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W  Zielonej Sali gmachu rzą
dowego na rozpoczętych nego
cjacjach Białoruś reprezentują 
również wicepremier Stanisław 
Bril, sekretarz stanu ds. krajów 
W N P Władimir Załomaj,' mini
ster spraw zagranicznych Piotr 
Krawczenko, naczelnik Zarządu 
Głównego W ojsk Ochrony Po
granicza Jewgienij Boczą row, 
przewodniczący Komitetu W y 
konawczego Obwodu Grodzień
skiego Dmilrij Arczimienia, kie
rownicy banku państwowego, u- 
rzędu ceł i innych resortów.

W  toku rozmów uzgadnia się 
teksty umów o wzajemnej współ
pracy handlowej i gospodarczej 
oraz wolnym handlu, rozpatruje 
się sprawy tranzytu, wzajem
nych rozliczeń i inne aktualne 
dla obu krajów problemy.

Po zakończeniu rozmów dele
gacji rządowej Litwy i Białorusi 
w  Białej Sali gmachu rządu 
podpisano międzypaństwowe po. 
rozumienie w  sprawie wolnego 
handlu oraz współpracy handlo
wo - gospodarczej na 1993 rok. 
Porozumienia te w  imieniu rzą 
dów swych krajów podpisali p.o 
premiera Republiki Litewskie 
Bronislovas Lubys i przewodni 
czący Rady Ministrów Republi 
ki Białoruskiej Wiaczesław Ke 
bicz.

Po ceremonii podpisania 
mowy delegacja rządowa Biało 
rusi na Cmentarzu Antokolskim 
złożyła kwiaty na grobach pole
głych za niepodległość Litwy.

Fot. W . Gulewlcz (ELTA)
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między Litwą a Białorusią nie 
cechowała aktywność. Chociaż 
należy przypomnieć, te  A . Bra- 
zauskas odwiedził Mińsk, zaś 
S. Szuszkiewicz —  Wilno. Ten 
właśnie fakt podkreślił w  swej

wypowiedzi dla dziennikarzy 
premier Białorusi Wiaczesław 
Kebicz na odbytej wczoraj ra
zem z p.o. premiera Litwy Bro-

(Dokończenie na str. 2 )
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••Wy rząd!
GlnUutas Koval£lkas —  mini

ster leśnictwa;
Albertas Ambrazlejus Slnevt- 

tius: — minister przemysłu i 
handlu;

GlnUtitas Zlntelis — minister 
łączności i informatyki;

Teodor as Medaiskłs — mini
ster opieki społecznej;

Algtrdas VapSys —  minister 
budownictwa i urbanistyki;

Jonas Praplestls — minister 
sprawiedliwości;

Jonu BtrUikls — minister ko
munikacji;

Jurgi* Brtedikls —  minister 
■zdrowia;

P w llu  Gylys —  minister 
spraw zagranicznych;

Romasts Valt«kunaa—  mini* 
ster spraw wewnętrznych;

Rtmantas Karazlja — minister 
rolnictwa.

Gratulując członkom rządu 
Algirdas Brazauskas podkreślił, 
że jednym z podstawowych za
dań nowego rządu jest dopomóc 
ludziom żyć w  prawdziwym sen
sie tego słowa. A  „dopomóc 
żyć" —  oznacza uczynić bardzo 
dużo, tj. usprawnić i  przyśpie
szyć reformę rolną, prywatyza
cję, efektywnie wykorzystać w 
naszej gospodarce kredyty wpły
wające do naszego kraju. Prezy
dent wyraził nadzieję, że nowy. 
gabinet ministrów będzie pra
cował energicznie i z wielkim 
poczuciem odpowiedzialności.

W  najbliższym czasie nowy 
rząd przedłoży Sejmowi pro
gram. Po zaprzysiężeniu w Sej
mie członkowie rządu oficjalnie 
przystąpią do pełnienia obowią-

(ELTA)
zków.

DROŻEJĄ ROZMOWY TELEFONICZNE '
Jeśli wierzyć dyrektorowi generalnemu przedsiębiorstwa pań

stwowego „Lietuvos Telekomas" V . Viskantasowi, od kwietnia 
br. zdrożeją usługi telefoniczne z  Rosją. Na początek minutowa 
rozmowa z Moskwą będzie kosztowała 60—80 talonów, choć z 
biegiem czasu ma ona podskoczyć nawet do 230 talonów. Od 
kwietnia minuta rozmowy z Białorusią ma kosztować 40—60 
talonów.

frLietuvos Telekomas" notuje duże straty, zważywszy stale pa
dający kurs talonu, w  rozliczeniach z  partnerami zagranicznymi. 
Tymczasem Litwa w  tym roku za usługi łącznościowe będzie 
musiała Zapłacić Rosji około 2,3, a Białorusi-—  0,5 min dolarów 
amerykańskich.

Nić pocieszającego nie czeka też tych, którzy chcieliby mieć 
w  domu telefon. Obecne koszta jego instalacji sięgające 8 tys. 
talonów dyrektor Yiskantas określił prawie jako dannochę. Ko
szty instalacji każdego aparatu zwracają się dopiero po 54 la
tach.

N A  SKRZYDŁACH DO MOSKWY ZA  50 „ZIELONYCH" 
Począwszy od 12 marca za przelot z Wilna do Moskwy oby

watele Litwy i  Rosji muszą pfeacić po 50 dolarów, pod
czas gdy uprzednio koszty te wynosiły 20 „zielonych". Obywa
tele innych państw, w  tym Łotwy, Estonii i Gruzji za rozkosz 
powietrznego dotarcia do M oskwy płacą odtąd po 400 dola
rów USA. Należność można, oczywiście, uiścić też talonami wedle 
kursu obowiązującego w  tym dniu w  Banku litewskim

Zadających się pytaniem „czy to aby zdrożało powietrze?" 
„Lietuvos Avialinijos" informują, że ceny wzrosły w  związku z 
podniesieniem kosztów obsługi samolotów na moskiewskim lo
tnisku „Szeremietiewo-1".

Notabene, Moskwa pozostaje jedynym miastem na Wscho
dzie, dokąd z  W ilna można regularnie odlatywać dwa razy 
dziennie. Niebawem ma być wznowione powietrzne połączenie z 
Sankt Petersburgiem, oczywiście, już po znacznie wyższych ce
nach.

W IĄŻĄC  KONIEC Z KOŃCEM 
Jeśli wierzyć statystyce, 80 proc. mieszkańców republiki żyje 

obecnie poza granicą nędzy. I nic w  tym dziwnego, gdyż ceny 
przypominają galopujące kłusaki. W  porównaniu ze styczniem br. 
w  lutym na artykuły‘ spożywcze podskoczyły one o 9 proc., na 
obuwie i ubranie —  o  11,9 proc., na transport o 7,6 proc., 
na wyroby tytoniowe i alkohol —  o 5,9 procv na towary użytku 
powszechnego —  o 15,3 proc. Zostaje tylko westchnąć: jak tu 
wiązać koniec z końcem...  .

STUDENCI NIE W OŁALI N A  PUSZCZY 
Mająca niedawno miejsce pod gmachem Sejmu pikieta stu

dencka doczekała się odzewu. I to korzystnego, albowiem od 10 
marca br. 85 proc. studentów wyższych uczelni ze stacjonarów 
otrzyma stypendium równe 0,97 kosztów minimalnego utrzyma
nia, podczas gdy poprzednio sięgało ono 0,90 kosztów minimal
nego utrzymania. Studenci akademii policyjnych mają jeszcze 
lepiej, gdyż będą dostawali stypendia równe 2,16 kosztów mini
malnego utrzymania. _____  __ ______

NAD  ROZBITYM KORYTEM 
Tak się wyraził o sytuacji w  gospodarce rolnej premier A. 

