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13 stycznia -  Dzień Obrońców Wolności

ŚRODA, 13 STYCZNIA 1993 R. 
Nr 7 (12031) wileński

Votum nieufności dla V. Baldiśiusa
12 stycznia z inicjatyw y czę- 
|  posłów na Sejm  odbyło się 

nadzwyczajne posiedzenie ple
narne. . \

Przed przystąpieniem do o- 
mawiania  ̂porządku dnia ogło
szono kilka oświadczeń. W  i- 
nieniu komitetu budżetu i finan
sów oświadczenie w spraw ie vo- 

nieufności wobec przewód- 
cego Zarządu Banku Litew

skiego Viliusa Baldiśiusa złożył 
przewodniczący tego kom itetu 
Kęstutis Jaskelevićiiis. W  oświa
dczeniu wskazuje się na  niedo- 

nięda w  pracy, wnioskuje 
że Bank Litewski n ie  wyko

nuje swych funkcji i zadań, w y
nikających ze statutu banku.

Pizewodniczący kom itetu gos
podarczego Ka?imieras A ntanay i- ' 
ćras do* trzeciego omawiania i 
głosowania przedstawił pro jek t 
ustawy „O trybie i w arunkach 
przywrócenia praw  własnościo
wych obywateli na  zachowane 
nieruchome mienie". Przedysku
towano i uchwalono poszczegól- 

aitykuły tego projektu. Dys
kusja odbywała się z  przerwa- 

Po uogólnieniu zgłoszonych 
uwag przegłosowano za całą u- 
sławę. Aczkolwiek praw ow ici po . 
dowie na Sejm nie zaakcepto
wali tej ustawy, została ona 
Przyjęta większością głosów.

Sejm wcielając w  życie za ło 
mie swej Uchwały z  4 stycz

n ia  1993 r. „O m ianowaniu 
przedstawicieli do Zgromadzenia 
Parlam entarnego R ady Europy", 
przew idujące proporcjonalną re 
p rezentację sił politycznych w 
tym  zgrom adzeniu ustalił, że w 
latach 1994— 1995 uczestniczyć 
będą dwaj posłowie n a  Sejm  z 
frakcji DPPL oraz d w a j |^ -  z fra
kcji Zgody Narodowej, a w 
1996 r. w  skład delegacji w ej
d ą  dwaj posłowie n a  Sejm  od 
DPPL, jed en  z frakcji Zgody N a
rodowej i jeden  przedstaw iciel 
z  Ruchu Centrum , czy też  nie- 
zrzeszony w  frakcji poseł na 
Sejm. Jak o  czw arty przedstaw i
ciel n a  rok  1993 w  Radzie Eu
ropy m ianowany został poseł na 
Sejm  V ytautas Landsbergis.

(ELTA)

Na tematy dnia

Wątpliwa oszczędność
Sroczka kaszkę w arzyła — 

® dziecięcy w ierszyk dosko
nale pasuje do dzisiejszego dnia, 
* szczególnie słowa o podziale 

kiedy to  sroka ostatnle- 
®Q dziecka już  nic nie dała...

Poszkodowanym Jest dziś 
J^ekąd stolica Litwy, a  mam 

na myśli zaopatrzenie jej 
7 ®*4 ańc6w w  gorącą wodę. Z 
**tymeatem wspominamy ubie-

— przed nami była

.rat«5

JfW rtywa świąt, a co za tym  
Bo ^  kilka dni mieliśmy 

wodę. Teraz zupełna nie- 
Oczekiwanie Jest tym* 

u ,  lelszet l i  poniektóre m iasta 
r ?  lak Kłajpeda, Sziauliai, 

H P ^ o ś ć  (choć liczo- 
- ' w miesiącu) dostarczać

W mleszkańcęm.
^W iln ie  pełna niewiadoma, 

najbliższych rfnlarh.
czy też miesiącach 

- ^ny mogli w e  własnych ła- 
się wykąpać. W  Samo- 

®- W ilna uzyskuję Jed- 
| u * ! ? ^  odpowiedź: miasto nie 
K  to  119 za^ uP mazutu,
I '* ^ ł ® azu' Doskonale rozu- 
I 1 Pustego 1 przysło-
j  Salomon nie naleje. Tym 

Jako dziennikarz, a  1 
^  odbiorca mam kilka

i ^  °‘ ogromne w  stoii-
I H ^ f ^ e n ia  za opłatę mlesz- 

ły dzień 1 stycznia sięga- 
Ctyu Wi5 miliona talonów, 

r  miesiąca średnio
do ^0* W jWacanych Jest 30 procent. 

U jp zdaję sobie sprawę, t e  
S >  Jj^Mbnów stolica nie kupi 

czy też gazu, aby 
"Wodę, ale ziarnko do 

Sytuacja Jest tym  dzi- 
ifcjyrr ** wielu z tych ludzi, 

r® Pta*łąmają od czasu do 
J h  Ja *5^  "wodę — ptrzechwy- 

przedszkoli, szpitali, 
^ ę  dokładnie — 

o 4  szyderstwem spogląda

ją  n a  naiwniaków, którzy su
miennie p łacą kom orne i nie 
m ają gdzie się wykąpać. No cóż, 
z cwaniactwem  i  złodziejstwem 
walczyć trudno — policjanta 
koło każdego dom u nie  posta
wisz, k tó ryby  śledził, k to  ma 
gorącą wodę.

J e st też  Inna kategoria ludzi, 
którzy po prostu nie są w  sta
nie zapłacić — są bardzo biedni. 
Miasto, niestety, nie przeprowa
dzało badań socjologicznych, ja 
ka kategoria ludzi nie płaci, ale 
ja  da ten tem at mam swoje zda
nie, że niestety nie płaci nie ten 
najbiedniejszy.

Co najważniejsze, że z braku 
gorącej wody cierpią nie  tylko 
mieszkańcy. Przedsiębiorstwo 
„Blkta" m ające w  swej gestii do
starczanie gorącej wody. Jedynie 
za październik—listopad miało 
ponad 15 milionów talonów strat, 
z powodu tego, że woda włą
czana jest nielegalnie. J a k  naz
wać tak ie  zjawisko, Jeżeli się 
kradnie wodę i za nią się nie 
płaci?

Co prawda, nie zgodzę się też 
Z twierdzeniem odpowiedzial
nych pracowników, że może to 
ponoć zrobić każdy. Doskonale 
rozumiemy, że w  większości od
kręca zawory (i czasami nie za 
darmo) hydraulik, który ma w ej
ście do bojlem i.

Pracownicy sieci cieplnych 
m ają też swoje zdanie. Słusznie 
uważając, że jeżeli oszczędzamy 
na m azude, to zużywamy więcej 
światła, gazu.

SłOwem, wszyscy są zgodni 
co do tego, że nienormalna to 
sytuacja, gdy miasto Jest tak 
długo bez gorące] wody. Ale Je
żeli rząd nie dopomoże, samo
rząd nie da rady. N a gorącą 
wodę będziemy długo czekać.

Helena GŁADKOWSKA

Żyw a  pamięć
Przez pół wieku skuwały oko

w y obszar, k tóry  nazywano 
ZSRR. Jako  pierwsze puściły lo
dy  w  republikach bałtyckich, ich 
narody latem  1989 roku wzięły 
się za  ręoe i  połączyły żywym 
ludzkim łańcuchem  W ilno, Ry. 
gę i  Tallinn. Jedn i po drugich 
Litwini, Łotysze 1 Estończycy og
łosili odrodzenie państwowości w 
swoich krajach. Litewski parla
m ent uczynił to  11 m arca 1990 
loku.

Imperium  toczyła już  śmiertel
ny choroba. W ielkolud był jednak 
wciąż zbyt silny, aby  paść. 
Litwa Jako pierwsza zaczęła roz
luźniać radziecki pancerz. Nie
przypadkow o wydarzenia w  W il
nie 13 stycznia były zaplanowa
ne jako  generalna próba przed 
zwinięciem pieriestrojkL

Na próżno. Ci, którzy zainicjo
wali zmiany, ule rozumieli, że 
Już n ie  sposób kierow ać wyda
rzeniami, bo wszystko ju ż  było 
w rękach  Opatrzności.

Do styczniowych wydarzeń 
zwolennicy „niewzruszonego 
ZSRR" szykowali się zawczasu. 
N a początku 1990 roku  poszcze
gólne obiekty n a  Litwie zaczęła 
najm ować straż z jednostek orga
nów  spraw  wew nętrznych ZSRR. 
Ogłoszono, że młodzież z Litwy 
będzie siłą wcielana do wojska 
ZSRR. W  republice podniesione 
/osta ły  ceny na żywność. T a i  
krok um iejętnie w ykorzystały 
promosktawsikla organizacja par
tyjny 1 ,,JedJmst!wo,ł. Rozległy się 
żądania wprowadzenia na  I itw ie  
zarządzania prezydenckiego. Ko
mandosi ZSRR zajęli wileńską

kolej, niedługo potem z pomocą 
czołgów i samochodów opance
rzonych zajęto rćtontteż wileński 
Dom Prasy, w  tym drukarnię, 
brutalnie wypędzono dziennika
rzy na bruk. Przy zajmowaniu 

gmachu użyto broni palnej: kil

ka osób z ranami odwieziono do 
szpitala.

Ale najważniejsze wydarzenia 
nastąpiły 13 stycznia. W  naszych 
publikacjach nie raz do nich

(Dokończenie na str. 2)

Prenumerata-93 Spółka „FaSKaT" 
nie wywiązała się ze swoich obowiązków

Ten, kto uw ain le  czytał „K. W ." w  poprze
dnich miesiącach chyba zapamiętał, i e  po za
kończeniu prenum eraty gazety, w  W ilnie za po
średnictwem ZSA „FaSKaT" tzw. ulgowa prenu
m erata trw ała a± do 20 grudnia ub. r. Dotąd 
redakcja otrzymywała telefony z pytaniami, dla
czego niektóre Inne wydania za dostawę pobie
ra ją  1 talon, a  nie 3 Jak to  czyni „Lietuvos 
PaStas”. Próbowaliśmy tłumaczyć, i e  ta  prenume
rata  jest prowadzona poprzez prywatną firmę, ie  
jest to  sprawa nowa 1 nikt nie ma pewności, 
czy nowo powstała firma potrall skutecznie za
stąpić „Lletuvos paStas". Tylko po zakończeniu 
prenum eraty przez ,,Uetuvos paStas" podjęliśmy 
to ryzyko 1 ogłosiliśmy, i e  mieszkańcy W ilna 
dzięki ZSA „FaSKaT" mają moilłwość taniej za- 
prenumerować nasz dziennik. Oczywiście, że mógł 
obrazić się ten Czytelnik, który zaabonował nasz 
dziennik na poczcie płacąc o 126 talonów wię
cej 1 tu  doczekaliśmy się od Czytelników telefo
nów z wymówkami, c h o d a i większość wilnian, 
którzy zaprenumerowali nasz dziennik przez „Lie- 
tuvos paStas", do takiej postawy redakcji usto
sunkowała się ze zrozumieniem. Z radością pa
trzyliśmy, Jak pod drzwiami pokoju, gdzie pre
numerowano naszą gazetę od 14.00 czekała 
kolejka ludzi, c h o d a i Ju i wtedy było wiele na
rzekań, ponieważ Ju i wtedy organizacja prenu
meraty pozostawiała wiele do tyczenia, ale wi
dząc Jak kierownik spółki dwoił idę 1 ° r'
oanlzując pracę swoich podwładnych, myśleliśmy, 
t e  wszystko się uloiy. Z dniem 4 stycm la re
dakcja zaczęła odbierać niepokojące telefony w 
sprawie prenumeraty: gdzieś gazetę dostarczono 
nóino, a gdzieś w ogóle jej ule dostarczono. 
Następnego dnia telefony redakcyjne dzwoniły

bez przerwy, a  w dziennikach „Echo Litwy" i 
„Tlesa", gdzie prenumerata poprzez tę firmę od
bywała się od jej początku, całe redakcje zmu
szone były odpowiadać Czytelnikom lub tłuma
czyć się tłumom ludzi oblegających redakcje.

Po dodatkowej rozmowie z kierownikiem 
.FaSKaTu" R. BraSlśldsem doszliśmy do wmo- 

śku, te  mimo Jego starań nad sytuacją on ju i 
nie panuje. W ielu listonoszy, z którymi spółka 
zawarła umowę o pracę, nie mogąc podołać ra- 
łej prący po prostu się wycofało. W  kilku dzielą 
nicach Wilna prasy nie dostarczono w ogóle. 
tel sytuacji postanowiliśmy rozwiązać umowę za- 
I L ^ z  i p S e m " .  Idąc na s^ tk a n is  
redakcjom, dyrektor „Uetuvos paStas A- 
fanów zaproponował usługi swej placówki, ale 
pod warunkiem, te  zostanie •^zc^m a oplata m  
dostarczanie gazety, czyli za dostarczani Je d ^ - 
go egzemplarza gazety dla Czytelnika 
MDłaHć 3 talony. Jak  zakomunikowała redakcji 
E S k  poczty wileńskiej
czta zobowiązuje się dostarczać naszą gazaę
Czytelnikom, którzy Ją poprzedn o
wali poprzez ZSA „FaSKaT", od 13 W*
Ł “ wra& Pr<^ yu ^ o w ^  ,,K. W ^  przez

' w ^ ^ f ^ a ^ r a ć  'brakujące 
numery. Aby uiścić dopłatę za d ^ r o a n l e  
zety oraz odebrać brakujące numery, należy
zgłosić do pokoju nr 1 * J Ł 2 L|8 ftS którzy żna- Wszystklch naszych C z y n ó w  * 
letll się w tej niefortunnej sytuacji serueczu. 
przepraszamy.
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KRYTYKA 
K. SKUBISZEWSKIEGO

WARSZAWA (kor. ELTA A. 
Degutis).' 10 stycznia na  zakoń
czenie posiedzenia Sejmu RP 
dwaj- posłowie z ZChiN Marian 
Pitka, i Zygmunt Mogiła-Lisowski 
złożyli oświadczenia, w których 
ostro  skrytykowali rząd polski 
za to, że, ich zdaniem, ignoruje 
interesy polskiej mniejiszości na 
Litwie.

CPoset M. Piłka powiedział, że 
wyniki niedawnego spotkania 
prem ierów  Polski i Litwy są 
dalszym ciągiem (nieudanej) po
lityki Krzysztofa Skubiszewskie
go i Bronisława Geremka wzglę
dem  Litwy. Zdaniem poślą, „ig- 
norujie się problem y mniejszości 
•polskieji na  Litwie i  próbuje się 
za wszelką cenę zjednoczyć się 
z  Litwą". Strefę wolnego hand
lu, M. Piłka określił, jak o  „nie
zasłużony prezent dla Litwy, któ
ra spośród wszystkich sąsiadów 
Polski jest najbardziej1 nastawio
n a antypolsko". Poseł oświad
czył, że „jeżeT.i Litwa n ie  zgodzi 
s ię utworzyć jtednostki admini
s tracyjno  - terytorialnej m niej
szości- polskiej, i n ie  uzna pry. 
iwatnego Uniwersytetu Polskiego 
iw W ilnie, to  n ie  należy się spo
dziewać popraw y stosunków pod- 
sko  - ■litewskich".

Jednocześnie poseł Z. Mógiła- 
Lisowski odczytał w  Sejmie oś
wiadczenie Związku Polaków na 
Litwie do rządu polskiego, które 
■głosi, że jeżeli pani prem ier 
Polski przybędzie na Litwę w 
celu -uzgodnienia trak ta tu  mię
dzypaństwowego, to  najp ierw  
'powinna spotkać się z  przedsta
w icielami m niejszości polskiej, 
‘liczącej 350 tysięcy osób.