Sleżevićius, podsumowując naradę, jaka odbyła się 15 marca 
z udziałem kierowników zakładów przetwórstwa mięsnego, nue- 
Czarskiego i zbożowego, spółek rolniczych, 'dT̂ * 7 f ki^  
stawicieli ministerstw gospodarki rolnej, ekonomiki, 
t handlu, Związku Rolników. Mówiło się o konierano^i wipó 
nego porozumienia się i szukania wyjścia z zaistniałej sytuacji. 
Jednocześnie potaknięto założeniom o suteydiowamu konsu
menta, a nie wytwórcy, dyskutowano nad u«‘ » lenl«™ 
cen skupu, opłacalności produkcji, rozliczeniami, a takie w  twe 
stii narzut handlowych, które wytwórcy i przetwórcy uważaią za 
zbyt wygórowane. ^  g g

W  miejscowości Aarhus na Półwyspie Jutlandzkim 
zatrzymali autobus z 37-osobową wycieczką * 
turyści" mieli przy sobie takie ilości alkoholu, papierosów i 

S  “ nie byli. w stanie zapłacić kar wymierzonych p r z «  
celników. W  tej sytuacji władze zdecydowały wbić do' 
tu 5 osób pieczęcie uniemożliwiające im Pont™'ny oranicy 
Danii, a cały autrfms pod eskortą odstawiony zostałdo grantey.

Innego dnia zatriymano w Aarhus; i wiele
Mieli przy sobie 65000 ,P»Pie, ^ wJ ^ w y « ł n e W y m i ę -  innych dóbr, których nie zgłosili do odprawy cem , 7
Sono im karę łączną 120000 koron »  £ £ * * *
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TROSKA O MNIEJSZOŚCI CZY PRÓBA DOMINACJI?

WIEC EMERYTÓW INA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI

Ludzie odeszii zawiedzeni
Wczoraj przy gmachu Sejmu 

odbył się wiec zorganizowany 
przez Towarzystwo Emerytów 
„Boćiai". Organizatorzy zwołując 
na wiec emerytów, rencistów, 
inwaikiów i po prostu ludzi ży
jących na pograniczu ubóstwa 
zapowiedzieli że tego dtoia na 
placu Niepodległości można bę
dzie się wypowiedzieć na te
mat trudnych warunków socjal
nych, w  jakich obecnie żyją ci 
ludzie. Przygotowano petycję 
prezydentowi A . Brazauskasowi. 
Zawiera ona żądania i propo
zycje obywateli żyjących w  u- 
bóstwie, ludzi, których nie stać 
na zapłacenie komornego, na 
leki, na podstawowe usługi, a 
czasem natwet na chleb. Auto* 
rzy -petycji zapowiedzieli, że 
konkretnych odpowiedzi na swo. 
je  żądania będą czekali do 15 
kwietnia br. Jeżeli w  tym ter
minie prezydent na te żądania 
nie zareaguje, „Boćiai" zwrócą 
się do narodu całej Litwy, by 
zebrał się przy gmachu Sejmu.

Tyle o żądaniach dotyczących 
warunków socjalnych emerytów, 
dzięki którym organizatorom 
wiecu M ało  się ściągnąć na 
plac niemały tłum. Sam jednak 
przebieg wiecu zaskoczył zaró
wno dziennikarzy, jak  i wielu 
zebranych tu emerytów. Chodjci

o to, że hasła padające z  tłumu 
niewiele miały wspólnego z wa
runkami socjalnymi. Ktoś rzucił 
hasło: „Precz z komunistami!", 
część tłumu podchwyciła to  i 
wiec się właściwie przemienił w 
antykomunistyczny mityng po
lityczny**.

W  związku z tym spora gru
pa ludzi, którzy przyszli na 
wiec odłączyła się i zaczęła się 
oddalać. C i ludzie zatrzymali 
się kilkadziesiąt metrów dalej, 
by wyrazić swój zawód.
~ Ściągnięto nas tu podstępem. 
W  prasie zapowiadano, że będą 
mówili o  emeryturach, więc 
przyszliśmy, a trafiliśmy -na ja 
kiś wiec polityczny,..

W  sumie przy gmachu Sejmu 
odbyły się jakby dwa wiece. 
Jeden większy, skandujący ha
sła antykomunistyczne. Drugi o  
w iele mniejszy, ale w  tej właś
nie grupce emeryci i renciści 
mówili o  tym, co ich najbardziej 
boli —  o  wysokości emerytur, 
o  cenach na lek i i  żywność, mó
w ili o  tym, co utracili w  wyni
ku inflacji.

Lucyna DO W DO

N A  ZDJĘCIU: 1993 rok —  to 
rok ubóstwa <—  (określili wiecu
jący. Fot. W . Charln

„Vflnija“  żąda uwagi
WILNO. 16 marca (ELTA). W  

imieniu Wspólnoty Litwy 
oraz Klubu Wileńszczyzny pre
zydentowi Republiki Litewskiej 
wręczono rezolucję w  związku 
z  sytuacją w  rejonie wileńskim.
Przypomina się w  niej, że usta
w y Republiki Litewskiej nie mo
gą być specjalnie pisane dla 
rejonu wileńskiego.

Zdaniem uczestników pikiety 
Litwinów rejonu wileńskiego, 
która się .odbyła rano przed 
gmachem Sejmu, większość sej
mowa idąc na ustępstwa wobec 
frakcji ZPL zamierza uchwa
lić poprawkę do ustawy o  w y
borach lokalnych, zgodnie z  któ
rą wybory zostałyby uznane za 
ważne, gdyby uczestniczyło w 
nich nawet mniej niż 50 proc. 
wyborców.

NASZ KOMENTARZ

Brudna robota

Jak poinformował korespon
denta ELTA przewodniczący sto. 
warzyszenia „V iln ija " Kazimie- 
ras Garftya, pikietą ta miała na 
celu zwrócić uwagę posłów na 
problemy Wileńszczyzny, które 
są ignorowane i  pomijane. W  
Sejmie W ileńszczyznę reprezen
tuje frakcja ZPL i sprawami 
Litwy Wschodniej nikt się poza 
tym nie troszczy, nawet posło
w ie na Sejm, wybrani w  tych 
rejonach.

Uczestnicy akcji żądali rów
nież opublikowania projektu u- 
mowy litewsko - polskiej oraz 
oceny w  nim okupacji- Litwy 
Wschodniej w  latach 1920—
1939.

Zdaniem K. Garśvy, pikiety 
takie mało .mogą wskórać, nie
mniej możemy i musimy żądaćr 
aby .poświęcono temu uwagę.

DzJjWna to doprawdy pikieta, -  
bo właściwie nie wiadomo prze. 
olwko czemu konkretnie prote
stują członkowie Wspólnoty Ut- 
w y  oraz niejakiego Klubu W i
leńszczyzny. Czyżby przeciwko 
temu, żeby w  rejonie wileńskim, 
|ak i w całym państwie, władzę 
zaczęła sprawować demokraty
cznie (oby!) wybrana siada? Czy
żby Chcieli Utrwalić ba zawsze 
rządy komisaryczne w  tym re
jonie? Czy zdaniem brganizato- 
r tw  pikiety Istnieją oddzielne 
demolczacje kUa Litwinów 1 dla 
Polaków rejonu wileńskiego?