W  odpowiedzi n a  oświadcze
n ie  posłów lider Unii Pracy A-

leksander Małachowski < jra | 
czył, że „zdarzyło się coś 
zwyczajnego: przedstawiciel 
aticji rządzącej' ogłosił ośwbjj 
czenie niweczące autorytet igMfl 
go rządu'1. Jego zdaniem, 
plikowanie stosunków polsko | 
litewskich takimi oświadczałby 
przede wszystkim rzutuje 
Ipolską mniejszość na Litw 
„Czyni to  bezsensownym 
nie  koalicji, zmierza do pod«H 
żania autorytetu międzynaroj! 
w  ego swego rządu" *— 
dział poseł. Ataki na  polityki 
zagraniczną Krzysztofa Skubi*j 
wskaego * nie ustają. W  kofu 
tygodnia „Trybuna" pisała,
'„już od pewnego czasu miniaul 
spraw  zagranicznych Polski 
bi wrażenie człowieka przen>| 
czonego. Na Wschodzie już i 
daw na odczuwa się zastój |  iuw 
czasu dó czasu poruszają go p i j  
■blemy związane z praw am i/ 
laków na Litwie albo spowod&l 
w ane przez polskich księży 
p ięcie na  Białorusi". Jak 'za%J 
sze w tak i oh sytuacjach 
dziw ą informację z a s tę p u ją c a  
głoski - -  pisze W iesław S. Den. 
beki. Dużo mówi się tei (j 
Skubiszewskim. Mówi się*> 
przygotow ano już mu miejsce -M 
Hadze, źe potrzebny jest k u j  
m inister spraw  zagranicznyi|l 
■Tak czy owak, faktem jest tol 
że w polskiej dyplomacji o d c u  
■wa się zastój i braku je infuji 
m acji o  jej działalności — cia<| 
„Trybuna**.

ONZ POTĘPIŁA WYPADY IRAKU
I ONZ (lAIHP). W  poniedziałek 

R ada Bezpieczeństwa ONZ potę
p iła  w targnięcie Iraku  do  Ku
w ejtu  i zażądała, aby  Bagdad 
n ie  zw lekając zwrócił zagarnię
t ą  broń  i inny sprzęt w ojsko
wy.

Takie oświadczenie, licząca 15 
członków Rada Bezpieczeństwa, 
opublikow ała p o  kilkugodzin
nych nieoficjalnych dyskusjach, 
kłÓTe toczyły- s ię  p rzy  drzwiach 
zam kniętych.

W  ośw iadczeniu przestrzega 
s ię Irak przed* ewentualnym i 
„poważnymi konsekw encjam i", 
jjeżeli n ad a l n ie  będzie uwzglę
dniał rezolucji ONZ.

LONDYN (AlRP) Generał-lejt- 
nant Am ir Rashid, szef przem y
słu w ojskowego Iraku oświad
czył dla  zgrom adzenia eksper

tów  w  telewizji, że siły zbroja 
n e  k ra  ju  są  „potężniejsze nłfl
p rzed  agresją 30 państw", ijj 
w o jną  w  Zatoce Perskiej-,

iLENGLEY, W irginia (Reuter)! 
Irak  przenosi sw e rakiety prz&| 
ciwlotnicze na obydwie j 
t e  dła= lotójw i  kontrołow 
przez Zacbdd strefy, nie moml 
•jednak na razie powiedzieć, cql 
zagrażają one w  jakikohrid| 
sposób samolotom aliantów, 
wiadczył w poniedziałek dyret| 
to r  CIA Robert Gates.

„Intensywny ruch rakiet ziel 
mia-powietrze odbywa się zarówj 
no  n a  północ od 36 równoló 
nika, ja k  też na południe o d ; 
równoleżnika1', powiedział Gate 
d la  agencji Reutera.

(ELTA) I

METEORYT TUNGUSKI BYŁ ASTEROIDEM
NOW Y JORK pTAR — TASS 

—ELTA). W ybuch o  niespotyka
n e j m ocy w roku 1908 we 
W schodniej Syberii w  pobliżu 
■rzeki Tun guzki spowodował spa
d a jący  asteroid, n ie  zaś kometa, 
jak  do tąd  sądzili uczeni. Do 
takiego wniosku doszli specjali
ści am erykańscy, k tórzy za po
m ocą kom puterów  wymodelowa
li lot tajem niczego ciała niebie
skiego.

Obliczenia dowiodły, że wy
buch, k tó ry  położył około 40 
tys. drzew  n a  obszarze ponad 
2 tys. kilom etrów  kwadratowych, 
nastąpił nad  ta jg ą  na wysoko-'

ści około  8 km. Jego moc wr-f 
hiosła 10— 20  I megaton.

„Zwykły typowy kamienny, 
tero:id . znakomicie pasujfe 
tych param etrów " —  - ta r a m i  
jeden  z autorów  nowego baJł 
ńia, pracow nik centrum 
kosmicznych w  Hoggard - CM.* 
topher Tshrba.

Naukowcy wielu krajów św» 
ta od  dawna splenrali się, co 
śnie eksplodowało 30 czertffl 
1908 roku nad tajgą sybefll 
ską. Hipotezy były różne 
kom ety  i antyciaia do 
przybyszów kosmicznych.

S P O R T
„EGLE" T£7. ODPADŁA...

Piłkarki ręczne wileńskiej „Eg- 
ię" jako  ostatnia drużyna- litews
ka zostały wyelim inowane z roz
gryw ek o europejskie puchary 
sezonu 1992-93. W  1/8 finału Pu
charu M istrzyń uległy one, co 
prawda, w  dwumeczu m istrzy
niom Francji USM Gagny. Na 
osłodę pozostaje fakt, że drugie 
spotkanie wilnianki w ygrały — 
23:20, ale przegrana większą 
lóżnicą goli (20:26) w  pierwszyni 
pojedynku sprawiła, iż „siódem
ka" litewska pożegnała się z 
rozgrywkami.

Tegoroczny sezon zmagań dru
żyn litewskich o europejskie pu
chary  n ‘.e wypadł więc impo
nująco. W ypada wierzyć, że zdo
bywszy jednak pewne doświad- |

czenie wypadną one znacznie 
rzystniej w  kolejnych tego 
pu bataliach.

CZYŻBY TIMMAN? ' 
W  Hiszpanii trwa finał1 

inecz pretendentów o szacM 
mistrzostwo świata między A 
likiem N. Shortem i Holenoi 
J. T  mmanem. Na starcie Jsj 
spisuje się ten ostatni, albo** 
po remisowej pierwszej |  P®1 
grając czarnym* w drugiej 
sił on rywal* do kapituluj] 
objął tym samym prowadź®*1 
w meczu — l,5;Ói5;

Na pojedynek Short — fjj 
man złoży się 14 partii. Wyj- 
len, kto jako  pierwszy zgSr 
dżi 7,5 pkt, a  na zwycięzcę 
tem tego roku czeka występy 
meczu o szachowe „berło'*; *' 
mym mistrzem świata G. Ka^r 
ipwem.

»

Ż y w a  p a m i ę ć
(Dokończenie ze str. 1) 

wracaliśmy. Dziś, jako pamięć o 
tych, którzy zginęli PRZYTA
CZAMY KRONIKĘ TAMTEJ 
NOCY I DNIA WEDŁUG GO
DZIN.

1.25 — ulicami nocnego Wil
na czołgi zbliżają się w kierun
ku przekaźnikowej wieży telewi

zyjnej; po drodze strzelają śle
pymi nabojami;

1.50 — maszyny bojowe za
czynają okrążać wieżę. Koman
dosi strzelają w ziemię i w kle- 
tunku ludzi zgromadzonych tłu
mnie dookofta wieży;

2.00 — czołgi i pojazdy pan
cerne okrążyły gmach Radia i 
Telewlzj*. Rozlega się strzelani
na. Komandosi wdzierają się do  
środka RTV, przestają działać 
niebawem radio i telewizja Re
publiki Litewskiej. Wśród osób 
cywilnych, które przyszły bronić 
tych obiekt ć/w, są zabici i ran
ni;

W  czasie akcji zginęło 13 o- 
sób;

3.20 — w PN zebrało się 60 
deputowanych Ksiądz R. Grigas 
udziela rozgrzeszenia 1 prosi od
być spowiedź;

4.15 — . służba Informacyjna 
rządu ogłasza, że rząd działa i 
jest jedyną legalną władzą w re
publice, natomiast tzw. „komitet 
obrony narodowej*1 Jest poza pra
wem. Powołano tymczasowe kie
rownictwo obrony RL Parlament 
Litwy zwraca się z apelem do 
rządów świata;

5.35 — ministrowi spraw zag
ranicznych A. Saudargasowi, 
który '  był w Poflsce, po
lecono sformować rząd na emi
gracji w wypadku, jeżeli praw
nie wybrana władza nie będzie 
mogła funkcjonować;

11.00 — z samochodów pancer
nych, rozjeżdżających po mieście 
zamachowcy ogłaszają wprowa
dzenie godziny policyjnej. Coraz 
więcej ludzi gromadzi się dooko
ła parlamentu, aby go bronić, 
jeżeli zostanie przypuszczony a- 
tak;

12.00 — we wszystkich kościo
łach Litwy biją dzwony, odpra
wiane są msze żałobne w  inten
cji zmarłych;

12.25 — do parlam entu przy
bywa delegacja Rady Najwyż
szej ZSRR, goście zostają zapoz
nani z materiałem filmowym o 
wydarzeniach y, W ilnie, zeznają 
świadkowie;

20.10 — dookoła parlam entu 
gromadzi się coiaz więcej ludzi 
z całej Litwy. Zaczyna się wzno
szenie umocnień obronnych wo
kół gmachu;

21.15 — nadchodzi wiadomość 
z parlam entu RL, że z wojskowy
mi ZSRR udało się porozumieć 1 
że kolejnej nocy nie podejm ą 
oni żadnych akcji przemocy.

N ad Litwą zapadała noc. Są
dzone je j było trw ać do sierp
n ia 1991 r., gdy  w  M oskwie zor
ganizowano pucz. Tego już by
ło za wiele. Zamachowcom w 
M oskwie oparły  się nie tylko 
obrzeża byłego imperium. Pu
czowi w  Moskwie oparli się sa
mi Rosjanie.

Józef SZOSTAKOWSKI 
F o t  archiwum

mm
Przed sądami wszyscy są 

równi, jednak bogaci powin
n i płacić więcej niż ubodzy 
za analogiczne wykroczenia 
t naruszenia prawa — taki 
jest sens nowej ustawy par
lamentarnej, która Weszła os- 

, -letnio w życie, w  W ielkiej 
Brytanii.

Ustawa przewiduje 25-krot. 
na różnicę w wysokości grzy
wny za te same bezprawne 
cZyny. Tak np. pijany awan
turnik na udicy czy w pi

wiarni karany jest grzywna 
od 20 do 500 funtów, prow a
dzenie samochody w stanie 
nietrzeźwym „kosztuje" od 
72 do 1.800 funtów, bójka z 
policjantem  — od 100 do 
2.500 funtów szterCingów.

Takie sam e „widełki" kar 
r? £irężnych stosuje się rów
nież w obec rodziców niepeł
noletnich dzieci: im zamoż
n iejsi są rodzice, tym  więcej 
będą płacić) za chuligańskie 
czvny i wandalizm swych la 
torośli. Śątdy brytyjskie bar
dzo. często w ym ierzają kary 
pieniężne starając się zas-tą- 

nim i — gdzie tylko jest 
to  możliwe -r- kary  więzienia. 
-Podejście takie jest n ie  tylko 
-bardziej* hum anitarne lecz teL 
feże o w iele praktyczniejsze: 
każda grzywna przynosi skar
bowi .państwa średnio ok. 100 
■funtów dochodu, podczas gdy 
■pobyt * więźnia w  zakładzie 
karnym kosztuje państwo 300 
funtów tygodniowo.

A. BRAZAUSKAS 
PRZYJĄŁ PRZEDSTA

WICIELI MWF 
12 * stycznia tymczasowo pjo. 

prezydenta  Republiki Litewskiej 
A łgirdas Brażauskas p rzy ją ł k ie 
row nika w ydziału państw  bałty 
ck ich  M iędzynarodow ego Fundu
szu- W alutow ego A dalberta Kno- 
bla. P rzedstaw iciele M FW  przy
jeżdżają na  Litwę co  trzy m ie
siące, aby  przekonać się, jak  
realizow ane są w ym acania j*ego 
m emorandum. Podczas spotkania 
(A. Brażauskas opow iedział o 
ak tualnej sytuacji Litwy, zapew
nił; że  now y rząd nadal będzie 
w spółpracował z Funduszem. 
■Przy rządzie pow ołano ąpecjal- 
n ą  kom isję do tego.

J a k  pow iedział kor. ELTA A. 
Knobi, dla M FW  nie  jest no
wością praca ze zmieniającymi 
się rządami. Pomoc finansowa 
'będzie udzielana, jaJc założono. 
J eg o  zdaniem, nie popełniono 
błędu podnosząc wynagrodzenia 
n ie  według w arunków  m em oran
dum. Ceny tow arów  na- Litwie 
ro sły  znacznie prędzej niż wy
nagrodzenia ludzi;.
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,Historię zostawić historykom..."
Wywiad z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej 

na Litwie Janem WIDACKIM

M l

I n Rok ubiegły w stosunkach 
I ^ l i t e w s k ic h  rozpoczął się 
JJJo obiecująco. 13 stycznia 
Za03S wizyty ministra spraw  

I ^panicznych RP Krzysztofa Sku- 
Newskiego w  W ilnie p o dp łyną  
Ustala Deklaracja o  przyjaznych
jlosunkach 1 dobrosąsiedzkiej
„jpflpracy mlf^jzy Republiką 14- 

1 Bzecząnospolltą Polską 
UH Konwencja Konsularna. Nie
bawem od tego wydarzenia mi
ni, rok. Czy ide w ydaje się Pa
nu Panie Ambasadorze, ł e  byl 
10 rok straconych szans w sto- 
gokacb polsko-litewskich, łe  
lak budująco brzmiąca Deklara- 

i fja oie u s ta ła  wypełniona tre i- 
dą?

l — Trzeba pamiętać* że De
klaracja iuż w  momencie 
podpisania miała wielu prze
ciwników jak po stronie pol
skiej tak też litewskiej, to- 
warayszyły temu dwustronne 
pikiety. Część społeczeństwa 
polskiego twierdziła wręcz, 
jakoby Deklaracja podpisy
wana jest na kolanach, niek
tórzy po stronie litewskiej z 
kolei jej podpisanie warun
kowali uprzednim potępie
niem przez stronę polską ag- 
isffiZeUgowskiego.

Praktyka dowiodła tymcza- 
B  o potrzebie takiej Dekla
racji Jako ambasador po
wiem, iż wszystkie interwe
ncje, jakie podejmowałem w 
obronie mniejszości polskiej, 
oparte były o ten dokument. 
Gdyby, takowego nie było, nie 
miałbym podstaw prawnych 
<lo interwencji. Nie wszyscy 
|  pomnieli, toteż zdarzały 
S* przypadki, że przeciwni
cy .podpisania Deklaracji po 
*onie litewskiej, nie pojmu- 
Mc sensu tego dokumentu 
jijwynarodowego, zarzu- 
(aji mi mieszanie się w  we- 
*n?trzne sprawy Państwa Li

tewskiego. Owszem, miesza
łem się, aczkolwiek w zakre
sie, w jakim zostałem upo
ważniony przez Deklarację, 
podobnie zresztą jak to  czy
nił ambasador Litwy w  W ar
szawie.

Mówię c Deklaracji w 
. czasie przeszłym, a tymcza
sem przecież obowiązuje ona 
nadal,- gdyż jak dotąd nie 
zastąpił jej leszcze traktat 
polsko-litewski. Nastąpi to 
jednak z pewnością nieba
wem, a Litwa będzie ostat
nim z sąsiadów, z którymi 
Polska podpisze podobny do
kument. Po spotkaniu premie
rów Hanny Suchockiej i Bro- 
uislovasa Lubysa w  W igrach 
zapadła decyzja o przedło
żeniu przez Polskę własnej 
wersji Traktatu 13 stycznia, 
w rocznicę podpisania Dekla
racji.

— Panie Ambasadorze, na  Ile 
Deklaracja z Traktatem  będą 
/bieżne, a  na ile  się będą roinl- 
ły?

— Po- pierwsze, Traktat bę
dzie dokumentem obszerniej
szym. Po drugie, ma on  in
ną moc niż Deklaracja, któ
ra  — jak same nazwa wska
zuje — deklaruje jedynie 
wolę państw do realizowania 
konkretnej polityki. Traktat 
natomiast będąc aktem pra
w a międzynarodowego po ra
tyfikacji w  prawie wewnętrz
nym zyskuje moc ustawy. 
Deklarację podpisują minis
trowie spraw zagranicznych, 
traktat natomiast podpisywa
ny jest na najwyższym 
szczeblu państwowym, a po
tem  ratyfikowany przez par
lamenty po obu stronach.