Zgadzamy się Jak najbardziej, 
że ^prawami Wileńszczyzny Jut 
dawnp powinni zająć się zarów- 
njo Sejm, |ak 1 rząd Republiki 
UtewskieJ. Chociażby ze wzglę
du na to, że kwestia blokowa
nia wyborów po rfcdy ąajnorzą- 
du rejonu wileńskiego przez o- 
becnn administrację lego rejonu 
(I Wie tytko) wypłynie wkrótce 
aa arenę międzynarodową. Mo

że .właśnie to 1 mają na celu 
organizatorzy podobnych pikiet, 
jak też członkowie komisji w y
borczych w  rejonie wileńskim, 
któifcy bezkarnie czynią wszy
stko, aby n ie  dopuścić do w y 
brania chociażby minimalnego 
kworum w  radzie samorządu re
jonu. Wszystko to razem wzięte 
kompromituje oczywiście 1 Sejm 
oraz rząd RL zarównjp w  oczach 
mieszkańców {rejonu wileńskiego. 
Jak też na arenfle międzynaro
dowej. Wygląda, że ludzie, któ
rzy wykonują tę brudną robotę 
(zauważmy, że czynią to d  sa
mi działacze przy wszystkich wła
dzach 1 rządach), dążą również 
do tego, aby nie dopuścić do 
podpisania układu o dobrosąsie
dzkich stosunkach między Litwą 
a Polską —  układu, na którym 
bardzo zależy zarówno wszyst
kim uczciwym Litwinom, jak 1 
Polakom po obu stronach grani
cy-

Zbigniew BALCEWICZ

HELSINKI, W  stolicy- Finlandii 
rozpoczęła się wczoraj konferen
cja ministrów spraw zagranicz
nych 10 państw bałtyckich. O- 
mówiony tu zostanie szeroki 
wachlarz spraw od bezpieczeń
stwa nuklearnego po kwestie 
mniejszości narodowych.

Przed rozpoczęciem konferen
cji szef rosyjskiego MSZ A. Ko- 
zyriew wyraził troskę o  zabez
pieczenie praw człowieka poza 
granicami Rosji. Opowiedział się 
za utworzeniem urzędu wysokie
go komisarza ds. mniejszości na
rodowych w regionie bałtyckim. 
Potrzebę tę zakwestionował rze
cznik ministra spraw zagranicz
nych Finlandii, którego zdaniem, 
prawami mniejszości narodowych

zajmuje się już KBWE i nie ma 
potrzeby dublowania jej dzia
łalności. Ńa nową inicjatywę 
Kozyriewa z  podejrzliwością pa
trzą też h. sowieckie republiki 
bałtyckie, szczególnie Łotwa i 
Estonia. Obawiają się one, iż 
propozycje Moskwy umożliwią 
w  przyszłości Rosji wywieranie 
nacisku na sąsiadów.

Rada Państw Morza Bałtyc
kiego powstała w  marcu ubiegłe
go roku, podczas spotkania mi
nistrów spraw zagranicznych w 
Kopenhadze. Na posiedzeniach 
Rady omawiane są min. zagad
nienia ochrony środowiska na
turalnego, budowania demokra
tycznych instytucji* sprawy kul
tury i  komunikacji.

NAJNOWSZE ECHA WYDARZEŃ W  MOSKWIE
Mimo iż od zakończenia zja

zdu Deputowanych Ludowych 
minęło już kilka dni, z  Moskwy 
i innych stolic europejskich do
chodzą głosy zaniepokojenia co 
do dalszego rozwój ii wydarzeń 
w  Rosji. Rzecznik, prezydenta 
Jelcyna, W . Kostikow oceniając 
ostatnio zakończony zjazd po
wiedział, że był on widownią 
przechwycenia władzy przez da
wną nomenklaturę i odwrotem 
od zwycięstwa demokracji w  
sierpniu 1991 r. Kostikow 
stwierdził, że prezydent Jelcyn 
otrzymał w iele deklaracji popie
rających go ze strony polityków 
szczebla lokalnego, a  także od 
zwykłych obywateli. Były to 
głosy wzywające do zapobieże
nia restytucji komunizmu. Tym 
czasem sam Jelcyn w  dalszym 
ciągu milczy. Od chwili, gdy 
opuścił salę obrad zjazdu, nie 
dał żadnych oświadczeń.

Inaczej niż rzecznik Jelcyna

ocenia wyniki ujazdu R. Chas- 
bulatow. M ów i on, że Zgroma
dzenie Ustawodawcze wzięło na 
siebie więcej władzy, aby móc 
skoncentrować się na rosyjskich 
przemianach ekonomicznych.

C3osy poparcia dla Jelcyna, 
oprócz tych, na które powoły
wał się Kostikow, słychać (co 
nie jest zaskoczeniem) również 
na Zachodzie. Kanclerz Niemiec 
H. KoM stwierdził np., że Za
chód chce pomóc pierwszemu w 
historii Rosji demokratycznie 
wybranemu przywódcy w  od
parciu ataków je go  przeciwni
ków. Kohl powiedział, że N ie
mcy są głęboko zainteresowa
ne tym, aby mieć w  Rosji po
kojowego i  odpowiedzialnego 
partnera.

Według nie potwierdzonych 
źródeł w  ciągu najbliższych 2  

. — 3 dni należy oczekiwać odpo
wiedzi samego Jelcyna na de
cyzję zjazdu.
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STAN WYJĄTKOWY W  GRUZJI
Jak podało wczoraj radio BBC, 

przywódca Gruzji E. Szewardna- 
dze wprowadził w  kraju stan 
wyjątkowy. Nastąpiło to w  w y 
niku nasilających się walk w 
Abchazji. Położona w  północno- 
zachodniej Gruzji Abchazja do

maga się niepocUegłości lub unii 
z Rosją. W  walkach Abchazów 
z  armią gruzińską zginęło już 
ponad tysiąc osób. Według naj
nowszych doniesień do walk po 
stronie Abchazów . w łączyły się 
le ż  wojska rosyjskie.
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przygotowaniu

Białoruś w  WNP, ale Litw a — sąsial
(Dokończenie ze str. 1)

nislovasem Lubysem konferencji 
prasowej.

W . Kebicz stwierdził, że staje 
się nonną, gdy między Litwą i 
Białorusią stosunki ekonomiczne 
i polityczne nawiązywane są na 
zasadzie partnerstwa. Opóźnie
nie w  spotkaniu piiędzy premie
rami obydwu państw W . Kebicz 
tłumaczył tym, że ostatnio nieco 
chorował. Mimo to, przygotowa
no i  podpisano teksty dwóch 
porozumień dotyczących w ol
nego handlu i współpracy eko
nomicznej. W . Kebicz stwierdził 
również, że w  formie protoko
larnej uznano istniejącą granicę 
między sąsiednimi państwami 
biorąc za podstawę zasadę do

tychczasowej uprawy ziemi.
Zarówno premier Białorusi W . 

Kebicz i jak  i p.o. premiera 
Litwy B. Lubys przyznali, że 
rozmawiano o  własności Biało* 
rusi —  sanatorium w  Druskien- 
nikach, jak też o własności Lit
w y  —  przedsiębiorstwach prze
mysłowych w  Grodnie i  obwo
dzie witebskim. B. Lubys stwier
dził, że te przedsiębiorstwa, któ
re znajdują się na terytorium 
Białorusi i nadal będą formalnie 
uważane za litewskie i on, Lu
bys, nie sądzi, że to będiie ja 
kaś integracja do postsowieckie- 
go systemu.

Na pytanie „Kuriera W ileń
skiego" czy obok kwestii eko
nomicznych premierzy poruszali 
również sprawę mniejszości na

rodowych — BUi 
Litwie i  Litwinow i  
—  premier Białonal 
powiedział, że Bista* 
względem nie mas * 
wie żadnych ara** 
p.o. premiera Litwj 
dodał, że onawi® 
utworzenia w Witt 
skiego gimnazjom 
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Opozycja opuszcza salę
>Na posiedzeniu porannym 16 

marca poseł Juozas Bematonis 
zgłosił . do pierwszego czytania 
projekt ustawy „O  zmianie us
tawy Republiki Litewskiej o 
wyborach do Sejmu". Podczas 
dyskusji nad  ̂ tą klwestią ogło
szono dwie przerwy, podczas 
których odczytano dwie rezolu
cje: deputowany do W ileńskiej - 
Rady Rejonowej. Jonas Staśaitis 
odczytał rezolucję uczestników 
pikiety, jaka odbyła się 16 mar
ca przed gmachem Sejmu, a 
poseł Juozas Listęvićius rezolu
cję uczestników pikiety w  dniu 
11 marca przed gmachem byłe
go KGB.

Powzięto uchwałę ,* 0  miano
waniu sędziów Sądu Konstytu
cyjnego". Sejm mianował na 
sędziów Sądu Konstytucyjnego 
Republiki Litewskiej: Kestutisa 
Lapinskasa —  na 6  lat, Vlada- 
sa Pavilonisa—  na 9 lat i Sta-

sysa Sedbarasa — na 3 lata.
Prezydent Republiki Algirdas 

Brazauskas odczytał dekret, w 
którym zalecił Sejmowi, by na 
przewodniczącego zarządu Ban
ku Litewskiego mianować Ro- 
mualdasa Visokavićiusa.

Na następnym posiedzeniu od
będzie się dyskusja w sprawie 
zgłoszonej kandydatury.

‘Następnie w  imieniu emery
tów pikietujących przed gma
chem Sejmu poseł Antanas Sta- 
siśkis zwrócił się do prezyden
ta i  przewodniczącego Sejmu z 
prośbą, aby wyszli na spotkanie 
z pikietującymi. Odpowiadając 
na to, prezydent zaproponował 
kierownictwu Sejmu, aby zade
cydowało, kto ma spotkać się
ze zgromadzonymi.

Ponownie powrócono do roz
patrywania projektu ustawy „O  
zmianie ustawy Ręgnibliki Lite
wskiej o wyborach do Sejmu"
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pow iedzia ł:

Niepokoi mnie, że propono
wane zmiany przewidują nie 
zwracać ziemi właścicielowi, 
nim zostaną sporządzone pro
jekty rejfulacji rolnej wszy
stkich okolicznych terenów. 
Na to, projektantom trzeba 
przecież ponad dziesięć lat! 
N ie przewiduje się też oma
wiania projektów z preten
dentami (zatwierdzają je 
zwierzchnicy). Co gorsze, w 
toku prac projektowych nie 
zamierza się urwz&lędiniąć 
granic byłej posiadłości (po
przednia uchwała uwzględ
niała je  do 50 proc obsza
ru). Wokół naszego domu. 
budynków gospodarczych 
rozpościera się ziemia dzia
dka. Czyżby przydzieli się 
ją innym chętnym, a nam — 
w drugim miejscu? Wówczas 
musiałbym już przez cudze 
pole jeździć, ganiać bydło 
na wypasy. Byłby to absurd I 
Tu powinien, być wyjątek. 
Jeżeli są zabudowania, zie
mię odzyskaną należy przy
dzielać tuż obok nich. uwz
ględniając przede wszystkim 
interesy byłego właściciela. 

Mów; się w  uzupełnieniu
0 gospodarstwie „racjonalnej 
wielkości". A  kto ją ustali 
tę wielkość? Na przykład, 
Niemcy, o ile wiem, uważa
ją gospodarstwo za racjonal
ne, jeżeli ma 150 i więcej ha.

Proponowane zmiany za
powiadają też, że po jsporzą- 
dzenru projektu, ziemia w 
przeciągu reku nie będzie 
przyznawana właścicielowi. 
Uczyni się to dopiero wów
czas. gdy w przeciągu roku 
udowodni on, że potrafi i 
chce gospodarzyć. W  przeci
wnym razie ziemia zostanie 
znacj onaliTowana.

Przewidziane, poprawki od
straszą widocznie wielu pre
tendentów powrócić na wieś
1 rozpocząć gospodarowanie. 
Wymaga się bowiem, by po
siadali zabudowania (lub trze
cią część wykonanych prac 
budowlanych na tymczaso
wo wydzielonej działce), by 
mieli sprzęt techniczny do 
uprawy tub umowę z posia
daczami jej zdolnymi pomóc, 
nasiona, nawozy, a także 
chociażby minimum wiedzy 
rolniczej potwierdzonej 
(.czarnym na białym".

Skąd wziąć tyle pieniędzy, 
by naraz nabyć to wszystko? 
Przecież człowiek mćstby 
zacząć gospodarzyć od razu 
po odzyskaniu ziemi zacią
gając pożyczkę, a uzyskując 
dochód — stopniowo wzno
sić zabudowania, nabywać 
sprzęt techniczny. Pożyczki 
nie uzyskasz, podobnie jak 
i zysku, jeżeli nie masz zie
mi. Czy nie przypomina to 
zaczarowanego kota w myśl

bopow iedzonka: „biednyś, 
głupi, Słupi b o  b iedny".

A le przy takich warunkach 
daleko nie każdy chcący sa
modzielnie gospodarzyć bę
dzie mógł to uczynić.

Natomiast sąsiad' — Józef 
Sawiel, posiadacz 3 ha ziemi 
uzyskanej na zasadzie gos
podarstwa osobistego, które
go ojcowizna pozostała w 
drugiej wsi, cieszy się, że 
wreszcie wyklaruje się spra
wa co do przeniesienia na
leżnego mu areału, a także 
możność w  razie potrzeby — 
zwiększenia działki poprzez 
kupno. Jak przewidują pro
ponowane zmiany — mówi 
J. Sawiel _— nawet grupa o- 
bywateli będzie mogła na
być na własność prywatną 
(na zasadzie zwróconej lub 
kupionej przez nich ziemi) 
prawem własności wspólnej 
do wspólnego użytkowania 
przez spółdzielnie rolne oraz 
inne opganizacje.

Mieszkanka miasta Sabina 
Łukaszewicz, która drogą 
sądową dowiodła prawa wła
sności na ojcowską ziemię, 
twierdzi: —  „Dobrze, iż wre
szcie będę mogła uporządko
wać te „ziemskie sprawy". 
Teraz już nie mam możno
ści, a  i chęci powrotu na 
wieś. Za ziemię chcę więc 
otrzymać kompensatę. Ceny, 
które ostatnio są proponowa
ne za ziemię, myślę, że są już 
.baTdziej realne i zbliżone do 
prawdziwej wartości. Jednak 
69 tys. tal. za hektar jiemi 
pierwszej kategorii na wsi, 
to już pokaźna suma. Co 
prawda, za ziemię czwartej 
kategorii — zaledwie 30 tys. 
tal. Dobrze, że przewiduje 
się cenę gruntów ustalać za
równo w  wyrażeniu pienięż
nym. jak też w  postaci pań
stwowych jednorazowych 
wypłat. Tylko osobiście, bar
dzo bym chciała, żeby war
tość ziemi obliczano i sprze
dawano — kupowano iuż za 
lity. Miałby człowiek chociaż 
przysłowiowy ,.grosz na cza
rną godzinę".

Tak więc z powyższesjo 
wynika co do. proponowa
nych zmian i uzupełnień u- 
chwal, że każdego rozmów
cy .punkt widzenia, zależy 
od miejsca siedzenia". Każ
dy bowiem, co uważam za 
rzecz normalną, uwzględnia 
przede wszystkim swoje in
teresy. Natomiast uchwały 
rządowe zmierzają, by zosta
ły one uzgodnione i ostate
cznie uzyskanoby największy 
efekt — racjonalne wykorzy
stanie ziemi, uwzględniając 
przy tym interesy byłych 1 
obecnych jej użytkowników.