Żywię nadzieję, że do pod
pisania tego Traktatu doj

dzie, gdyż aktualne władze 
litewskie deklarują w  tym 
tiierunku dobrą wolę i. skłon
ne są historie zostawić his
torykom, a kształtowanie te 
raźniejszości 'i przyszłości 
zlecić politykom.

— - Czy z powyższego m oina 
wnioskować, i c  rok  bieżący mo
że być przełomowym  w  stosun
kach polsko-litewskich?

— Z formalnego punktu 
widzenia, owszem. Podpisa
nie Traktatu, w co wierzę, 
będzie znamionowało pe
wien przełom, aczkolwiek, 
tizeba pamiętać, że tak  na
prawdę chodzi tu  pfzecież 
nie tyle o stosunki między 
naszymi państwami, ile mię
dzy narodem' polskim i lite
wskim, a ten  nie zmieni się 
od iazu po podpisaniu Trak
tatu. Do tego potrzebna jest 
rozległa praca, zarówno po 
stronie polskiej jak też lite
wskiej, zmierzająca do zmia
ny postaw pewnych środo
wisk w obu krajach, które 
w  żaden sposób nie chcą się 
godzić z tymi realiami, jakie

są. Wszelkie zatargi i konf
lik ty .o  podłożu nacjonalisty
cznym wycichną — mam na
dzieję — z upływem czasu. 
Najważniejsze, że jest jed
nak dobra wola władz państ
wowych 1 znacznych części 
społeczeństw, aby stosunki 
między naszymi państwami 
byty przyjazne, nie tylko z 
formalnego, traktatowego 
punkltu widzenia.

Owszem, Litwini inaczej 
podchodzą do swoich dzie
jów, a Polacy — inaczej. To, 
co dla Polaków w historii, 
mbże się wydawać chwaleb
ne i wartościowe, wcale nie- 

- koniecznie me być tak odbie- 
lane przez Litwinów, stąd 
niezbędna jest tolerancja, u- 
szanowanie odmienności o- 
cen i spojrzeń, co nie powin
no jednak utrudniać aktual
nego współdziałania, aktual
nej współpracy, stanowić 
przeszkody w  budowaniu 
przeszłości. Mamy wspólne 
tradycje, wspólny dorobek 
kulturalny, łączy nas wspól
ne umiłowanie wolności, so
lidarność w latach niewoli. 
Tego, co łączy, jest napraw
dę więoej niz tego, co dzieli. 
To pierwsze u  ze ba dostrzec, 
nad drugim natomiast potra
fić wznieść sie.

—  Teraz — pytanie natury o- 
soblstej. M isja am basadora Rze
czypospolitej Polskiej w  Litwie 
jest napraw dę nie  do pozazdro
szczenia. Znajduje się Pan ponie
kąd między przysłowiowym mło
tem a  kowadłem, gdy! z jednej' 
strony dobrze nam  wszystkim 
m an a  „Vllnlja" okrzyknęła Pa
na „polskim nacjonalistą** i pro
ponowała uczynić z Pana per
sonę non grata, z drugiej nato
miast niektórzy zamieszkali na 
Litwie Polacy dom agają się jesz
cze większej stanowczości w  ob
ronie Ich interesów. A  co na to 
Pan J a n  W ldeckl, jako  polityk 1 
r.yplomata?

- -  Takie organizacje jak 
,,Vilnija“ zdarzają się w  każ
dym demokratycznym i plu
ralistycznym społeczeństwie 
i trzeba na to patrzeć jako 
na zjawisko. Po stronie pol
skiej można i  pewnością też 
znaleźć coś podobnego, acz 
może mniej nachalnego.

Z drugim biegunem spra
wa jest — powiedziałbym — 
bardziej delikatna. Z jednej 
strony przedstawiciele posz
czególnych środowisk pols
kich chcielifcy być bardziej 
samodzielni, aż na tyle, że 
polska placówka jest im 
wręcz niezbyt potrzebna, u- 
ważają, iż sami mogliby dos
konale kontaktować się z 
rządem Rzeczypospolitej Pol
skiej, z prezydentem, gdyby 
chciał ich przvjąć, z Sejmem. 
Senatem, machając ręką na 
ambasadę jako pośrednika. 
Potraktujmy to też jako zja
wisko, w końcu przedstawi
cielem Państwa Polskiego na 
Litwie jest ambasada, a ja 
— jako ambasador — staram 
się tę misję spełniać najle
piej, jak  tylko potrafię, w 
sposób wolny od emicji.

Są też tacy. którzy na 
odwrót — chcieliby widzieć 
ambasadę jako instytucje 
„prowadzącą za rękę" mniej; 
szośc polską. Ale nie taka 
jest rola ambasady.
■'''— I na zakończenie, czego ty 
czyłby Pan w loku 1993 krajo
wi Pańskiego mzędowania i spo
łeczeństwu litewskiemu?

■ ! - Przede wszystkim życzył
bym wszystkim obywatelom 
Litwy, żeby nie bacząc na na
rodowość czuli się jak  u sie
bie w domu, niech biednym, 
ale wolnym. Wierzę, że wła
dze litewskie będą właśnie 
wszystko czyniły, aby tak sie 
czuli.

Społeczności polskiej życzę 
natomiast, by się czuła pod
miotem, a nic przedmiotem, 
żeby sama się traktowała ja
ko jpodmiot, a nie jako przed
miot, żeby szereg spraw, zgo
dnie zresztą z prawem litew
skim i I— jak sądzę — wolą 
władz, zechciała wziąć w swe 
ręce.

— Dziękuję za wywiad i ty 
czę Panu wszelkiej pomyślności.

Rozmawiał 
Henryk MA2UL

Za politykę, która ma
Na pytania „Kuriera" odpowiada Povilas GYLYS, 
minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

. Jeszcze niedawno politycy 
r ^ c y  najczęściej odbywali 
W ftte zagraniczne do boga- 
ych krajów europejskich albo 

?  Sianów Zjednoczonych. Po 
7®' Wy został w ybrany nowy 

pełniący obowiązki prezy- 
republiki, AJgirdas Bra- 

. ^kas przede wszystkim ndał 
^  Łotwę, Białoruś i  do Es- 
7*®* Zostało to  potraktowane 
y*?z obserwatorów Jako nowe 

Polityki zagranicznej. 
> U |lego chcę Pana, Panie Minl-

i l

l zapytać: dlaczego nastąpi- 
l**ttana? Ja k  obecnie będzie 
i^^w ana  polityka zagraniczna 

litewskiego?

Nie oceniałbym katego- 
JJJJJie minionego etapu w 

zagranicznej. Trud- 
były oczywiste: two- 

jJ?110 państwo. Struktury dy- 
ttiatyczne dopiero się 

^ałtow ały i oczywiste by- 
ftgjlywfrg niezbilansowanie.

y to przyznać. Uwa- 
0vj.;' iż niepotrzebnie lider 

pan Landsbergis 
w j ^ o  zareagował na mój 

™iad dla „New York Ti- 
 ̂ w  wypowiedzi

tri Taniałem kategorycznie 
Sądzę, że nie 

ioj. 0na zbytnio zróWnowa- 
również z powodów

obiektywnych i w  pewnym 
stopniu, z subiektywnych.

OHąd minęło nieco czasu. 
Nabraliśmy pewnego doś
wiadczenia i wierzę, że to 
zrównoważenie nastąpi.

— Niedawno prem ier Republi
ki Litewskiej Bronislovas Lubys 
odwiedził Białoruś I zaraz po 
tym  inny sąsiedni k raj — Rzecz
pospolitą Polską. Prosiłbym, aby 
Pan jako  kierownik resortu 
spraw  zagranicznych skomento
wał wyniki spotkania prem iera 
Litwy z premierem Polski Hanną 
Suchocką.

— Spotkanie oceniam po
zytywnie. Premier Bronislo- 
vas Lubys jest zadowolony z 
tego nieoficjalnego spotka
nia, uważa go za konstrukty
wne. Podczas jego trwania 
nie było zaostrzania proble
mów. Było to rzeczowe spo
tkanie dwóch premierów. 
Widziałem, że po spotkaniu 
premier był w dobrym na
stroju.

— W  ubiegłym roku Litwa 1 
Polska podpisały ważne doku
menty. Są to  Deklaracja o przy
jaznych stosunkach i  dobrosą
siedzkiej współpracy między Re
publiką Litewską i Rzeczypospoli
tą Polską oraz Konwencja Kon

sularna. W  styczniu mija akurat 
rok od Ich podpisania. Kolejny 
krok, który stoi przed naszymi 
państwami, to potrzeba zawarcia 
T raktatu międzypaństwowego. 
Strona polska już przygotowała 
swój projekt Traktatu. W  jakim 
stopniu przygotowała swój pro
jek t strona litewska?

— Też posiadamy swój 
wariant Traktatu. Obecnie 
jest on przekazany do róż
nych resortów w celu eks
pertyzy i jeżeli będzie po
trzeba — uzupełnimy go, po
prawimy. Uważam, że za kil
ka tygodni gotowi będziemy 
wymienić ze stroną polską

projekty. Po czym, sądzę, 
będzie można rozpocząć pra
cę nad wspólnym wariantem 
dokumentu, który byłby do 
zaakceptowania przez obie 
strony. ■—

— Każdy kraj ma kierunki 
priorytetowe w swojej polityce 
zagranicznej. Jak ie  priorytety są 
w  litewskiej?

—- Jest ich kilka. Na przy
kład, dla Polski, która była 
krajem względnie suweren
nym, być może nie tak wa
żne są zagadnienia przywró
cenia państwowości. Dla nas, 
Bałtów, problem jest poważ
niejszy: należy budować pań
stwo ze wszystkimi instytu
cjami państwowości, w tej 
liczbie również z instytucja
mi międzynarodowymi. To 
jeden z priorytetów.

Innym zadaniem pierwiszó- 
planowej wagi jest zapewnie
nie. bezpieczeństwa. Buduje
my państwo i jednocześnie 
musimy go ochronić. W  tym 
celu potrzebne są dobre sto
sunki, szczególnie z sąsiada
mi. Zawsze stosunki sąsie
dzkie mają dwie strony. Z 
jednej, bez nich nie sposób 
się obejść. Z drugiej, • nie 
zauważysz, jak pojawi się 
jakieś małe tarcie. Tak jest i 
między państwami.

Sądzę' jednak, że wstępu
jemy w nowy etap polityki 
międzynarodowej. Nie nale
ży zbyt wgłębiać się w prze

szłość. Szukajiąc paraleli, jak 
należy się zachować, musi
my uwzględniać perspekty
wiczne filozofie stosunków 
międzynarodowych, które o- 
pierałyby się na etykę, zro- 

• zumienie interesów dwu
stronnych.

Aspekt trzeci to ekonomi
ka. Państwo silne i kwitną
ce, to państwo prężne. Dla
tego uważam, Że stosunki 
międzynarodowe w polityce 
zagranicznej są bardzo waż
ne. Jest to istotne szczegól
nie dla małych państw, gdyż 
poprzez eksport i import 
tworzona jest wielka część 
produktu narodowego.

— Dziękuję Panu Ministrowi 
za pierwszy wywiad dla „Kurie
ra Wileńskiego". Mam nadzieją 
że w dziejach naszych narodów 
— polskiego I litewskiego — 
będzie Jeszcze niejeden szczegól
nie uroczysty moment 1 zgodzi 
się Pan Jeszcze nieraz udzielić 
wywiadu gazecie.

—■ Ja  również mam na
dzieję. Życzę Czytelnikom 
„Kuriera Wileńskiego" powo
dzenia. Mam nadzieję, że 
między naszymi grupami et
nicznymi będzie panowała 
tolerancja i wzajemne zrozu
mienie.

Rozmawiał 
Józef SZOSTAKOWSKI
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Radości i smutki 
dnia powszedniego
Fakty — opinie —  refleksje

INTERESANT POTRAKTOWANY MILE I 
ŻYCZLIWIE — TO WYDARZENIE

I Tak mało mamy przyjemnych w naszym życiu momentów, te  
[postanowiłam zadzwonić do redakcji i opowiedzieć o tym, c a  
mnie naprawdę miłego spotkało przed Nowym Rokiem. Z tremą 
szłam do naszego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych (rejon wi
leński) w celu wyrobienia emerytury. I byłam mile zaskoczona 
tak życzliwym potraktowaniem mnie, innych ludzi, którzy tu  
mieli coś do załatwienia. Pracownice tego wydziału Janina Ba
ranowicz i Regina Borkowska z uśmiechem, prędko i grzecznie 
załatwiły moją sprawę. Ze swego gabinetu też wyszła kierowni
czka wydziału Bronisława Nowak, która do każdego z interesan
tów podeszła, spytała, czy nie mają jakichś kłopotów, czy ich 
terminowo obsługują. Pomyślałam sobie, jak  to  dobrze, że są ta. 
cy kierownicy, którzy nie siedzą w swoich gabinetach w ocze
kiwaniu na interesantów, udając ważnlaków, ale potrafią wyjść 
na spotkanie do ludzi, miłym pytaniem 1 uśmiechem skrócić 
chwile rozterki, czy wątpliwości. Halina ASZK1EŁOWICZ
Rukojnie

KONSULATOWI RP — OGROMNE DZIĘKI 
Dzwonię w imieniu mojej znajomej, 92-letniej wdowy po mę- 

żu-żoinierzu Września, Michaliny Markowskiej. Jak  to  staru
szka, znalazła się w trudnej sytuacji m aterialnej. O je j schoro
wanych i smutnych dniach żyda  stało się wiadome Konsulatowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, który właśnie w tych dniach znalazł 
możliwość przekazania jej pomocy materialnej. J a  również 
dziękuję Konsulatowi za opiekę nad biednymi naszymi rodakami.

Edward TYSZKIEWICZ

OPŁATY — ZA CO I W  JAKI SPOSÓB?
Mieszkam w byłym spółdzielczym mieszkaniu, teraz jak  wia

domo prywatnym. Nie mogę zrozumieć dlaczego te  „byłe spół
dzielcze'1 płacą jakieś 3 proc. za usługi kasy oszczędności. W  
moim przypadku wynosi to 80 talonów. To nawet więcej niż 
byśmy płacili 0,80 tal. od metra, jak  to jest w przypadku spry
watyzowanego mieszkania. A  przecież z kasy oszczędności korzy
stają wszyscy.

Inna sprawa. Jak  możliwe w  term inie zapłacić za> telefon, cho
ciaż go sprolongowano do 16 stycznia, jeżeli od 10 do 16 kąpy 
pracują tylko 4 dni, a kolejki są takie, że trzeba mieć nie 
lada zdrowie, by w nich wytrwać. Regina VASClONAlT£

GORĄCA WODA — NA WIELKANOC?

Chciałam spytać nasz Samorząd W ilna, na jak ie  doroczne 
święto znów włączy nam na kilka dni wodę? Najbliższe —  to I 
Wielkanoc. Czyżby aż do tego czasu grozi nam ży d e  w  niedo- 
myciu, niedopraniu, w ciągłych oparach garnków itd., itp. Mtjże 
prezent pani prem ier RJP Hanny Suchockiej wjpłynie jakoś na 
podgrzanie wody dla wilnian? Halina MIZGIER

DZIĘKUJĘ, ŻE TAK WIELE ROBICIE DLA POLAKÓW

Jestem głęboko wzruszona, aż nie mogę mówić spokojnie. 
Właśnie przed chwilą przeczytałam, że moja znajom a dziewczyn- 

Helena Masiewicz w  zorganizowanym przez W as konkursie 
Dziewczyna Roku11 weszła do trzynastki najładniejszych^ Po 

pierwsze dlatego, że znam rodzinę, z której pochodzi dziewczyn- 
Matka sama wychowała dwoje dzieci w skrom nych w arun

kach 'materialnych na porządnych ludzi i to  w łaśdw ie ja  na
mówiłam Helenkę do wzięcia udziału w konkursie. A  po wtó- 

dziękuję redakcji, że tak różnorodną działalność prowadzięie, 
organizując to jedno, to drugie, aby Polacy żyli pełnym  żydem . / 

Danuta PUSZKARZEWICZ
Zasygnalizowałam migawki naszego dnia powszedniego, rado

sne i niezbyt. Sądzę, że nie wym agają komentarzy, ani w yjaśnie
nia. Inne natomiast sygnały wym agają tego. Otóż — najw ięce j 
telefonów miałam w związku z nledostarczanlem naszej gaze- 

zaprenumerowanej przez firmę „FaSKaT". Tak, rzeczywiście, 
firma nie wywiązała się ze „swych obowiązków, a środki zebra- 

od ludzi na prenum eratę zostały przelane na konto „Lletu- 
vos paStas". Co dalej mają robić Czytelnicy, piszemy w  dzisiej
szym numerze...