D an U  DANOWSKA

0 uprawie grzybów
H B FW d r w /  Utwy 

au“

bów jest (ej podstawowym kie
runkiem badań naukowych. Dr 
M. Ziombra , jest współautorem 
wielu artykułów naukowych o 
uprawie pieczarki, Jolę również o 
uprawie warzyw w polu. Współ
pracuje z wydziałem ogrodni
czym na Uniwersytecie w  Buda
peszcie, z  Instytutem Botaniki 
A N  w Kijowie, ze stacją nauko
wo-badawczą w Diskau (RFN).

W  programie pobytu dr. Miro
sławy Ziombry wykłady wpro
wadzające do biologii t bioche
mii oraz z zakresu uprawy 
grzybów i warzyw. Pierwszy 
wykład —  „Metody uprawy 
grzybów*4 odbędzie się we czwa
rtek, 18 marca o godz. 17.00 w 
sali nr 9 przy ui. Subocz 5.

Zapraszani są wszyscy zainte
resowani,

lat WŁ

DLA CHĘTNYCH STUDIOWAĆ W  POLSCE

C z a s  próby
Wielką popularnością deszą 

się studia w  Polsce ze stypen
dium MEN. Od roku 1988 bo
wiem Polska bezinteresownie u- 
dSBieia się kształceniu osób pols
kiego pochodzenia z terenów 
byłego ZSRR. Liczba stypendiów 
jednakże od roku 1992 spa
dła i obecnie wynosi dla 
Polaków z  < Lftwy 15 na 
studia pełne i 5 na studia dwu
letnie nauczycielskie. Przyjmuje 
na te studia komisja egzamina
cyjna MEN. Egzamin odbędzie 
się w  maju, dokładna data jesz
cze nie jest znana. Egzamin pi
semny, jak i  w  latach poprzed
nich, będzie się składał z pytań 
dotyczących różnych przedmio
tów szkolnych. W  ubiegłym ro
ku niektórym kandydatom za
brakło wiedzy z historii Ł geo
grafii Polski, niektórym zaś zna
jomości języka polskiego, więc 
musieli zostać na miejscu. W  
tym roku, wnioskując z" mniej
szej liczby stypendiów, konkurs 
będzie większy. Szczególne sta
rania muszą czynić kandydaci na 
studia muzyki, plastyki, bowiem 
komisja MEN nie sprawdza tych 
specjalnych uzdolnień: testy są 
ogółne.

Dokumenty na studia do Pol
ski w  roku bieżącym przyjmuje 
Konsulat Generalny RP w W il
nie, który się mieści przy uL 
Ostrobramskiej 8 . Termin skła
daniu dokumentów upływa z 
tonlem 9 kwietnia.

Przepisy MEN głoszą, że prócz 
świadectw o  postępach szkol
nych, zaświadczenia o  stanie 
zdrowia, zdjęć, prac własnych 
(dla plastyków) potrzebna jest

opinia o kandydacie. Konsulat 
Generadny RP w  Wilnie zdecy
dował w  tym roku honorować 
opinie wydane wspólnie przez 
Polską Macierz Szkolną na Lit
wie i Stowarzyszenie Naukow
ców Polaków Litwy, Wyznaczo
ny jest i dzień opiniowania: 20 
kwietnia br.

Kandydatów na studia ocze
kuje w  tym dniu pisemny spra
wdzian orientacyjny z  10 przed
miotów szkolnych, podobny do 
przeprowadzonego przez SNPL w 
roku ubiegłym. Ma chi istotne 
znaczenie dla zbadania stanu 
wiedzy uczniów różnych szkół, 
pomoże niektórym kandydatom 
trzeźwo ocenić szanse przedosta
nia się przez barierę MEN i e- 
wentualnie zmienić kierunek. 
Wspomniane 10 przedmiotów — 
to język polski, matematyka, fi
zyka, biologia, chemia, historia, 
geografia, muzyka, plastyka, ję
zyk obcy.

Oczekiwany jest udział przed
stawicieli Ambasad RFN, USA, 
W ielkiej Brytanii i Francji w 
sprawdzianie języków niemiec
kiego, angielskiego i francuskie
go.

Uczniom życzę ustosunkować 
się z  szacunkiem do wszystkich 
przedmiotów szkolnych, bowiem 
tylko zbiorowo kształtują one ob_ 
liczę duchowe.

Prot dr hab.
Romuald BRAZIS, 

prezes SNPL

UWAGA, GOSPODARZE INDYWIDUALNI!

Zapraszamy na kształcenie rolników
zakwaterować słuchaczy w  bur
sie, ma fachowo przygotowaną 
kadrę wykładowców, którzy już 
dwukrotnie uczestniczyli w 
seminarach' doradztwa rolni
czego organizowanych w  na
szej szkole przez wspaniałe gro
no profesorów ze Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, na czele z  kiero
wnikiem katedry socjologii i 
doradztwa, profesorem doktorem 
habilitowanym panem Zygmun
tem Przychodzeniem. Polska po
przez Wileńską Szkołę Rolniczą 
ma zamiar pomóc naszym rolni- 
j| techniką oraz sprzętem

Na mocy Uchwały Rzą
du Republiki Litewskiej w 
całej Litwie organizowane jest 
bezpłatne dokształcanie rolni
ków w  zakresie agrominimum. 
Kursy agrominimów będą pomo
cne rolnikom, którzy nie mają 
żadnego wykształcenia rolni
czego, niezbędnego do gospoda
rowania na swoim. W  progra
mie agrokursów są wiadomości 
z  zakresu uprawy roólin, hodo
wli zwierząt i weterynarii, me
chanizacji, ekonomiki, leśnictwa 
itp. Każdy rolnik po ich ukoń
czeniu otrzyma specjalne zaś
wiadczenie podtwierdzające zdo
bycie kwalifikacji rolniczych, 
które będzie uwzględniane w 
urzędach państwowych przy wy
kupywaniu ziemi na własność, 
lub w  dzierżawę oraz przy otrzy
maniu w  banku kredytu.

Od 22 marca br. Wileńska 
Wyższa Szkoła Rolnicza w B. 
Wace też zaprasza chętnych do 
zdobycia podstawowych wia
domości agrotechnicznych. Prze
widziany jest 6  tygodniowy ok
res szkolenia rolników, który 
będzie prowadzony w okresach 
najmniej pracochłonnych dla 
rolnika. Szkoła ma dobrą bazę 
techniczną, na czas nauki może

kom
rolniczym.

Jakiż rolnik bez traktora! W  
ramach kursów agrominimum 
przewidziane są dwutygodniowe 
kursy traktorzystów, umożliwia
jące w  tak krótkim czasie *do- 
bycie prawa jazdy!

Skorzystajmy z tego, taka 
szansa jest ntóliwa tylko w tym 
roku.

Dokładnej Informacji motoa 
uzyskać telefonicznie: 542-223; 
542-231; 542-221.

Dyrekcja Wileńskiej 
Wyższej Szkoły Rołntczej

W denka znów w ssade wlosenaej. FoL Robert Lewicki
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W śród słuchaczy Szkoły Le
tniej Kultury i Języka 
Polskiego KUŁ w  Lublinie 

znalazła się i grupa Polaków z 
Litwy. Gdy na zajęciach oma
wialiśmy wybrane utwory Ada
ma Mickiewicza, zostałem popro
szony o wyjaśnienie, co sądzę o 
próbach nazywania autora „Pa
na Tadeusza" z  litewska Ado
mas Mickevićius. Mniej więcej 
w  tym samym czasie prasa w 

- Polsce (np. „Now y Świat** nr 180, 
1—2 sierpnia 1992 r.) przyniosła 
informację o  przywróceniu so
wieckiego zakazu używania pol
skich nazw miejscowych w  pol
skojęzycznych środkach przeka
zu na Litwie. W ilno trzeba zno
wu nazywać Vllnius, Kowno —  
Kaunas itd. W  tej sytuacji uz
nałem, ie  dobrze będzie wyja
śnić obie sprawy z językoznaw
czego punktu widzenia. Prob
lem ten jest o  tyie ważny, że 
dotyczy nie tylko stosunków pol
sko-litewskich, lecz także polsko- 
ukraińskich (Lwów czy Lwtw? 
Przemyśl czy może Peieayszll), 
polsko-niemieckich (Wrocław czy 
BreslauT) a nawet polsko-rosyj- 
skich (Dostojewski czy Dostoje- 
wskij?).

A D AM  MICKIEWICZ CZY
ADOMAS MICKEVICIUS?

Dodawanie litewskich końcó
wek fleksyjnych do imion i naz
wisk nie-Litwinów budzi —  za
równo w  Polsce, jak  i wśród 
Polaków mieszkających na tery
torium Republiki litewskiej —  
sporo emocji. Tam zaś, gdzie w 
grę wchodzą emocje, trudno o 
trzeźwą ocenę faktów. Od stro
ny językowej problem trafnie 
wyjaśnił pan Bogdan Strumiński 
w  liście (z Litwy) do „Gazety 
Wyborczej" (nr 269 z dn. 19JCI. 
1991 r j :

„Pa prostu rzeczownik (a naz
wisko jest rzeczownikiem) w y 
maga jakiejś końcówki w  języku 
litewskim, bez względu* na to, 
jakiego jest pochodzenia, podob

nie zresztą jak rzeczownik w  ję 
zyku polskim (z wyjątkiem nie
których nieodmiennych obcego 
pochodzenia). Jeżeli pan Mazur 
będzie się nazywał na Litwie 
„Mazuras", to jest to tylko za
stąpienie zerowej końcówki pol
skiego mianownika końcówką 
litewską".

Dokładniej rzecz ujmując, w 
mianowniku liczby pojedynczej 
rodzaju męskiego rzeczownik li
tewski musi mieć końcówkę —  
(i)as, -ls, -ys, -(ł)us lub -uo. Dla
tego po litewsku jest Adomas, 
Bogdanas, a po polsku Adam, 
Bogdan itd. Stąd polskie Mazur 
—  litewskie Mazur as, poi. Stru- 

—  iJt. Strumlnskls, a pol
skie Mickiewicz —  l i t  M lckeri- 
ćlus. To zjawisko mamy dobrze 
z  historii języka polskiego. Gdy, 
wraz z  przyjęciem chrześcijań
stwa, przyjęliśmy i chrześcijań
skie imiennictwo, dostosowali
śmy pisownię, wymowę i odmia
nę zapożyczonych imion do w y
magań naszego systemu języko
wego, np. Paweł (z łacińskiego 
Paulus), Piotr (z łac. Petrus), 
Jakub (z łac. Iacobus). By spra
w y  nie komplikować, pomijam tu 
pośrednictwo czeskie w  procesie 
zapożyczania chrześcijańskiego 
imiennictwa do polszczyzny. Z  
tym samym problemem spotyka
m y się i obecnie. Imiona an
gielskie nie odmieniają się. Po
lak (Litwin też) musi je  otfcnie- 
niać, np. Pan Brown jest poli
cjantem. N ie  znam pana Brow
na (por. angielskie: M r Brown
is a policeman. I  don't fcnow 
M r Brown). A  oto jak. wyglądają 
słowiańskie nazwiska wypisane 
nar chybił trafił z  angielskich 
książek: Kulchycky, Holubnychy, 
Kravchenko, Petryshyn, z  naz
wisk bardziej znanych: Brezh- 
tter, Solzhenltsyn. Litewskie naz
wisko 2emaltls będziemy po pol
sku odmieniać 2emajtlsa, Żemaj- 
tlsowi, 2emaJtisa, 2ema|tlsem 
itd., choć Litwini odmieniają j e ’ 
2enaKlo, Żeaulćltd, Zemałdq 
itd. Odwrotnie, my po polsku

odmieniamy Adam, Adama, Ada. 
mówi, podczas gdy Lfctwfn, jeśli 
chce mówić zgodnie z  wymoga
mi swojej gramatyki, musi od
mieniać Adomas, Adomo, Ado- 
mul itd.

Przyczyną nieporozumień, 
moim zdaniem, jest zakres uży
cia polskich i litewskich form 
imion i nazwisk, nie zaś opisa
nej wyżej i  powszechnie znane 
fakty językowe. Zasadą musi tu 
być, że gdy mówimy po polsku, 
używamy tyjko form polskich, 
gdy po litewsku —  tylko form 
zgodnych z  systemem gramaty
cznym i tradycją ustaloną w  tym 
języku, a w ięc: Adam Mickie
w icz Jest poetą. Lubię Adama 
Mickiewicza. Znam Bogdana 
StrUmińskiego, |de pueta: Ado. 
mas Mickerlćlus. Aft myUu Ado- 
mą M ldevK li| . A i  pailstu Boh
daną Strumlnskf. Innej możliwo
ści nie ma. W szelkie próby na
rzucenia drugiej stronie form ję 
zykowych niezgodnych z  duchem 
je j ojczystego języka trzeba uz
nać za objawy grubego nieu
ctwa albo, co gorsza, narodowe
go  zaślepienia. Życie, o  czym 
wszyscy dobrze wiemy, nie daje 
się ująć w  sztywne ramy. W  
wielu wypadkach prosta i  zro
zumiała reguła nie wystarczy. 
C zy  np. w  litewskoj ęzycznej en
cyklopedii pow inno. być hasło 
Mickiewicz, czy raczej Mlcke- 
vićlus? Współcześnie przyjęło 
się w  polskich encyklopediach i 
słownikach podawać nazwiska 
w  postaci oryginalnej. Hasłami 
będą więc: Shakespeare, Voltal- 
re, Washington, a n ie ich pol
skie odpowiedniki —  Szekspir, 
Wolter,* Waszyngton. Ktoś, kto 
zna tylko polską postać nazwi
ska, znajdzie w  odpowiednim 
miejscu odsyłacz (Łj. wskazówkę, 
gdzie szukać dalej), np. Szekspir 
—  zobacz: Shakespeare. Podobna 
praktyka przyjęła się też w  ka
talogach większych bibliotek 
naukowych. Zwyczaj litewski 
może tu być całkiem odmienny. 
W ażne by polskie nazwiska

Nie tylko skąpy 
dwa razy płaci

W  niezbyt odległej prze
szłości z ironią traktowaliśmy 
przebrzydłe hasło „Wycho
dząc gaście światło". Obec
nie coraz pustsze sakiewki 
sugestywniej wpływają na 
człowieka, niż słowa. Jednak 
oszczędność energii elektry
cznej jej użytkownicy rozu
mieją różnie. Spotkałem się z 
inspektorem Swięciańskich 
Sieci Elektrycznych, naszym 
dawnym przyjacielem i auto
rem Mirosławem Naliwajką, 
który pokazał mi grubą tecz
kę z dziesiątkami nazwisk o- 
sćft) „oszczędzających", fał
szując wskazania licznika. Je
dni starają się przewiercić 
w  nim niedostrzegalną dziur
kę, zmuszając go kręcić się 
w odwrotnym kierunku, iri- 
nS stosują inne „zabiegi". Są 
bardzo pomysłowi. Inspekto
rzy, oczywiście, znają te sztu
czki i dlatego amatorzy dar
mowej elektryczności nawet 
nie usprawiedliwiają się: 
wpadli, są winni. Mieszkanka 
wsi Bojary Nela Czerkasina, 
kobieta w  sile wieku nie za
dbała o drzewo na zimę, cho
ciaż w okolicznych lasach 
jest mnóstwo złamanych 
drzew. Postanowiła ogrzewać 
mieszkanie w wyżej wspom
niany, sposób. Myślała, że i 
ciepło będzie, i bezpłatnie. 
Nie wyszło. Naliczono jej 
4302 talony. 1 to na początku 
sezonu. Za jej przykładem 
poszedł gospodarz domu we 
wsi Bocżkiniki Jurij Kisie
lów. Wynik był ten sam. 
Lecz Kisielów nie śpieszy z 
zapłaceniem 5000 talonów

grzywny. Inspekcja przygoto
wała sprawę do przekazania 
sądowi. Będzie musiał zapła
cić jeszcze i za sąd.