W  ubiegłym sondażu redakcyjnym  prosiłam o podanie adre- 
i oparzonej dziewczyniki H eleny M arkowskiej, zamieszkałej 

koło Rudnik w celu jej dalszego leczenia w specjalistycznym 
ośrodku w Polsce. Ta Informacja przekazana przez czasopismo 

Moterys" być może doczeka większego szkicu — ty le  tu  w ąt
ków szlachetnych 1 niezbyt, tragicznych I optymistycznych. W  
telegraficznym skróde, według słów wilnian ki Ony Jakutienć, 
dziewczynka Jest objęta opieką lekarską, a także ludzi obcych, 
którzy wiedzą o tej tragedii, rozgrywającej się w jednej z wsi 
podwileńskich. W łaśnie p. Ona opiekuje się nieformalnie, po 
ludzku chorą, znalazła możliwość opiekowania się nią również 

szpitalu, gdzie dziewczynka przebyła operację u d ra  Rlauby 1, 
który również b. życzliwie ustosunkował się do ciężko chorej. 
Na prośbę również p. Ony Jakutienó pomocy rodzinie, gdzie Je^ 
szcze Jest troje dzieci udzieliła Fabryka Obuwia „VlktoriJa" 
(dyr. Algirdas Bublnas). Towarzystwo „SOS — dzieci" w  oso
bie p. Kublllenć, w zarządzie budowlanym nr 3 również zebra
no niemało odzieży dla tej rodziny. Ale najważniejsze, że pod
czas sympozjum mikrochlnirgów w W ilnie p. Ona znalazła 
dojśde do prof. dra Kazimierza Kobusa dyr. Centrum Chirurgii 
Plastyczne) w Polanlcy-Zdroju, który zapewnił, że Centrum bę
dzie mogło przyjąć dziewczynkę na leczenie bezpłatnie. W  tej 
chwili trwa wymiana korespondencji co do formalnego załatwie
nia przejazdu chotiej 1 oSoby towarry*zą<$eJ. W  tej same] sprawie 
dzwonił też dyrektor szkoły, gdzie się uczy dziewczynka i za
pewnił, że wśród rówieśników Jest ona traktowana na równi z 
innymi, w miarę I możliwości wspierana materialnie. Zostaje tu 
nie poruszona Jeśzcze jedna strona żyda  dziecka — rodzina, o 
której być może w przyszłości.

Były też telefony w związku z przyjazdem do Litwy Ojca 
Świętego Jana Pawła II, a przede wszystkim życzenia, aby Oj- 
dec  Święty mógł się spotkać z przedstawicielami społeczności' 
polskiej mieszkające) w Litwie, swoimi rodakami...

Dziękuję za rozmowy. Do usłyszenia we wtorek, od godz. 
19730 do U  (tel. 42-79-04).

Krystyna ADAMOWICZ

Jakimi nasionami zasiejemy pola?
Po utworzeniu w  spółce rolniczej „DloYenlskca" w  rejonie ąo- 

lecznidkim oddziału do obęBugl rolnictwa', kierownikiem  jednego z 
pododdziałów.— przechowalni Ziania mianowano Jan a  Sierżanta. 
W ybór był słuszny. Zrobił on wszystko, co mógł, by pomyślnie 
przygotować nasiona upraw  st loczkowych do siewu wiosennego.
I to, ze ostatnio kontrolno sprawdzenie w  laboratoriach nasien
nych pozytywnie przeszło ponad ?U proc. nasion zbóż Jarych, w  
znacznym stopiiiu jest te ł  Jego zasługą. Pod kierownictwem J. 
S.erżanta przygotowano nasiona również dla tirach  innych spó
łek rolniczych. Pomaga t tó  sąsiednim fennerom . W  dobie obec
nej, gdy do najpilniejszych spraw lolnlków należy troska o na
siona, Jemu i Jegc kolegom nic- brak  pracy. Kadzą sobie nieźle.

Na słowa uznania zasługują też rolnicy spółki „LukAćiai" w  re
jonie szakiajBktm, którzy znopulizyli się w dobrej Jakości nasio
na sibótż, a  obecnie kończą czyszczenie traw  wieloletnich. O dob
rą pracę magazynów dba tu Juozas Pranaltls.

Jak  m ają się  sprawy z pizygotowanlem nasion zbóż oraz in
nych upraw w ogóle w republice* Z tym pytaniem  zwróciłem się 
do do naczelnika Republikańskiej Państwowej Inspekcji Nasien
nej Eduardasa PFIRIKASA.

— W edług naszych danych 
na wiosenny siew, mimo 
wszelkich trudności minione
go lata, .gospodarstwa przygo
towały dostateczną ilość na
sion upraw zbożowych — po
wiedział E. Petrifcas. — Zgro
madzono ponad 1067840 c na
sion upraw  jarych. Co praw
da, w ubiegłym roku było 
znacznie więcej. Ale tego 
powinno wystarczyć, gdyż ób_ 
.szaiy /przeznaczone pod żbo- 
za jare również się zmniej
szyły. Poza tym sporo nasion 
posiadają fermerzy, o zaso
bach których, co prawda, do
kładnych danych statystycz
nych nie mamy. Uważam je
dnak, że dobry gospodarz, 
który troszczy się o przysz
łe plony, nie został bez na
sion.

Ponad dwukrotnie mniej w 
porównaniu z  ubiegłoroczną 
zimą jest nasion traw  wielo
letnich. Fakt ten świadczy o 
tendencji zmniejszania za
siewów traw. Tymczasem są 
one nie tylkc. źródłem uzu
pełnienia zasobów pokarmo
wych dla zwierząt, ale też do
datnio wpływają na wzrost 
utodzajności gleby. Nadzwy
czaj skomplikowała się sytu
acja w uprawie lnu. Ubieg
łej wiosny, jak wiadomo, li
czni fermerzy j spółki rolni
cze z wielkim entuzjazmem 
zabrali się d o  uiprawy tej 
wartościowej uprawy tech
nicznej, licząc na otrzy
manie wysokich plonów 
nasion i słomy oraz na 
wysokie zyski ze sprze
daży ich roszainiom. U- 
prawiano len na pokaźnym 
areale. Jednak starania- chło
pów poszły na marne, susza 
przekreśliła wszystkie ich 
nadzieje. Nasion zebrano ma
ło, entuzjazm chłopów wy
gasł. Straty ochłodziły ich za
interesowanie tą  uprawą. 
Prawdopodobnie zasiewy lnu 
w przyszłym roku znacznie 
się zmniejszą, co może uje
mnie wpłynąć na przemysł 
przetwórczy.

Chciałbym powiedzieć kil
ka słów o ozimych uprawach 
zbożowych, które zazwyczaj

dają stabilne plony 1 które 
nawet ubiegłego lata w pew
nym sensie m atowały sytu
ację. Wiadomo, że przy up
rawie zbóż ozimych dobry 
elekt dają nasiona z tak zwa
nego funduszu przejściowe
go, tj. pozostawione z zesz
łorocznych plonów na sierw 
przyszłej jesieni. Zazwyczaj 
sprawdza się Je według wszy
stkich wskaźników kondycyj- 
ności, oczyszcza ttd. M ając 
takie nasiona chłop jest pe
wny, że otrzyma plony na
wet przy niesprzyjających 
■warunkach atmosferycznych 
i przykładem tego był ubieg
ły rok). Nieprzypadkowo we 
wszystkich krajach zachod
nioeuropejskich pola ozime 
w stu procentach obsiewa się 
wyłącznie wysokogatunko
wymi | nasionami z fun
duszu .przejściowego. U 
nas w poprzednich latach 
wskaźnik ten wynosił w  róż
nych miejscowościach od 30 
do 50 proc. Ostatnio nato
miast zachowano nasiona o- 
zimych przejściowego fundu
szu tylko na 20 proc. przez
naczonych obszarów. Nie 
jest to pocieszający fakt, bo
wiem ozime zasiane ziarnem 
roku bieżącego dają z regu
ły  plony mniejsze o 1,5—2 
ć/ha.

Zadanie polega na tym, by 
wszystkie posiadane nasiona 
zachować do wiosny i jesie
ni, nie wykorzystać ich na 
karmę dla bydła. Chociaż ta
kie zagrożenie jest całkiem 
realne, gdyż karm y brakuje. 
Mówiąc to mam na wzglę
dzie również doprowadzanie 
ziarna do kondycji siewnej 
zgodnie ze wszelkimi zasa
dami i wskaźnikami jakości.

W  poszczególnych rejo
nach jak na przykład, w  sza- 
welskim, solecznickim, ma- 
iackim, olickim, birżańskim, 
ponlewieskim spółki rolnicze 
i fermerzy ubaja o materiał 
siewny, tu -w  rejonowych la
boratoriach nasiennych spra
wdzono od 70 do 87 proc. 
nasion upraw jarych. Jednak 
ogółem w republice pierw
szym badaniom poddano tyl

ko 54 proc. nasion. JęszjL 
więc czeka niemało prsq?

Nie wolno zapominać gl 
o prawidłowym przeclioySI 
waniu przygotowanych w 
nasion, a mianowicie zadbał! 
by w magazynach wilgotnej/ 
nie przekroczyła 14 proc., 3  
przeciwnym bowiem raju 
nasiona mogą utracić zdol- 
ność kiełkowajńa. Mcrźiiwo 
sci należytego przechowaj 
wanla nasion zasadniczo. « 
w większości spółek rolni, 
czycb, lecz w związku 
gwałtownym wzrostem -cej! 
na energię, w szeregu miej. 
scowośd mniej uwagi pg. 
więca się wentylacji ziarjj 
w  przechowalniach. Jeieli 
stosowanie wentylator® 
elektrycznych iest zbyt Itoaj. 
towne, to trzeba przynajmniej 
co pewien czas przesypywać 
nasiona z jednego przedzij. 
łu  do innego. SzczegółnW 
dotyczy to gospodarstw fet- 
merskich, w których pomle- 
szczenią nie są należyci 
przystosowane do diugotrwj 
łego przechowywania ziarnjJ 
Fermerzy, którzy nie mają 
możliwości właściwego prze
chowywania nasion, pwinnl 
wydzierżawiać pomieszczeni 
w spółkach rolniczych 1 spry
watyzowanych przedsiębioi. 
s tra c h  obsługi rolnictwa. 
Powiedzmy, w rejonie- tel- 
sziajskim mechanizator Al- 
fonsas Zilinskas wykupił |  
spółce rolniczej „Girulul" 
zmechanizowaną przechowa
lnię ziarna i obecnie chętnie 
przyjmuje dc przechowanie 
materiał nasienny wszystkich 
okolicznych fermerów. Nie 
tylko zapewnia właściwe! 
przechowanie, ale i oczyst- 
cza .pasiona, gwarantuje za
chowanie ich we właściwym 
stanie do wiosny lub jesieni. 

■  Takie sprywatyzowane obie
kty są w  licznych byłych 
kołchozach i sowchozadftł 
warto z nich korzystać I  je
żeli fermerzy chcą mieć na
siona dobrego gatunku ol» 
wysokie plony przyszłą jesle- 
nią.

Jeszcze jedna rada ferme- 
rom. Jeżeli brakule nasion, 
nie śpieszcie z nabyciem ich 
z nieznanych źródeł. Kon- 
trolno-nasienne inspekcie i 
laboratoria w„ każdym rejo
nie dysponują danymi, gdzie, 
ile i jakich nasion jest i jak 
je  kupić lub pożyczyć. Kle 
można nabywać nasion wąt
pliwej jakości, bez dokumen
tu potwierdzającego icb.W 
lunek i jakość. Grozi to fp 
zostaniem bez olonów. ■

Od tego, jak zadbamy; *1 
okresie zimowym o przygoT 
towanie materiału siewnegłl 
w  znacznym stopniu będli?! 
zależała obfitość zbior(W| 
przyszłej jesieni.

Rozmawia) 
W itold KARCZEWSD

Nad Zejmlaną w Podbrodzlu
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tej gazety rozpoczniemy od 
, Umownego listu Czytelniczki z nu

triortowego:
-R w an iu  na em eryturę (dzisiaj 

^ eń " ) , nie m ając talonów  zro-_ 
> 0; iPs,em wolna-

od f racy (bynajmniej n ie  z wła- 
wuUJi zwolniona „w związku z  wie- 
gjaylalnyni". 

t .. - J  od lej emerytury, n a  k tó rą  cze- 
którą w -całości (w całości!) oddam 

nueszk*̂ 2' usługi kom unalne, telefon

c Jeśli będziecie udzielali dotacji, ko 
niu przypadnie pierwszeństwo —  gospoda
rzom czy spółkom?

; Pierwszeństwo przyznam y każdemu 
producentowi artykułów  spożywczych. Jeś
li kogoś wyróżnim y - to  będzie żle. Za
troszczymy się o  gospodarzy, gdyż bez 
kredytów, bez pomocy państw a n ie  prze* 
trw ają. Dobrze by było część dotacji przy
znać lolnictw u z kredytów  zagranicznych."

LIETUYOSAIDAS
©  W ywiad z byłym  naczelnikiem  W y

działu O chrony Rady Najwyższej A rtura- 
sem Skućasem (7 stycznia) zahacza o ewen
tualną reorganizację tej s truktury  ochrony: 

„Przeszkadza się wydziałowi w  jeg o  roz
woju. To, że cheem y od w arunków  eks
trem alnych r̂r- chłopcy pracow ali bez w y

nagrodzenia, bez wypoczynku —  przejść do 
norm alnego rytm u roboczego, traktow ane 
jes t jako  dążenie d o  rozbudowy. Całkiem 
nie  zważa się n a  to, że w raz z blokadą 
W ydziału O chrony zwiększa się też proble
my, k tó re  dotąd  lokalizował i neutralizo
w ał W O. Sądzę, że n ie  musieliśmy wielu^  pozostanie nic z em erytury, to też  

1 w(jlna od mnóstwa różnych zakupów b arier pokonyw ać siłą, gdyż od razu po
ziemniaków, proklam owaniu Niepodległości założony 

W O  profilaktycznie zapobiegał niejednej 
dywersji.

Zamierza się m echanicznie zintegrow ać 
nas w  MSW . A kcen tu ję  — to  nie  są rów
noważne systemy. Oznacza to, połączenie 
służby mobilnej W O  zc służbą patrolową

gjjgjj kiełbasy, jabłek,

11 ;
jestem całkowicie wolna od rozkoszy 
»rącej kąpieli. W olna cx! teatru , sal kon- 
•ilowych.
Wolna od prenumeraty ulubionych pism
aawt Jestem wolna od odwiedzin ma- . : . . .  - __ . , _ .S3  , *pjeu joku .  u, MSW, służby inform acyjnej W O  z odpo-
y i ^ .z a m i e s z k a ł y c h  n a  Żmu- | | | |  ^  M SW , shiżby łą ć ż n J K  

bo droga jest podroż. W O  7jB służbą łączności M SW  itp. Połą-
Całkowicie wolna od w ypoczynku w  Po- czenie nie  trzeba będzie naw et uzasadniać 

kuracji sanatoryjnej rów nież je -  ja | w ystarczy rozporządzenia kierownictw a 
MSW. W O  —  ju ż  wypróbow ane, ukształ
tow ane oddziały i_ grupy — będą rozfor- 
mowywane. stracim y profesjonalizm  i sa
mych zawodowców: A  jeśli moim m ężczy
znom każą robić tak ą  robotę, do której nie 
są przygotowani?