Wśród złodziei energii ele
ktrycznej są swoi rekordzi
ści. Przykładowo Walentyna 
Biłał z Podbrodzia za kra
dzież elektryczności, a także 
wielki dług powinna zapłacić 
aż 60 tys. talonów.

Zdaniem inspekcji, liczba 
złodziei elektryczności i dłu- 
.żników w  .porównaniu z ok
resem. gdy płaciliśmy za każ
dy kilowat kopiejki, wzros
ła dwukrotnie. I nadal wzra
sta. Wśród dłużników są nie 
tylko gospodarze poszczegól
nych mieszkań, ale i całe or
ganizacje, przedsiębiorstwa i 
spółki. N ie śpieszy się rozli
czyć święciaAska filia W ileń
skiego Państwowego Przed
siębiorstwa W ód i Kanalizacji 
(dłuę 805645 talonów), cho
ciaż środki pieniężne za ko
rzystanie z wody od lokato
rów napływają. Trudno pora
dzić sobie w  tym sensie z li
cznymi spółkami w  miejsco
wości wiejskiej. Na przykład1, 
w Prenach na miejscu byłego 
kołchozu powstało 9 spółek. 
W  każdej fermie, warsztatach 
wykorzystuje się energię e- 
lektryczną. A  o ewidencję 
nie ma komu zadbać. Etat 
kołchozowego elektryka zre
dukowano. Nowego człowie
ka nie zatrudniano.

Nie narzekajmy jednak na 
obecny rozgardiasz. I daw
niej było podobnie. Przed kil
ku laty nasza gazeta porusza
ła ten problem. Człowiek

chciałby wymienić przewody 
elektryczne, zainstalować mo
tor, inne urządzenia elektry
czne. Gdzie miał się zwra
cać? N ie  wiadomo. Organiza
cji bezpośrednio zajmującej 
się tymi sprawami nie było. 
Ludzie sami szukali specjali
stów, nie zawsze pomyślnie. 
Przewody wisiały byle jak, 
groziły nieszczęściem. In
spekcja karała grzywnami 
opieszałych gospodarzy mie
szkań. N ic się nie zmieniło 
na lepsze i dziś. Odwrotnie, 
sprawy mają_się coraz gorzej.

Amatorszczyzna w  tego ro
dzaju sprawach nie tylko po
woduje straty ekonomiczne w  
gospodarce energetycznej re
publiki, ale i zagraża życiu. 
Ileż pożarów zdarza się z po
wodu niewłaściwie wykona
nych przewodów, urządzeń, z 
powodu tego, że robili to  nie 
specjaliści, lecz przypadkowi 
ludzie, często po obfitym po
częstunku.

A  przecież specjaliści nie 
wymarli. Część ich szuka za
jęcia przez giełdę pracy. Część 
podjęła inną pracę. A le wie
lu, prawdopodobnie, chętnie 
pracowałaby w  swoim zawo
dzie. Mogliby oni pełnić ta
kże funkcje kontrolerów. O- 
czywiście, nie na zasadach 
społecznych, za wynagrodze
niem materialnym. Wtedy 
mniej byłaby naruszycieli w 
gospodarce energetycznej, a 
ludzie by wiedzieli, do kogo 
się zwracać ze zleceniem. 
Dzisiaj, jak grzyby po desz
czu rois-ną różnego rodzaju 
zjednoczenia, grupy specjali
stów budowy domków dział
kowych. remontu mieszkań, 
naprawy dachów itd. A  mo
że i specjalistom od elektry
czności warto się zjednoczyć? 
2ycie do tego zmusza.

N ikol*] N IEZAM OW

byty traktowane na rftwni z  in- różnic* '
nymł. Jeśli Je>t Chnrrhlll to po- V u »i«.
winno by* 1 Piłsudski, Sikorski. ™ * IW A
g«ły zaś ChnrcktllU (a może ,
CeraU il) to niech będzie i PO- J«n l A l
sBdskla czy Slkorakłs. ca z

Rozumiem dystans moich Ro- w i^ w * *  
dakAw żyjących na Litwie wobec 
Imion 1 nazwisk polskich z  Hte- w»pól~*® 
wskiml końcówkami. Doświad- pt. i
czenie sowieckiej machiny pro
pagandowej podpowiada im, ie  
może nie chodzi tu tylko o  ję 
zyk, lecz o chęć przywłaszcze
nia sobie naszego dorobku kul
turalnego. Działania litewskich 
władz w  wielu wypadkach mogą 
Polaków w  tym przekonaniu 
utwierdzać. Dlatego to, moim 
zdaniem, tak. ważne Jest uświa
domienie sobie, kiedy mamy do 
czynienia tylko z  normalnym 
procesem językowym, by  unika
jąc konfliktów tam, gdzie to 
możliwe, kłócić się o  sprawy 
naprawdę dla życia Polaków w 
Państwie Litewskim ważne.

w i ł n o  c z y  mraust
Zacznę od wyjaśnienia, ie  in

teresuje mnie tu jedynie wywo
łujący tak w iele napięć w  sto
sunkach polsko-litewskich prob
lem par nazewniczych typu W il
no —  VJlnlus, Kowno —  K u -  
nas.
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Świadomie natomiast pomijam ^
zagadnienie etymologii (pocho- Lipsk*)".
dzenia) nazw miejscowych z  te
renu Republiki Litewskiej, gdyż 
nie ma tu ono nic do rzeczy. 
Jak ju t wiemy, różne nazwy 
w  różnych językach posiadają 
miasta leżące także w  innych 
częściach świata. Oto parę przy
kładów: W leń —  Wiedeń —  
Vlenna —  Vindobona; Aachen 
—  Akwizgran —  Aiz-ła-Chape- 
Ile; MUnchen —  Monachium —  
Mnlchoy (to z  Europy Zachód* 
niej); z  Ziemi Świętej wreszcie: 
Jcroszalatm —  Hlerosoilma —  
Jerusalem (Anglicy wymawiają 
dłemsalem). T o  ostatnie miasto 
ma w  języku polskim aż dwie 
nazwy: Jerozolima i Jeruzalem 
(ich użycie jest uwarunkowane 
funkcjonalnie i  stylistycznie). 
Różne nazwy tego samego mia
sta są jak  zabytki przeszłości. W  
nich zapisana jest historia, w  
nich są ślady kontaktów między 
narodami, wreszcie ślady wielu 
procesów językowych, które do
prowadziły do .zróżnicowania 
nazewniczego. Dlatego nazw 
się nie zmienia, tak, jak  nie 
burzy się zabytków.