Policjantam i mogli zostać jeszcze przed 
wstąpieniem  do W O . N ie je s t dla mnie 
tajem nicą, iż w  razie tak iego  połączenia 
większość pracow ników  W O  w  ogóle się 
wycofa do jakichkolw iek struk tu r kom er
cyjnych lub finansowych. Służbę trzeba 
będzie tw orzyć od nowa: szukać ludzi, po
now nie ich szkolić... Ju ż  m iliony poszły 
na wiatr! Ponadto w  ogromnym  system ie 
MSW  środki państw owa (płatników podat
ków), przeznaczone na ochronę dzielone 
będą w ew nątrz MSW . Podsum owując mo
gę stw ierdzić, że Litwa zmuszona zostanie 
po raz drugi tw orzyć służbę ochrony. J e 
śli rozwiązany zostanie W O , to  odpowied
nio przygotowanej rezerw y na wolne m iej
sca pracow ników  W O  obecnie z pewnoś
cią nie ma. Ponadto w ystaw ia się n a  ryzy
ko  m iędzynarodowy autory tet Iitw y . Pre
cedens już jest: w iosną 1992 r. policja 
drogowa, eskortu jąca senatora USA, nie 
potrafiła spełnić sw ych funkcji —  „prze- 
gapiła1' taksów kę, k tó ra  uderzyła w  samo-

 ...  ,  chód senatora. J a k  pamiętam y, w izyta zo-
^  kilka godzin kandydat n a  prezy- SSI S1 1 1 8 1
|  “W ład a ! na pytania. Mówił, i e  H f 1 , Hamburga...N ie odbyły, się w ięc negocjacje w  spra

w ie inw estycji USA do litewskiej gospo
darki. Należy zauważyć- że zrezygnowano

a całkowicie wolna.
Wolna od pisania listów moim drogim  
gyjadołom z zesłania, m ieszkającym  na 
lwie. Za drogo...

[Czekam na em eryturę Jestem  wolna", 
odpis: Aldona Kairaitiene, Kowno.

0 Fragment relacji z  konferencji pra- 
rej pretendenta n a  prezydenta Litwy 
sysa Lozoraitisa (6  stycznia):

[«S. Lozoraitiś uważa, że wyniki wybo- 
dn Sejmu wyw arły pew ne wrażenie 

'granicą, zaczęto wątpić, czy to  skutek 
spcdarczy. Żadnych konkretnych faktów 
pedał. Kandydat m ówił o  stagnacji na 

o tym, że widzi rnało młodzieży 
^tuczącej w życiu politycznym. Za- 

optymizm również po w yborach do 
• Powiada, iż są ludzie uważający, że 
1 sę zatrzymać, powrócić do przesz- 
offltudowaę dawne struktury . Ale 

. zachodni wciąż jest w  ruchu, wciąż 
odkryć, rodzą się now e myśli, 

ą trzy m a chociaż n a  chwilę, 
2yóe cofnie do ty łu
taoraTis uważa, że Litwa m a podą- 
^  -gdzie jest surowiec. Jeśli ropa 

^  ^schodzie — to  idźmy tam. Jeśli 
' Saudyjskiej kupm y od niej. _

t -yynwuai na pytania. M ówił, że 
^  zna W* Landsbergisa, k tóry  dziś 

w inien i patriota w yciągnął wnio-

^  0 DPPL twierdził, że partia ta  pa- z pomocy W O  w organizowaniu tej wizy- 
v Pizesźiość 7  d"iei^erfo^wie^któ^ ty‘ 0  Chciałbym wierzyć, że o losie Służ-

... . 1 1  * . . hv  Drhrnnv nio rad*»rvdiiie nierwR7V aktby Ochrony n ie  zadecyduje pierwszy akt 
terrorystyczny. Przypominam, że w  Szwe
c ji taką  służbę zaczęto tworzyć po zamor
dowaniu Olofa Palmę. Trzeba w ięc myśleć, 
rozważyć wszystkie „za" i  „przeciw" i pod
jąć  się całej odpowiedzialności za decy
zję” (...)

0  W  tym samym num erze Algirdas 
Endriukaitis pisze o problem ach dawnej 
służby wywiadowczej:

„Na Litwie w  rzeczy samej brak służby, 
badającej działalność byłych pracowników 
bezpieczeństwa. Prokuratura tych spraw  nie 
rozpatruje i n ie ocenia. Oceniałaby, gdyby 
przedstawiono jej „poważny" konkretny 
materiał. A przecież bezpieka pracowała w 
sposób wyrafinowany. Całkowicie nie do
cenia tego i sąd. Przypomnijmy sobie os- 

>  Posiadanych danych obecnie karżenia pracownika bezpieki Baumilasa na 
W iJ^ P O d a n z y  Zaledwie 3 tys. sadzie pod adresem N. Sadunaite. To kpi- 
W ., dokumer ty  prawne na zie- na z praworządności, jeśli sąd nie widzi, 

że ofiara ma się usprawiedliwiać przed o- 
prawcą. Ten pracownik bezpieki przesłuchi-

przyszłosc, nie m ają doś-[_ 
acjjTJp.* za to  kandydat doczekał się 
W  a ê ° przekonaniu trudno będzie 

A- Brazauskasa 
Jip S  czy rozwiąże Sejm, jeśli zo- 
ial, Jg ̂ dentem . S. Lozoraitiś powie- 
-d̂ rt V/ • Poszczególnych przypadkach 

łŃtsnJ1i.oże rozwiązać Sejm, jeśli Sejm 
piasku".

fâ ZazSfC/enie spotkania odczytano ży
w n y c h  dla kandydata. W śród 

i takie: „W pańskiej osobie 
tafia y  ‘Widzieć kontynuatora idei 
^^n d sb erg isa* 1.
ja 2 konferencji ministra rol-

• araziji m.in dowiadujemy się,

iu ministerstwach są skorumpowane grupy 
i pracownicy, toteż dla zamaskowania ich 
działalności me jes t na  rękę n ie  przez n ic h  
sformowana i kontrolowana, samodzielna i 
rzetelna służba bezpieczeństwa. W  tym  ce
lu  siły te  występują z pseudomotywami 
chcąc podważyć bezpieczeństwo Litwy.

Nowej większości DPPL można otwarcie 
i śmiało powiedzieć, że zamach n a  tworzo
ne bezpieczeństwo Litwy uważany b idzie 
jako  zasadzka w  celu csłabienia ochrony 
państwowości litewskiej oraz przesłanka do 
ugruntow ania się skorumpowanej oligarchii, 
gdyż żadne inne instytucje n ie  są w  stanie 
dokonać tego w  sposób techniczny i neu
tra lny  poliLycznie.

Co oznacza zwolnienie P. Plumpy? Trud
no to  nazwać polowaniem  na czarownice. 
Oznacza to, że DPPL dwulicowo postulowa
ła rząd szerokjej koalicj:, podział odpowie
dzialności. Rozstrzygnięcie tej spraw y na 
proponowanej przez nas podstawie ozna
czałoby w ielką indulgencję dla partii, któ
rej działalność drogo Litwę kosztowała. 
Byłby to  ak t w ielkiego zaufania i akcja, 
zapew niająca przesłankę dalszej pracy o- 
partej na  zaufaniu i szczerości. Stanowisko 
litewskich partyzantów, więźniów politycz
nych i zesłańców w  tej kwestii jes t jedno
znaczne1'.

0  W  num erze sobotnim —  rozmowa z 
ambasadorem  Litwy w  Niemczech Vaido- 
tasem Antanaitisem, k tóry  uważa, że:

„Litwa m a unikalną okazję do otrzyma
nia m iliardowych inwestycji. Należy tylko 
spełnić niek tóre  w arunki pryw atnych spó
łek  Europy Zachodniej. Opowidział o tym  
przybyły na krótko do W ilna ambasador 
Litwy w  Niemczech Vaidotas Antananaitis. 
Zdaniem ambasadora, jeśli Litwa nie przyj
mie przychylnych ustaw  o inwestycjach, 
zostanie pom inięta — spółki zachodnie za
inw estują n a  Ukrainie i Białorusi. V . Anta- 
naitis powiedział, że często w  Bundestagu 
mówią mu: „Tak długo aż przyjmiecie 
przychylne ustaw y inwestycyjne, będziecie 
samotni i biedni". Jednym  z głównych 
hamulców inw estycji jes t to, że cudzozie
m cy nie  mogą kupić na Litwie z iem i W  
krajach  zachodnich własności narodowej 
praw ie nie ma — Japończycy kupują  zie
m ię w  USA A m erykanie — w  Europie, 
N iemcy — w  Am eryce Południowej itp. 
Udzielane przez W spólnotę Europejską po
moc Litwie w  ram ach program u PHARE w 
ubiegłym  roku sięgająca 40 min dolarów 
będzie m niejsza w  porównaniu z tymi in
westycjami.

W  następnym  tygodniu do W ilna przy
byw ają przedstawiciele jeszcze jednej spół
ki zachodniej, pragnący zainwestować oko
ło m iliarda dolarów w  litewską gospodarkę. 
V. Antanaitis powiedział, że warunki tych 
inwestorów — to  p ro jekt wartości co naj
mniej 100 min dolarów oraz „kraj nieko
m unistyczny" (Litwa, jak  widać, może spro
stać tym warunkom, gdyż znajdująca się 
teraz u steru władzy Demokratyczna Par
tia Pracy w  Niemczch traktow ana jes t ja 
ko  partia o  kierunku socjaldemokratycz
nym, nie zaś komunistycznym). Ponadto Lit
w ini nie powinni zbytnio się obawiać z 
powodu ekologii (ambasadora zasmuciła 
historia z budową kłajpedzkiego term ina
lu). Inw estycja ta  nie stanowiłaby jakiejś 
pomocy organizacji państwowej lub chary
tatywnej, która może być tylko bardzo 
nieznaczna, lecz pieniądze prywatnej spół
ki. Inwestując pieniądze na Litwie staje się 
patriotką swych pieniędzy tu, a zarazem i 
Litwy".

’ ^  ookumei ty prawne J H I
g o s p o d a rz y  nie ma pewności, 

" będzie należała do nich.
L W 1* również nie są pewne czy na wał nieletnich, groził i straszył, szantażował.

1 Biały ' ' ' A h m  maloria)v npHn.zbierały plon w 
iemy się kierować refor- j 

[ najmniej przez trzy lata

Dobitnie świadczą o tym m ateriały sądo
we. Któż słyszał, aby w Niemczech jakiś 
gestapowiec ciągał swą ofiarę po sądach. 
O  działalności innych pracowników bez
pieki również można wnioskować, czy nie 
naruszali tajemnicy pocztowej, podsłuchu
jąc  rozmów, czytając koresponrdencję o- 
bywateli, czy nie zalecali zwolnić kogoś z 
pracy, czy wreszcie nie pracowali w KGB 
ZSRR na Ulwie po 11 Marca 1990 roku? 
Niestety, dziś większość z nich otrzymało 
obywatelstwo i mienie Litwy (...)

Istnieje również kwestia praktyczna 
zaufanie do pracowników. Aparat służby 

ni Sn!L rolni< ^ o  prawdopodobnie bezpieczeństwa ostatnio kształtowali byli
r̂ l i ia ^ z*ewać się dużych zysków więźniowie polityczni Ił. Gaj auskas i P.

C ^ li ii ł0 czym się przekonaliśmy Plumpa. Niewątpliwie, są oni godni zau-
v Państwowy na 1993 r. lania. N ie-jest jednak tajemnicą, iż w wie-

jaką ziemię wydzierżawią 
fódarować dalej, 

^ o d n k c j i —  to  troska, gdzie 
ITu^hoa mo4na już było sprze- 
r;hó<j hydł-ł zaczęto wywozić
j i źle, ale co począć z

ma czym go karmić. 
LiS^yposftfenie zarówno w 

^  Placa melioracyjna,
y itp.

RgSPUBLIK\
0  V. Landsbergis tłumaczy się i konty

nuuje walkę z „The New York Times" (8 
stycznia):

„Wczoraj lider opozycji Sejmu V. Lands
bergis rozpowszechnił oświadczenie doty
czące wywiadu ministra spraw zagranicz
nych P. Gylysa udzielonego 3 stycznia br. 
dziennikowi '„The New. ‘York Times".

W  oświadczeniu mówi się, że wywiad 
zawiera znaczne nieścisłości względem po
lityki zagranicznej Litwy." (...) Sugestia, 
że w inę za „chłodne" stosunki z sąsiadami 
ze Wschodu ponosi wcześniejszy rząd Lit
wy jest nietaktem. Widocznie minister 
spraw zagranicznych Litwy nie jest dobrze 
poinformowany o polityce zagranicznej 
kraju, dlatego jego wypcwiedż wygląda jak 
miejscowa propaganda polityczna w prze
dedniu wyboiów prezydenta Litwy i wpro
wadzanie w błąd czytelników „The New 
York Times" — zaznaczył V. Landsbergis.
' Oceniając pozycję amerykańskiego 
dziennika, zawartą w tezach, iż Litwa by
ła normalną częścią ZSRR, iż przerwanie 
dostawy ropy w  połowie 1992 r. było sku
tkiem nacjonalistycznej polityki Litwy, V. 
Landsbergis powiedział, że jest ona na
wrotem do gorbaczowizmu i zimnej wojny 
ówczesnej propagandy sowieckiej przeciw
ko Litwie". Stwierdzenie P. Gylysa, że je 
szcze niedawno każdego oponenta władzy 
traktowano jako wroga Litwy, lider opo
zycji nazwał mylną sugestią. Jego zda
niem, było lak w latach władzy komuni

stycznej, a po 11 marca 1990 r. „czasy ra
dykalnie się zmieniły, przywrócono zasa
dy demokracji".

Korespondentowi „Respubliki", kt 
stał ministra spraw zagraniczny^ 
cego numer „The New Yo0 ,  Tjnae§M z 5 
stycznia jnini-ster powiedział, ie  rozmowę 
z nim podano w  formie streszczenia i nie 
wszystkie wypowiedzi należą do niego, na 
przykład, dotycząca „chłodnych"stosunków 
ze Wschodem, „Uważam, ?ę władzą nasze
go odradzającego się państwa, stawiając 
pierwsze kroki w  polityce zagranicznej nie 
wszystko uczyniła lub dopuściła się błę
dów przeważnie z przyczyn obiektywnych 
— powiedział P. Gylys. — Jednak napra
wdę nie warto obecnie z tego powodu ro
bić porachunków".

0  „Respublika" kontynuuje w sobotnim 
numerze tem at „brygady wileńskiej" i 
spraw  owiązanych z zabójstwem Anatolija 
Tomilina i Igora Zorkina w  sali gimnasty
cznej na Żirmunach. Jak  wiadomo aresz
towany został jako  podejrzany w dokona
niu m orderstwa Igor Tiomkin:"

„Tam (na Łukiszkach — „K.W .") prze
siedział ponad trzy miesiące. W  ciągu tego 
czasu funkcjonariusze nie znaleźli żadnych 
bezpośrdnich dowodów winy, potwierdza
jących jego oskarżenia, dlatego wobec are
sztowanego zmieniono środek prewencyjny.
I. Tiomkin, k tóry przyrzekł, że nigdzie nie 
wyjedzie przed Bożym Narodzeniem, zos
tał wypuszczony z Łukiszek. 29 grudnia 
w  towarzystwie swego przyjaciela Borysa 
Dekanidze Igor przyszedł do „Respubliki", 
która najwięcej pisała o przestępstwie do
konanym 9 września i jego badaniu". (Ca
łość materiału przedrukujemy w najbliż
szych dniach).

L I E T U V O S 4rytas
0  „Litwin — prawdziwy, dowód osobi

sty  —  symboliczny?" (7 stycznia):
„Chociaż głos człowieka drżał ze zdener

wowania, jednak po wysłuchaniu jego kło
potów nie mogłam powstrzymać się od 
śmiechu. Przeprosiłam, jednak Rićairdas 
Kolaitis tylko machnął ręką: Gdyby w pie
rwszym roku Odrodzenia ktoś mu powie
dział, że dowód osobisty wydany przez am
basadę I itw y  —■ to żaden dowód, że jes
teś Litwinem — zareagowałby w podobny 
sposób.

Litewski dowód osobisty kowieńczyka 
Rićardasa Kolaitisa zostar wydany 15 listo
pada 1989 r. w  W aszyngtonie — jeszcze 
przed odzyskaniem niepodległości.

Latem owego roku „Kauno aidas" zamie
ścił wzmiankę, że przedstawicielstwo Litwy 
w  USA znowu gotowe jest do wydawania 
litewskich dowodów osooistych i obok za
mieścił ankietę na  otrzymanie takiego do
wodu.

— Zrobiłem odbitkę ankiety, odpowie
działem na wszystkie pytania — a  było ich 
niemało — należało wyjaśnić, jak  głębo- 

kio są twe korzenie na Litwie — odpowiada 
pan R ić a rd a s^ -  następnie zrobiłem zdję
cia, załączyłem kopię sowieckiego paszpor
tu i przez biznesmenkę panią Ingridę Bau- 
bliene wysłałem do Waszyngtonu.

15 lutego 1990 r. Rićardas Kolaitis otrzy
mał żółtą kopertę z listem:

„Przedstawicielstwo Litwy w Waszyng
tonie ma zaszczyt przekazać Panu nowy 
paszport zagraniczny Litwy nr 12916. Up
rzejmie prosimy o pokwitowanie przesył
ki.

Ze szczerym szacunkiem i najlepszymi 
zyczeniarai.

Stasys LOZORAITIŚ, 
przedstawiciel Litwy"

Prócz tego listu żółta koperta zawiera
ła paszport z Pogonią. Z  dokumentów wy
nikało. że jego właściciel jest obywatelem 
Litwy, że paszport jest ważny do 15 listo
pada 1993 r. i że okazując go „można po
dróżować do wszystkich kiajów".

Jednak dokładnie po trzech latach je- 
sienią br., gdy Rićardas Kolaitis musiał pil
nie wyjechać za granicę i po zapłaceniu 
tysięcy przyjechał do Wilna po nowy do
wód osobisty oświadczono mu: nie ma pan 
zaświadczenia o obywatelstwie Litwy, pro
szę iść do archiwum i znaleźć metryki 
rodziców, udowodnić, ie  naprawdę pan 
jest... Litwineml

Oszołomiony człowiek pośpieszył do / 
służby migracyjnej kowieńskiego główne-/ 
go komisariatu policji i usłyszał, ie  rze
czywiście tak pięknie zareklamowane li
tewskie dowody osobiste nie są żadnym 
dokumentem.
* Natomiast zaświadczenia o obywatelst
wie, które kupami rozrzuca, się w każdym 
dziale kadr są najpoważniejszym dowodem 
litewskości. Słowem, nie przedstawicielst
wo Litwy, lecz biuralista działu kadr .naj
lepiej wie, kto jest prawdziwym Litwinem, 
a kto — jeszcze się okaże...

Przygotowała 
Krystyna ADAMOWICZ
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Rodzinne spory o ziemię i mienie
Mieszkam we własnym domu, 

obok którego Jest nieduży og
ród 1 sad. Kilka lat temu połowę 
domu podarowałam mojemu bra
tankowi oraz siostrzenicy. Gdy 
zaistniała możliwość złożyliśmy 
we trójkę podania w sprawie 
wykupu przyległej do domu 
działki. I oto niedawno dowie
działam się, że mol młodzi krew
ni już wpłacili pieniądze za zie
mię. W ydaje ml się to dziwnym, 
ponieważ żadnego porozumienia 
— kto z Jakiej części ziemi ko
rz y s ta — między nami nie było. 
Nie Jest więc Jasne, kto ile ma 
płacić. Czy możliwa Jest w tym 
wypadku Ich osobna wpłata za 
ziemię? Jeśli tak, czy nie ozna
cza to, że fen, kto zapłacił, otrzy
ma ziemię na własność, a  kto 
nie — pozostanie z niczym. Czy 
nfte tracę ptawta do Pjwojej części 
działki?

HELENA S.
Wilno -

Zgodnie z obowiązującym 
obecnie trybem, wplata pie
niędzy za działkę przy domu 
lub jej część jest możliwa 
bez porozumienia między 
właścicielami domu. Jaką 
mianowicie sumę wpłacić — 
zależy przede wszystkim od 
wielkości faktycznie użytko
wanej ziemi, którą wskazuje 
w swym podaniu sam pe
tent. Należy jednak z góry 
zastrzec, że jest to opłata 
wstępna. Z czasem zostanie 
ona udokłądniona w zależ
ności od tego, jaką faktycz
nie częścią działki dysponuje 
ten lub inny właściciel. Po 
ostatecznych rozliczeniach 
zbędnie wpłacone sumy zo
staną zwrócone, a  brakujące 
właściciele — dopłacą. Taki- 
tryb ustalony został prawdo
podobnie W celu jak najszyb
szego ściągania pieniędzy w 
związku z reformą pieniężną.. 
Wniosło tof oczywiście, pe
wną plątaninę, skompliko
wało rozliczenia i spowodo
wało pogłoski. Niemniej na 
dzień dzisiejszy taka jest 
procedura. Jednocześnie mo
żna uspokoić panią Helenę 
S., wpłata bowiem pieniędzy 
bynajmniej nie oznacza au
tomatycznego. powstania 
praw własnościowych na tę 
ziemię (ntin. dla tych, któ
rzy wpłacili) oraz utraty tych 
praw przez pozostałych. Ka
żdy z właścicieli domu ma 
prawo na określoną - część 

.parceli. W  tym przypadku 
'zgodnie z.przepisami zatwier
dzonymi uchwałą rządu Lit
wy nr 89 z dn. 7 lutego 1992 
r. koniecznie ma być zawar
ta umowa o tym, kto i na 
jaką część ziemi pretenduje. 
Zatwierdza się ją  u  notariu
sza, a następnie razem z in
nymi dokumentami przed
stawia miejskiej (rejonowej) 
służbie Zagospodarowania te
renu (zazwyczaj dokumenty

zbierają starostwa_zgodnie z 
miejscem zamieszkania). J e 
śli zaś współwłaściciele 
wspólnej działki nie mogą 
dojść do porozumienia^ to 
spór między nimi rozstrzyga 
się sądownie. W  dowolnym 
przypadku notarialna umowa 
obowiązuje.

Do 1040 r. mój ojciec miał na 
własność 10 ha ziemi w  rejonie 
wileńskim. Następnie ziemię tę, 
Jak wiadomo, znacjonallzowano. 
Ojciec kilka lat temu zmarł, po
została Jego żona (moja matka), 
ja  oraz dwie moje rodzone sio
stry. Mieszkam w  mieście, a ma
tka i siostry —  w  ojcowskim 
domu, wokół którego leżą nasze 
grunta. Część domu należy do 
mnie, gdyż ojciec, jeszcze za ży
d a  podarował ml Ją. W  ustalo
nym terminie całą czwórką po
czyniliśmy starania o repryw aty
zację ziemi. W szystkie potwier
dzające dokumenty zachowały się 
1 były przedstawione służbie re
formy rolnej, ale dotychczas 
sprawa nie jest załatwiona. Tak 
się stało, że dwa miesiące temu 
zmarła moja mama. I  oto do
wiaduję się, że przed śmiercią 
sporządziła ona testament, zgod
nie z którym  zwracaną (ale jesz
cze nie zwróconą) ziemię zapi
sała tylko moim siostrom. A  Ja 
pozostaję z niczym. Czy przysłu
guje ml w  tym  przypadku ja 
kieś prawo do części ojcowskiej 
ziemi?

ZENON R.
W ilno ,

Zgodnie z ustawą RL „O 
trybie i warunkach przywró
cenia, prawa własności oby
wateli na zachowane nieru
chome mienie" wraz z wnie
sionymi do niej zmianami i 
uzupełnieniami w razie 
śmierci byłego właściciela 
prawo własności (w tym  rów
nież na ziemię) przywraca 
się jego dzieciom (w tym  ró 
wnież adoptowanym), rodzi- _ 
com i małżonkowi (lub mał
żonce). -Jeśli dziecko byłego 
właściciela zmarło, to  pra
wo do jego części własności 
przywraca się jego pozosta
łemu małżonkowi (małżonce) 
i wnukom. Z powyższego 
wynika, że wszystkie wymie
nione wyżej osoby mają ró
wne prawa do zachowanej 
nieruchomości. Można więc 
uspokoić Zenona R.: nie tra 
ci w żadnym wypadku pra
wa do własnej części ziemi. 
A co w  tym wypadku z tes
tamentem? Otóż, po pierw
sze, można dysponować iedv. 
nie własnym mieniem, zie
mią. A  po wtóre, mienie to 
powinno rzeczywiście stano
wić własność prywatną. Mu

szą to potwierdzić .posiadane 
przez osobę odpowiednie do
kumenty, bez których istnie
nia wszelka transakcja nie 
jest możliwa. W  tej sytuacji 
takim potwierdzającym do
kumentem jest kopia decyzji 
reprywatyzacji ziemi. De
cyzję taką podejmuje na Li
twie jedynie Ministerstwo 
Rolnictwa Litwy, po  czym 
kopię dokumentu wręcza się 
Zainteresowanej osobie. Na 
podstawie tej decyzji samo
rząd rejonowy już na mocy 
rozporządzenia wyznacza 
konkretną działkę ziemi. Tak 
więc ten testament, jeśli ta
kowy w rzeczy samej istnie
je, budzi wąitpliwość.

Mieszkam na wsi, Jestem bi
bliotekarką. W  pobliżu mego 
domu znajduje się dom mego 
wuja, który w swoim czasie wy
emigrował do Kanady I tam 
zmarł. Mieszka tam  również je 
go córka, która na m oją prośbę 
przysłała ml zatwierdzony przez 
notariusza dokument. Powiedzia
ne jest V  nim, ż«e dom ten  zo
stanie podarow any dla mnie. 
(Obecnie mieści się w  nim  tyl
ko punkt fełczerskl, wcześniej 
była też biblioteka). Bardzo 
chciałabym  odzyskać ten  dom. 
Ale czy mam do tego jak ieś p ra
wo? Jeśli nter to  czy można w 
jakiś sposób w ykupić byłą po
siadłość wuja.

ZOFIA Z.
Rejon solecznicki

Niestety, żadnych praw 
własnościowych dó tego do
mu, pani - Zofia Z. nie ma. 
Zgodnie ze wspomnianą wy
żej ustawą RL „O trybie i 
warunkach przywrócenia 
praw  własności obywateli do 
zachowanego nieruchomego 
mienia" w przypadku śmierci 
byłego właściciela, prawo 
majątkowe (w tym  przypad
ku dom) przywraca się ści
śle określonemu, dosyć wą
skiemu kręgowi osdb, do 
którego, bratankowie, sio
strzenice ani kuzynowie nie 
wchodzą. Ubiegać się o przy
wrócenie praw  mogłaby 
córka wuja. Ale zwrócenie 
jej na własność domu możli
we by było jedynife pod w a
runkiem, gdyby była ona 
obywatelką Republiki- Litew
skiej i posiadała potwierdza
jący to dokument i stale za
mieszkiwałaby na Litwie. Po 
przywróceniu własności cór
ka w uja mogłaby podarować 
dom. Inaczej umowa o da
rowiźnie nie jest ważna.

W  sprawie nabycia domu 
należy się zwracać d o  insty
tucji (lub samorządu rejono
wego), na którego bilansie 
znajduje się ten  budynek.

Antoni KWIATKOWSKI, 
praw nik

Przewóz zwierząt przez granicę
29 grudnia rząd zaakceptował 

popraiwki do uchwały n r  613 z 
11 sierpnia 1992 r. ffO reżimie 
ceł11. Uzupełniony został również 
tryb  przewozu zwierząt przez 
granicę Republiki Litewskiej. Od 
te} chwili trofea zwierząt dzi
kich. wliczając zwierzęta wy
pchane, jaja, skóry, trofea myś
liwskie i rybackie, a  także wy
roby z nie poddanych obróbce 
zwierząt- dziki oh lub" ich części 
można wywieźć lub wysłać za 
zezwoleniem Departamentu Och
rony Środowiska Republiki Li
tewskiej lub M inisterstwa Gos
podarki Leśnej. O szersze sko
mentowanie te i uchwały kores
pondent ELTA poprosił główne
go biologa Departamentu Ochro
ny Środowiska Saiiamonasa Pal- 
tanaylćlusa.

Tryb przewozu przez granicę 
- zwierząt nie iest dila- nas nowv.

powiedział. Sprawy te  reguluje 
również ustaw a o ochronie śro
dowiska, przepisy łowieckie, us
taw a o  ochronie i wykorzysta
niu zwierząt. -Zaostrzyć kontro
lę przewozu zwierząt musimy z 
k ilku  powodów. Aczkolwiek nie 
jesteśm y jak  n a  razie członkami 
m iędzynarodowej konw encji w a
szyngtońskiej CITES, to  obo
wiązuje nas jak  i wszystkie 
inne państw®-, przestrzeganie1’ 
jej surow ych wymagań. Po w tó
re, na całym święcie, zwłaszcza 
w Europie, fiest bardzo popłatna 
i rozpowszechniona, kontraban
da takich zwierzęit. Na Litwie 
jak na razie wvwóz zwierząt 
jest raczej wydarzeniem niż  zł®, 
wiskiem, na jwięcej zezwoleń o-, 
trzymało Kowieńskie ZOO. Prze- 
im*tem zwierząt przede wszyst
kim zajm ują się k raje  zacofa, 
ne. toteźr i Litwa nie je s t  przed

tym  zabezpieczona, zwłaszcza, że 
do Czerwonej Księgi Litwy wpi
sane zostały* niem al- wszystkie 
zw ierzęta dzikie . z  w yjątkiem  
kilku  z rodziny krukow atych 
oraz ow adów  pasożytniczych.

Dla otrzym ania zezwolenia na 
wywóz zwierzęcia z Litwy n a 
leży się zwrócić do laboratorium  
fauny i florv Departam entu Och
rony . Środowiska', ma jąc przy 
tym dokum ent o  tym, czy- zwie
rze nabyte zostało w  sposób le 
galny.. zaświadczenie służby we- 
tervnaiyjineii. Zaświadczenie to 
potrzebne jest również na nrze- 
wóz skór lub innych części zwie
rząt. Jed y n ie  gotowe trofea, n.le 
wymagaj a  zaświadczeń w etery
naryjnych.

•Podobny try b  ustalono też dla 
cbrftnych przew ozu roślin, wpi
sanych do  Czerwone! Ksieigi.

(ELTA.)

Jan ina FIUMON, uczennica

Śladami listu do redakcji

Rejsowy autobus 
to też luksus

3 i  r23 
B4
v>

Z wielom a trudnościam i dziś 
ludzie n ie  w iedzą jak  sobie po
radzić. A w r a z  ze wzrostem  ko
sztów benzyny i paliw  spadły 
też na m ieszkańców w si dodat
kowe kłopoty  z dojazdem  do 
miasta, a  dzieci —  do szkoły. 
Trudno, nie  ma dziś gospodarstw, 
k tó re  w  niedalekiej przeszłości 
były zobowiązane dbać o dowo
żenie uczniów (raz lepiej, raz 
gorzej z tego  się wywiązywały), 
a  nowe spółki albo  n ie  m ają 
pieniędzy, a lbo  b rak  im dobrej 
woli. by o dzieci swych udzia
łowców zadbać. Prawda, nie 
wszędzie też  te  spółki istnieją. 
N o i dzieci a lbo  wcale nie ma
ją  czym dojechać do szkoły (są 
już  na Litwie tak ie  przypadki), 
albo z powodu ustalonego —  od
kro jonego S p J ';  rozkładu jazdy, 
musza wyruszać w  tę  drogę gru
bo wcześniej. Rozkład rzeczywi
ście trudno dostosow ać do  p ra
cy szkół, bo w końcu n ie  wia
domo. kogo .b ard z ie j"  trzeba 
dowozić: ludzi- do pracy, czy 
dzieci.

O to ze wsi P iktokańce zwró
ciła sie do nas pani H enryka 
W ilkiń. O kazuje się. że dzieci, 
k tóre  dojeżdżały na drugą zmia
nę do s_,kołv w  Rudominie, d o  
zmianie czasu rejsu autobusu re 
lacji Turgiele W ilno przez 
Zieloną zmuszone sa wyjeżdżać 
z domu o  godzinie ósmej. N a
stępny autobus na te j  trasie iest 
ó  14.30. Zabrakło rejsu  *» godz.
11.00. Ja k  sie okalało , jest to 
au tobrn  solecznicki, a tam  Drzv 
nailep>3zvch chęciach i miłości 
do dzieci, nie moga wygospo
darow ać benzyny na ten bvłv 
reis. Przeniesienia ?as t»o z go
dzin^ 14.30 n a  11.00 czyni go 
nierentownym, bowiem wraca 
na wDÓł pu«tv z W ilna. A  gdv 
jedzie po 16.00, to zabiera ludzi 
w racających po pracy, z zaku
pów. Otó. iaka iest rzeczywis
tość i trudno tej logice zaprze
czyć.

•Lecz dzieci musza się .uczyć. 
Rodzice sobie radzą w ten  s p o  
sób. że co dnia. molestują ko 
goś, bv odwiózł dzieci do Rudo- 
mina, a czasami nikogo n ie  znaj
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dują;.., Dzieci są więc 
ne do obijania się przez 
dobrych godzin w  szkole, 
dwórku... D yrektor Rudomi ", 
Szkoły Sredruej n r  1 A.I 
drów, niestety, z braku pa 
czeń nic dla  swych Srezriti 
proponować nie może, pos 
by  posiedziały w  stołówce 
jak ie  te  dzieci są po d j$ | 
spędzonym  w  szkole? Wh 
—■ i głodne, i zmęczona

Ostatnio rejonowy 
wiaty (rej. wileński) zapi 
wał, by o podwiezieniu 
zatroszczyły się spółki, 
kosztów transportowy^ 
by rodzice, drugą zaś — 
oświaty.

Skontaktowałam się z 
spółkami działającym i”  
ległym terenie: w  „M>!
przewodniczący o dpgfl 
wieś ta, to nie jego 
„Rakonisie", że, owszem, 
p racu ją  u  nich, lecz 
m usiałby pokonać podwóji 
gę: z Rakańc do wsi 
Rudomina i znów do 
W  spółce „Rudamina" p> 
czący odżegnał się, |  
jego  ludzie, a pieniędzy 
nych  nie potrzebuje, tyl̂ J 
zyny, której, wiadomo*
I w  tym momencie zat< 
do „systemu nakazowej^ 
ja k  widać, tylko w  nim 
m y egzystować.

Sprawą d o wożenia 
się starosta Rudominyl® 
kowski. Niestety, on 
jedynie  zwracać się z j51 
poszczególnych spółek, 1 
Na razie nikt nic | | |  
nie obiecuje. Rodzicami 
jedynie poradzić, by z* 
kierownictw a spółek, do 
należą, by  się zatroszW* 
dzieci.

Z braku opału, paliw® 
dzieci tego roku ||S lL  
bardzo trudne warunld W 
ki. I nic n ie  pozostaje 
nego, jak  po raz który* 
wać do ludzi, 1 k tórzy*. 
swej pieczy sprawy szk J 
ci, by  maksymalnie^® . 
starali się złagodzi^®  
dotrwali do le p s z y

Janina USP I
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Uwaga, Wielki Konkurs! 
„Henryk Sienkiewicz i Trylogia"

odpowiedzi n a  k o n k u r s  r o z p is a n y

pjtZEZ „KURIER WILEŃSKI" I RADIO 
„ZNAD WILD" WPŁYNĘŁO 237.

Niestety, prawidłowych odpowiedzi n a  wszy- 
dlrte 10 p y ^  otrzymaliśmy niewiele. W  związku 

^  komisja konkursow a (w składzie 3-osobo- 
lya) postanowiła zakwalifikować do półfinału 

et tych uczestników, którzy dali praw idłowe 
w ^edźl na 0 pytań. W  sumie — w  półfinale 

wegnie udział 49 osób. Niżej podajem y rejestr 
nazwUfc:

Maria Łaptik (Ławaryszki)
1  Dorota Osipowlcz (Wilno)
3. Elwira Ostrouch (Biała W aka)
1 Marek Stefanowicz (Wilno)
5. Regina W ięcklewlcz (Wilno) 
i  Grałyna Bogdziewicz (Wilno) 
p, Wiesława Borejko (Pietrucie) 
i  Czesław Chmielewski (Mejszagoła)
). Daniel Hrypiński (Wilno)

10. Zyta Iwanowa (Wilno)
11. jeny Junlewlcz (Wilno)
12 Krystyna Klukowska (Wilno)
J3. Jadwiga lip sk a  (Okowity) 
jll Artur Ludkowski (Niemenczyn)
15. Jerzy Małyszko (Wilno)
16. Locja Maszaro (Wilno)

, 17. Stanisław M ikonis (Butrymańce)
18. Jadwiga Osłpowicz-Bezuszko (W ojdaty)
19. Beata Sakson (Butrymańce)
20. Jerzy Siełewicz (Twankiszki)
2L Radek Sienkiewicz fWilno)
22. Kazimierz Sinklewlcz (W ielka Rzesza)
23. Stefania Skarulfenó (Wilno)
24 Mirosław Stankiewicz (Wilno)
25. Helena Szymaniec (Miszkinele)
26. Stanisław Ulewicz (Wilno)
27. Alina Urbanowicz (Zujuny)
28- J. (nie flpdała pełnjbgo Ibrteofa) fWelłnowlcz 

(Ukmerge)
29. Halina W ojtonis (Ej szyszki)
30. Anna W ysocka (Wilno)
3L Irena Zygis (Mejszagoła)
31 Ryszard Kuryło (Wilno)
33. Irena Kołoskowa (Wilno)
3i Teresa Lisztwan (Wilno)
35. Marian Kryłowicz (Wilno)
J  Leonloija Andniklaniec* (Wilno)

Łucja Czepulonis (Wilno)
38. Henryk Malewski (Wilno)
39. Andrzej Jacuński (Wilno)
J®* Alfred Anuszklewicz (Wilno)
C  Urszula Arczakowa (Wilno)
^  Hibleta Mikulska (Wilno)
*3. Stanisława Sobańska (Soiecznikl)

Pietkiewicz (Zujuny)

45. Antoni Andruszkiewicz (Ej szyszki)
46. Beata Arciszewska (Czarny Bór)
47. Krystyna i Andrzej Sldorowiczowie (N. Wl- 

lejka)
48. Danuta Bandalewicz (Gerwiszki)
49. Miioeftaw Dowda (Sołfeczniki)

WYMIENIONE WYŻEJ OSOBY SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W  PÓŁ
FINALE KONKURSU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 
23 STYCZNIA (SOBOTA) BR. O GODZ. 12 W  
AULI WILEŃSKIEJ SZKOŁY IM  ADAMA MI
CKIEWICZA (ul. Kruopu 11 — orientacyjnie: 
gm ach tej szkoły mieści się w  bliskim sąsiedz
tw ie z Pałacem K ultury Kolejarzy).

Oeoby, k tó re  w  tym  dniu (czyli 23 stycznia br.) 
ZOSTANĄ WYTYPOWANE DO FINAŁU — 
WEZMĄ W  NIM  UDZIAŁ 24 STYCZNIA BR. O 
GODZ. 14.30 W  RADIU „ZNAD WILII".

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNI
CTW O W  NASZYM KONKURSIE I  — ŻYCZY
MY POWODZENIA!

Pormacja Banku
IgjlJpopada 1992 r. zarząd 

■ai zawiesil dzia-
Estrw 11,011 Baltic Bank, North- 

Bank Ltd. i Tartuskiego 
in erc y jn e g o .ial

>. g j®1 tęgo moratorium było 
dopomóc bankom w  ure

no* ewidencji i  przezwy-
' 3 ticzto ^ a8anu, jak i zaistniał 
m  ir x®Iormy pieniężnej.U
}\tf« h&u

Ncii?1 1 w zasadzie zaakcepto-

P°dnia 1992 r. zarząd 
■^iWrS008^ ^ 0 rozpatrywał 

dalszej normalizacji 
r zasad;

P[°P°zycję połączenia

Litewskiego
Union Baltic Bank i  North-Esto- 
nian Bank oraz otworzenie no
wej osoby praw nej, której ewen
tualna nazwa brzm iałaby . ]-r- 
Pohja Unispank (Zjednoczony 
Bank Północny).

Uchwałą zarządu Banku Es
tońskiego również od 19 grudnia 
1992 r. anulowano licencją na 
działalność Tartuskiego Banku 
Komercyjnego. W ierzyciele, de
pozytariusze i inne podmioty, 
m ające pretensje do tego banku, 
mogą zwracać się do Banku 
Estońskiego w  term inie dwóch 
miesięcy, tj. do 19 lutego 1993 r.

p- ! ^ 1 transplantolog Nifels 
•Ul z Malmo w W ileńs- 

Uniwersyteckim 
przeszczepu 

°VoV i t f ntowi Ju riJ°wi Fili- 
1* ^  ' .^órego nerk i już  od 

Innkcjionowały i  u- 
d  > cą go • przy życiu za

^  leoo ' wszczepiono nę-1

jotyJ
t& i

w t

tRANSPLANTOLOG N. H. PERSON W WILNIE
operacje przeszczepiania nerek 
wykonyw ane są według tej sa
mej technologii, niemniej każdy 
bardziej doświadczony chirurg 
zawsze ma własne m aleńkie se
krety. W łaśnie dwaj* profesoro
w ie  — transplantolodzy z W il
n a  i Malmo postanowili podzie
lić  się nimi. Profesor szwedzki 
mówi, że jest wdzięczny za 
możliwość operow ania w W il
nie, zaprasza do Malmo prof., 
B. Dainysa-. Praktyczna współ-, 
praca ze specjalistami zagrani
cznymi pomoże wileńskiemu oś
rodkowi .prędzej włączyć się do 
wspólnego międzynarodowego 
systemu pomocy transplantologi- 
cznej, w sposób optymalny wy
mieniać przeszczepy z klinikami 
krajów europejski cii, twierdzi 
prof. B. Dainys. - Po zbadaniu 
swych pacjentd ' upewniwszy 
się, że wszy3IV, ■ 's l pomyślnie, 
:12 stycznia go&c szwedzki odje
chał do swego kraju.

; (ELTĄ)

- a&L ^ t k i .  Podczas opera- 
k '  inw°WałŁ Prof- Balys Dai- 

^ecjaiilścl W ileńskiego 
PPeraci W szczepiania Nerek. 
P  *  Wn typu wykonuje 

u  *e 00 1970 roku. Prof. 
, rson- który kilka 

r v,8zv 11111 Przybył po raz

Pracami transpianrto-

Wczoraj w bankach 
litewskich

Litewski * kom ercyjny ,fVyUs‘*: 
dolar —  386 20 (skup), 397.80 
(sprzedaż), m aika niem iecka — 
23560 (skup), 242.70 (sprzedaż).

Wileński komercyjny: dolar
383.18 (skup), 398.82 (sprze

daż), m arka niemiecka 233.24 
(skup), 242.76 (sprzedaż).

Oszczędnościowy: dolar — 390 
(skup), 406 (sprzedaż), marka 

niemiecka. — 239.30 (skup), 249.10 
(sprzedaż).

„Dtimpex“: dolar — 385 (skup), 
400 (sprzedaż), m arka niemiecka 

r •— 233 (skup). 242 (sprzedaż).
„Hermis": dolar — 385 (skuv),

402 (sprzedaż), m arka niemiecka 
— 234 (Skup), 243 (sprzedaż)

„Tanras": dolar — 387 (skup),
403 (sprzedaż) marka niemiecka 
.- 237 (skupi, 247 (sprzedaż).

„Baltic" bank: dolar — 380
(skup), marka niemiecka 235 
(skup).

^® kięh, stw ierdził, 
L^^na. P̂ aeówHa jest bard zo  

■u °n k;»° ,te i w  M alm o, k tó - 
L  2o -Podobnie działa
f  ieą. ' r ° 'vnleż liczba o p e ra - 
Atjj^nilu *awid -taka sam a, jak  
* * *  tu  P€racyjne pra w ie  

nte~rófaiią. C hociaż

a u t o k a r e m
DO GDAŃSKA

Rektorat UPW zawiadamia 
wszystkich zainteresowanych,
iż 20 stycznia bi. o 7 rano z pla
cyku przy hotelu „Glntaras" od- 
leżdża autokar do Gdańska przez 
Suwałki. Zwracać się: teL 61-38-

34‘ Int. wł.

By polska książka 
znalazła drogę 
do Czytelnika

Przy Polskieji M acierzy Szkol
nej na  Litwie powstał pod pa
tronatem  Amioasady w w  ut
n ie  Klub BijbdiO-iekarzy. skupia 
on pracow ników  bio.iotek szkol
nych, miejskich, gminnych, re
jonow ych. Oczywiście, w grę 
wchodzą te  biblioteki, w któ
rych  są księgozbiory w języku 
polskim. Ta now o powstała or
ganizacja społeczna ma odegrać 
doniosłą rolę w gromadzeniu i 
rozpowszechnianiu książki, a 
więc kultury  polskiej, wśród za
mieszkałych n a  Litwie Polaków.

Obecnie, k iedy  z powodu róż
nicy, cen  (w Polsce są ceny eu
ropejsk ie  na książki) coraz wię
kszym problem em  staje się ku
p ienie polskiej książki w księ
gami,- ro la  bibliotek powinna 
w ydatnie wzrosnąć, w  tym ce
lu  bibliotekarze muszą się zor
ganizować, muszą też wzboga
cić swoje księgozlbdory. Ogrom
nej pom ocy udzielić m a nam 
Polska. O pom ocy tej opowie
dział zebranym  n a  kolejnym  po
siedzeniu K lubu Bibliotekarzy I 
sekretarz  Am basady Polskieji w 
W ilnie pan W ojciech W róblew
ski.

Do a k c ji zaopatrywania bib
liotek w polskie książki przy
łączą się: W spólnota Polska,
M inisterstwo Edukacji Narodo
wej, M inisterstw o Kultury, Mi
nisterstw o Spraw Zagranicznych. 
Bodaj najtrudniejszej funkcji — 
bo organizacyjnej) — podjęła 
się A m basada Ftolska w  W ilnie. 
Zamierza ona sprowadzić na Li
tw ę znaczną ilość książek. Cho-

<iz> o  to, Iż Centralna Składnica 
Jvs*ęgarska fiest w trakcie likwi
dacji, a  posiada kuka milionów 
książek. Nawet, jeśli się uwzglę. 
dm, ze część z nich jest azis 
nieaktualna, jest tego bandzo 
duzo. Ambasada czyni starania, 
by kilkadziesiąt tysięcy książek 
z te i' skiadnicy trafna poprzez 
K.uo Bibliotekarzy do biblio
tek. Jest fto kwestia kilku mie 
sięcy.

W  dniach 4—13 czerwca ot 
warta zostanie w  W ilnie wy sta 
wa polskiej książki. Weźmie v 
niej udział około 100 wydaw 
nictw polskich, które, rzecz ja  
sna, wystawią najlepsze swe 
pozycje. Organizatorami wysta 
wy. będą: Ambasada RP w Wi] 
nie, Biblioteka Narodowa in  
M. Mażvydasa, Biblioteka Unii 
wersytetu W ileńskiego (m.in. or. 
ganizuje wystawę storadruków 
polskidi, w k tóre  tak  bardzo 
bogata jest biblioteka uniwersy
tecka).

W  zamian za zorganizowanie 
wystawy wydawnictwa deklarują 
zostawić książki organizatorom. 
Część z nićh powinna trafić do 
bilblio-tek, które mają czytelni
ków czytających po polsku.

■Na posiedzeniu Klubu Biblio
tekarzy została opracowana an
kieta, którą zamieszczamy poni
żej i uprzejmie prosimy, by 
wszyscy bibliotekarze, którzy 
majią polskie księgozbiory, L czy
telników czytających po polsku, 
odpowiedzieli n a  nią do 25 sty
cznia br.

Łucja BRZOZOWSKA

ANKIETA INFORMACYJNA O BIBLIOTECE 

1. Biblioteka w . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) gminna
b) szkolna
c) inna (jaka?)

(Podać nazwę miejscowości)

2. J e s t to  biblioteka 
(podkreślić właściwą 
odpowiedź)

3. Biblioteka została założona w  roku . » . . . ......................... ..
4., Biblioteka mieści się w budynku ....................................................

i  zajm uje p o w ie rzch n ię ......................m2.
5. Ogólnie księgozbiór zawiera .........................  (podać liczbę wszy

stkich książek)

6. W  tym książek polskich Jest .....................................................
7. Polskie książki to głównie (podać jak! rodzaj literatury)

8. Biblioteka posiada rejestr książek — TAK NIE

9. Biblioteka posiada katalog rzeczowy — TAK, NIE 
(rejestr książek w  działach tematycznych)

10. Biblioteka ma zarejestrowanych czytelników ............... SStlę)

11. Biblioteka Jest czynna (podać dni tygodnia i godziny otwar

cia) ........................................................................................................

12. W  bibliotece pracuje (podać liczbę osób) ...................................
13. Pracują one na zasadach (na pełnym etacie, półetade, spo

łecznie, ryczałtowo,  ..................................................................

14. Biblioteka poza wypożyczaniem książek podejmuje inne dzia 
łania kulturalne lub oświatowe — *tAK NIE

15. Jeśli tak to Jakie (podać przykłady) ...........................................

16. Podać rodzaje luląłek, których w bibliotece brakuje szcze- 
gólnle, nawet konkretne tytuły lub a u to ró w ............................

17. Im ię 1 nazw isko bibliotekarza

(czytelnie)

18. Dokładny adres dla korespondencji

19. Telefon miejsca p r a c y ...................................
20. Telefon domowy .......................................................
21. Ankietę wypełniono (podać d a tę ) ..........................

Wypełnioną ankiet, przesiać poczt, Inb d o s t a r c z * a d r e *  
KLUB BIBLIOTEKARZY przy Polskiej Macierzy
WILNO, PAUPIO 26, teł. 69-01-43.
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MIGAWKI WILEŃSKIE Ulica Ligonines.
F ó t W alery Chartn

DROGO SKUPUJEM Y 
GZEKI INWESTYCYJNE 

Rozliczamy się od razu. Zwracać się: Vilnius, Li
gonines 6, tel. 22-10-24 w godzinach od 9 do 13 i 
od 14 do 18. • P*™. 1520)

NIEDROGO SPRZEDAJEMY 
meble używ ane: komplet stanowiący szalę dwu

drzwiową, część regału i biurko loraz biurka luzem.
Zwracać się: Vilnius, w dniach pracy tel. 42-72-78 w 

godz. od 14 0o 17, albo 42-69-63 w godz. od 9 do 17.

ZATRUDNIMY
osoby do sprzedawania ak

cji.
Zwracać się: Vilnius, tel: 

77-57-71, 76-16-82.
(Zam. 1536)

ORGANIZUJEMY 
dobre 3-dniowe podróże tury
styczne z W ilia  do Stambu
łu. Cena 275 USD 1 43.000 
tal.

Zwracać się: Vllnlus, tel. 
61-60-67 (po pracy — 74-41-89) 

(Zam. 1534)

KUPIĘ 
2-pokojowe mieszkanie. 
Zwracać się: Vilnlns, tel. 

22-70-90.
(Zam. 1510)

k u p ię

dolary USA i marki niemie
ckie.

Zwracać się: Vilnius, teL 
35-48-22.

(Zam. 1488)

SZYBKO I FACHOWO 
świadczę usługi w zakresie 

lejestracjt spółek prywatnych! 
w tym takie z kapitałem za- 
granicznym.

Vilnlus, tel. 76-77-63, pro
sić Piotra.

(Zam. 1541)

K U R IE R
Wileński

Dziennik społeczno-polityczny 
Rady N a]w yi*ze] 1 Rząd,, Re_ 
publiki lite w sk ie j. U kazu je sie  
° d  1 llpca 1953 r.

SPRZEDAJE SIĘ

niedrogo regały ' ..Rytas-4", 
.,Deltuva‘‘.

Telefonować: Ukmerge (8- 
211) 50-123.

(Zam. 1535)

SPRZEDAJĘ 
parafinę techniczną. 
Zwracać się: Vllnius, tel. 

22-77-50.
(Zam. 1510)

FIRMA 
po najwyższych cenach 

SKUPUJE 
mledi i złom metalowy, brąz.

Zwracać się: Ukmerge, tel. 
(8-211), 5-48-32.

(Zam. 1501)

SPRZEDAM 
dolary USA 1 marki niemiec
kie.

Zwracać się: Vilnlus, teL 
75-25-74.

(Zam. 1489)

SPRZEDAJĘ
w Baranowiczach na Białoru
si mieszkanie 1 dom.

Zwracać się: Baranowicze, 
kod kierunkowy 01634 tel 
6-71-69.

(Zam. 1542)

T e l e w i z  j a
CZWARTEK, 14 STYCZNIA 

LTV-1
9.00 — Program dnia. 9.05 —  

Dla dzieci. 18.00 — Wiadomo
ści. 18.15 ■— Filmy anlm. 19.00

_ Nowa koncepcja prywatyza
cji. 19.50 — Na powitanie wybo
rów prezydenta Litwy. 20.00 7— 
Dobranocka. 20.25 — Reklama. 
20.30 —  Panorama. 21.00 —
Brzeg. 21.55 — Komedia amery
kańska „Bonny Scotland". 23.15
— Wiadomości wieczorne.

TV Litwy W schodniej
7.00 — Zewsząd1 i o  wszystkim.

7.10 — „Jesteśm y z wami w  ten 
wczesny ranek..." (w jęz. ukra
ińskim). 7.40 — Dla upamiętnie
nia 13 stycznia. 8.10 — Film 
anłm. 8.20 —- Biblia dla wszy
stkich. 8.40 — Spowiedź. 18.00
— TVP.

W arszawa
10.00 —  W iadomości. 10.10

— M am a 1 ja . 10J25 — Domo
w e  przedszkole. 10.50 —  Poroz
m aw iajm y o  dzieciach  11.00 - — 
„Kojak" —  serial krym. prod. 
USA. 11.55 — „Test" — m aga
zyn konsumenta-. 12.15 —. Prog
ram  rodzinny. 12.30 —  „Azy
m ut" —  wojskow y m agazyn fil
mowy. 13.00 — W iadom ości.
13.10 — Proigram dnia. 13.15—
17.00 — Telew izja edukacyjna.
17.00 —  Dla m łodych widzóiw: 
„Kwant". 17.50 —  M uzyczna 
„Jedynka". 18.00 —  Teleexpress, 
16.25 — „Dzień aa  dniem 11 7'11)
—  se ria l prod. USA. 19.10 —  
M agazyn katolicki. 19.40 — „Żu
lu QuJa" —  program  satyryczny.
20.00  — Tęczowy mini-box.
20.10 —  W ieczorynka. 20.30 — 
W iadom ości, 21.10 —  „K ojak"

? serial' krym . prod. USA. 22.05 
«  Tylko w  „Jedynce". 23.15 —  
„Komika" —  pro g ram  rozryw 
kowy. 23.45 — W iadom ości.
24.00 -—̂ M u zy czn a  „Jedynka". 
0.05 —  M istrzostwa E uropy w  
łyżw iarstw ie figurowym . 0.05 — 
Język włoski j ą  początkują
cych.'

Ostań kino
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gim

nastyka. 5.30 — Poranek. 7.45
—  Firm a gw arantuje. 8.00 — 
Dziennik. 8.20 —  Noworoczny 
spotkanie przyjaciół. 9.10 —  TV 
film fab. „Przestępstwo lorda A r
tura". 10.40 — Film dok. 11.00
—  Dziennik. 11.20 —  Film  fab. 
„Przygody. Sherlocka Holm esa i 
doktora W atsona" (1). 12.35 —  
Film fab. „Czas n a  rozmyślania". 
13.40 Film  anim. 14.00 —- 
Dziennik . 14^25 — Rozmaitości 
TV. 15.10 —  Notes. 15.15 —  
Film anim. „Mowgli" (5). 15.35

Koncert W . A. M ozarta. 16.00
—  Film anim. 16.30 —  U w ła
dzy. 17.00 —  Dziennik. 18.00 — 
Film fab. „Powrót do Edenu". 
18.50 —  W ielki spacer. 19.40 — 
Dobranocka. 19.55 — Reklama.
20.00 —  Dziennik. 20.40 —- Loto 
milion. 21.10 jjp jljjZ łdtra Ostap.
23.00 —  Dziennik. 23.25 —  Rajd 
samochodowy Paryż ■— Dakar.
23.55 —  M istrzostwa w  kikbok- 
singu.

TV Rosji
7.00 — W ieści. 7.20 —  Rekla

ma. 7.25 —  Czas biznesmenów.
7.55 —  Biznes i polityka. 8.50 

„ t^ C h a n n a n t  show. (1). 9.30 —
wolnym  czasie. 9.45 —  Char- 
m ant show (2). 11.00 — TV  se
rial „Santa Barbara" (119). 11.50
—  Dama atutowa. 12.35 — Dom 
handlowy. 12.40 —  Spraw a chło
pska. 13.00 Najnowsze pro- 
gramy. 13.20 —  Reklama. 13.30

WYNAJMĘ 
jednopokojowe mieszka

nie z telefonem.
Proponować: Vilniusr teł. 

22-59-36 od godz. 19.
(Zain. 1540)

— Nostalgiczne wieczorki. 14.00 
•— Autograf mistrza. 15.20 — 
Wieści. 15.35 — Muzyka ludowa. 
16.05 —  Oto te  miejsce... (1).
16.15 —- Trust M. 17.05 — Abe
cadło kariery. 17.20 — N a imię 
ma Eureka. 17.50 — W iado
mości parlamentarne. 18.05 — 
Kroki. 18.45 —  Święto co dzień.
18.55 —1 Reklama. 19.00 — W ie
ści- 19.20 -r- Reklama. 19.25 — 
TV serial „Santa Barbara" (120).
20.15 — W  świecie sportu samo
chodowego i  motorowego. 20.50
—  Specjalne wiadomości kom er
cyjne. 21.00 — M oja ojczyzna.
21.55 —  Reklama. 22.00 —  W ie
ści. 22.20 •— Reklama. 22.25 — ' 
Karuzela sportowa. 22.40 — N a 
sesji RN FR. 23.10 — Mistrzo
stwa Europy w  łyżwiarstwie fi
gurowym. 23.55 — Nowy iluzjon.

PIĄTEK, 15 STYCZNIA 
LTV-1

9.00 — Program  dnia. 9.05 — 
Ziemia kłajpedzka. 9.50 —r Ja  
i ty . 18.00 — W iadomości. 18.15

p P I  TV forum. 19.05 —  Stolica.
19.50 — U progu w yborów  pre
zydenta Litwy. 20.00 —  Dobra
nocka. 20.25 — Reklama. 20.30
— Panoram a. 21.00 —• - N iemie
cki film dętek. „Śmierć żigola- 
k a " . 22.00 — M istrzostwa Euro
p y  w  łyżwiarstw ie figurowym.
22.30 — K oncert „Vilnius-92‘\
23.15 —  W iadomości wieczorne.
23.30 —  Cd. koncertu.

TV LłtWy W schodniej
7.00 Zewiząd i  o  wszystkim.

7.10 —  M iłego p o rap ^ u  8.10 —  
Film anim. 8 .20 ' — Biblia dla 
wszystkich. 8.40 —  Jestem . 8.50
—  Pieśni dzukijskie. 18.00 — 
Trans. TVP.

W arszawa 
^0.00 —  W iadom ości. 10.10 — , 

M am a i ja. 10.20 —  Przedszkol
n y  k o n ce rt życzeń. 11.00  — ■ 
ff!Pięknyr daleki k ra j"  (2) —  
film  fab. prod. australijsk iej, 
12.35 —  K w adrans n a  kaw ę.
12.50 —  Reportaż. 13.00 — W ia
domości. 13.10 —  Program  dnia, 
13jli5— 17.00 —  Telewizja, edu
kacyjna. 17.00 —  „Ciuchcia". 
17.45 — Języ k  angielski' d la  
dzieci. 17.55 —  M uzyczna j e 
dynka". 18.00 — Teleezpress. 
18.25 — R aport o  s tan ie  Euro
p y  (2 ) —  filTn dok. prod . ang. 
19.00^ P r a w o  i bezprawie. 
19j2o —  „Randka w  ciem no" — 
zabaw a ąuizowa. 20.00 —  W ie
czorynka. 20.30 —  W iadom ości.
21.10 —  „iPięfcny, d a lek i k ra j"  
(2 ) —  se ria l prod. austra lijsk ie j.
22.50 —  Zawsze p o  21 —  m a
gazyn reporterów . 23.30 —  Pro
gram  rozryw kowy. 23.45 —  W ia
domości. 0.05 —  M istrzostwa 
Europy w  łyżw iarstw ie figuro
wym. 1.05 — W o jn a  p o stu  z 
karnaw ałem  ■— k oncert. 2.05 —
„Siódem ka" w  „Jedynce".

Ostankino
5.00 —  Dziennik. 5.20 —r Gi

mnastyka. 5.30 —  Poranek. 7.45
—  Firma gw arantuje. 8.00 —  
Dziennik. 8.20 S p  Film fab. 
„Śnieżna bajka". 9.45 —  M elo
die  ludowe. 10.05 — Klub pod
różników. 11.00 — Dziennik. 
11.20 — Film fab. „Przygody

Małżeństwo z Gdańska 
POSZUKUJE 

małżeństwa do prowadzenia 
dużego domu.

Wymagania: kultura oso
bista, niekaralność, brak na
łogów, obycie z psami, jęz. 
polski.

Osoby, zainteresowane pod
jęciem tylko długoletniej pra
cy, prosimy o nadesłanie 
własnoręcznie napisanego 
podania wraz z życiorysem o* 
raz fotografii na adres: Vil- 
nius, DaukSos 10 m. 3.

(Zam  1539)

Sherlocka Holmesa i 
W atsona" (2). 12.35 —■
„Historia pewnej m iłota!^!
— Dziennik. 14.25 |T ^
14.50 — Biznes. 15.05 J 
15.10 —  Film fab. „S n w JI 
ka". 16.35 — K oncertji?P  
Akcja. 17.25 — Kanał rtj 
no. 17.45 — Człowiek n  
18.15 —- Kroniki a u ^L  
(2). 18.45 — Pole cudó^j
— Dobranocka. 19.55 4 ^
ma. 20.00  — Dziennik, oni
Film fab. „Głupcy unń 
piątk i". 22.25 — £iuro ] 
ne. 23.00 Dziennik. * 
Program muzyczny. 2tjvl 
Człowiek tygodnia. 0 .1 5 /"  
gram  rozrywkowy.

TV  Rosji 
7.00 — W ieści. 7.20 

m a  7.25 — Czas biznt 
7.55 - r -  M oja ojczyzna. |
Dla was, dziewczynki i J
9.00 — Dżungla. 9.30 —- 
d e  zw ierząt 10.30 — ShoJ 
telmenów. 11.00 — | tv 
„San ta  Barbara" (120), 
Pielgrzym  1Z35 — Dom 
wv, 12,40 —  Sprawa
13.00 — W ieści. 13.20 
m a  13.25 — Kabaret 
ca",. 14.25 — Film an%

* —  Telegiełda. 15.20 —-,\l
15,35 «— „Studio „Wzrost",
—7 O to to  m iejsce (2), 
Panowie - towarzysze, V}] 
Piątkowy film W . Disney^
— W iadomości parlmj|
18.15 ■-»- Program  J . Ga 
18.45 —  Święto co dzień.
—  Reklama. 19.00 — |nj 
19.20 — Reklama 19.25 -h 
fab. „M elodia białej nocy*.
— R eklam a 22.00 — ' \y 
2220  —  Reklama. 9995
ruzela sportowa. 22.40 Ą _____
sji RN FR. 23.10 — M is tn * j  
Europy w  łyżwiarstwie P  
wym . 0 .10  —  Pogaduszki. o, 
Tem at z  wariacjam i, j

o

Kalendarium
* Sr<xta (13J) jes t 13 

1-993 r . Do końca  roku 352 *
|  Znak Zodiaku — Kozioj |
* Im ieniny: Bogumiła, 

Leoncjusza, Remigiusza, 
n & l

* Wschód, Słońca ~  8^  
chód —  16j20. Długość d 
godz. 45 m in,

* Czw artek (144) jest 14 
1993 r. Do końca robi 
dzień.

* Znak Zodiaku — Kozion
* Imieniny: Feliksa^ Ifflai 

Od ona, M akryny.
* W schód Słońca —4  8JH 

cfoód! —  J6.22. Długość doi 
godz. 48 mirt

Pogoda

Lik

¥

Litewska 
logiczną :}p] 
cznia zachiiń
niami, opady deszczu, wiatr 
łudniowo-zachodni, umiarfc ^
ny do sianego. Temperatura 
6 stopni ciepła.

W  c iągu  następnych d1 wc 
dn i lokalne opady deszczu 
śniegiem , tem peratura 
o d  —3 do -|-I2 stopni, w f p c  
•1—6  s topn i ciepła.

N astępny num er „&.W. 
że się w  piątek, 15 stycJ*

Dyżurni wydania:

Jadw iga PODMOSTKO, 
Ja n  LEWICKI,
Teresa ŻARK,
Teresa STRUMIŁO, j  
M arian BOGDZIUN

N a s z  a d r e s :  2019,
Lietuvos Respublika, 
Vllnlus,
Lal8v6s pr. 60.

Kod 67218 
Cena 5 talonów.
W  Polsce — 1000 zł.
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