Przytoczone wyżej przykłady 
pokazują, że i w  tym wypadku 
przyczyną napięć nie są fakty 
językowe. Zjawisko występuje 
dość powszechnie w  różnych 
częściach świata. Z  językowego 
punktu widzenia nie ma żadnej
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fflESA
Kajuto" w  Wilnie zawierają 

,^,%™Tcte (wtorek) „Ogromny ce- 
„ V f° ^ r e k o r d ó w  Litwy", 
f i  '  * S ta  cafy tydzień kiermasz 
n ^ i^ E n a c ję  wesołości osiągnął 
i* ”* '1 mbot" Wraało całe Wilno. 
* *  uroczego zabarwienia tegoro- 

u ■ nadal konkurs cepe-,
^ządżtta Litewska Fundacja

J tt t‘“ y
. . „kordów l itw y  zapisano ce- 

PfS>uracji „Senasis ; | l § |
I *  S łane restauracji przyrządzili 
(«■ H f f i  wadze 5 kg 230 g. Zo- |

testowało 1 min 800 tys. ludzi i odtąd u- 
dowadnialiśmy, że Związek Sowiecki nie 
może stosować wobec nas swoich popra
wek i ich konstytucja w  ogóle nie bardzo 
działa na Litwie.

A le  zdawało się, że ten zjazd może 
zmniejszyć nasze możliwości w  zakresie 
politycznego i prawnego odrodzenia nie
podległości. Dlatego musieliśmy zdążyć 
przed tym III zjazdem. W ybory jeszcze się 
nie zakończyły, nie mieliśmy kworum, ale 
prosiliśmy czy żądaliśmy, dobrze nie pa
miętam, aby Prezydium skróciło okres dru
giej tury wyborów i odbyły się one 7 lub 
8 marca, a Rada Najwyższa mogła zebrać 
się 11 marca. Ostatecznie zobaczyliśmy, że 
połowę dnia pochłoną różne sprawy proce
duralne, więc postanowiliśmy rozpocząć 
pracę 10 po południu. Zatem przyjęliśmy 
szczególnie ścisły rozkład, aby zdążyć z 
dokonaniem wszystkiego do 12 marca. O- 
to dlaczego 11 marca było dniem tak' ści
śniętym między dwoma granicami*" (...) |

L I E T U V O S arytas
v  Głośna acz tragiczna historia dotknę-

Łiiyfcoi

Ł * 5T
który zużyto 9 kg ziemnia- 

gramów wołowiny oraz wiep-

fc  7 numeru środowego zaczerpnęliśmy 
■ . — ' tematyki —  wywiad.

&&l!!nterzoiiy starannie. Długość wy- ła 11 kobiet z  Szyrwint —  lekarz zaa/pli- 
fpjp>rfnica<— 45 cm, obwód —  ko wał im lekarstwo fłFlukiver“ , które oka- 
PC KMiisja jednak nie zdołała poko- zało się, że jest lekarstwem weterynaryj- 

‘ *t f - rozcięła i skosztowała tego re- nym. Jak się czują chore?
~ po^ą^ku marca w  klinice chorób

ocznych Wileńskiego Szpitala Uniwersyte
ckiego w  Santoryszkach leczyło się siedem 
kobiet, które zażyły „Flukiver". Cztery ko
biety n ie użyły przepisanego leku. Te, 

'rswcdniczacym DPPL Gediminasem które wypiły po jednej dużej tabletce (3 
cm długości i  1 cm szerokości) przezna- 

Lwaó oponenci w Sejmie i gdzie in- czonej dla bydła, widziały nieco lepiej, 
L  ̂ j ą  j mówią, kiedy wreszcie roz- niż te, które zażyty po 3 lub 4 takie tab- 
"  . .-s-53 ram r w  ł/*K n.AHoio letki. Kobiety nie rozróżniały albo żle wi» 

działy kolory, oczy przesłaniała mgła. M ó
wiły, że czują, iż ślepną.

Wczoraj zapytaliśmy, jak wygląda stan 
zdrowia kobiet. Pacjentki z kliniki ocznej 
zostały przeniesione na wydział ostrych 
zatruć uniwersyteckiego szpitala pogotowia 
ratunkowego w  Wilnie. Jak poinformował 
gazetę „Uetuvos rytas“ główny ordynator 
Raimundas Purvaneckas na tym oddziale 
leczy się już 8 kobiet, które zażywały ta
bletek „Fluklyer". ósma wypiła pół tab
letki z własnej inicjatywy. „Flukiver*‘ prze* 
pisano je j córce. Obecnie obydwie przeby

łaś) dydcutujemy, w sposób demokra- wają na oddziale ostrych zatruć.
P I  każdy wyraża swe zdanie. Nasz Na pytanie, czy wystarczy medykamen- 
P* pozwala otwarcie wypowiadać swo- tów na leczenie tych kobiet i czy proszono 
|*P®̂  o jakimkolwiek kandydacie, któ- o pomoc medyków z  innych krajów R. Pu- 

itfaszamy do jakiegoś urzędu. N ie rvaneckas powiedział, że w  Europie do- 
R p  atayćh podpałów. tychczas nie było takiego przypadku. „Na-
i nie może być przesądna. W  dy- dawaliśmy fazy. Otrzymaliśmy odpowiedź

od firmy produkującej te Idei. Oświadczy- 
w pewnych formach. Gdy zaś li oni, że nie mają doświadczenia, jak le

czyć ludzi, zatrutych takimi lekarstwami. 
„Flukiver" jest przeznaczony do leczenia 
robaczycy u owiec. Okres karencji leków 
wynosi 28 godzin. W  tym czasie nie wol
no ubijać zwierząt i spożywać ich mięsa.

im [ __ __ Natomiast, jak wiecie, leki te dano lu-
Nle daj Boże, gdyby zgas- dziom, więc za wcześnie jeszcze mówić o

• skutkach. Mamy wszystko, co jest potrze-
«*TOuscie mocniej usadowić się u bnę do leczenia kobiet Na naszym oddzia-
iS  PodHiosł® się z oko- le będą się one leczyły dopóty, dopóki

nie uzyskamy pewności, że nie grożą im 
żadne powikłania'*.

v  Redakcja podała do sądu inną redakc
ję. Z przebiegu procesu informacja z 
13 marca.

„Wczoraj sąd drugiej dzielnicy miasta 
W ilna rozpatrywał .powództwo cywilne 
dziennika ,,Lietuvos aidas" przeciwko ty
godnikowi „Pinnadienis**.

„Lietuvos aidas" zażądał, aby „Pinnadie
nis ** odwołał zamieszczone w  październiko
wym 161 numerze z roku ubiegłego, zda
niem gazety, nie odpowiadające rzeczywi-

Eg sam  --------*------ ---- stości i poniżające honor i  godność dzien-
nasza ,&onstruktyw- nika wiadomość. „Pinnadienis" w  artyku- 

^ y c j a  ma prawo kry- le, w  którym protestowano przeciwko wy
łącznemu prawu „Lietuvos aidas*' otrzymy
wania i publikowania oficjalnych doku
mentów Rady Najwyższej i rządu, pisał 
między innymi: „Gdy powstawał święty 
(tpful) „Lietuvos aidas*' nikt nie spodzie
wał się, że to dziecko tak zwyrodnieje, że 
już w łonie było ono beznadziejnie chore, 
które również teraz z  przyczyny politycz
nej chronicznej biegunki, po prostu nie 
może się powstrzymać, aby w  każdym nu
merze nie opaskudzić wolniejszej myśli 
jakiegokolwiek bardziej znanego człowie-

p ś ?  frakcja DPPL Czy ich nadzieje 
ńsię spełnić?
-Byłoby dobrze, gdyby nasi dziennika

ch oponena polityczni przyznali się tak, 
ftKzymł to M. Bronsztejn w  artykule 

lian ie  estońskiej. Rzetelnie, jak przy- 
■ conwemu inteligentowi pisał: „Prog- 
losalem, ze korona utrzyma się dwa 
mfe, ale trzyma się o wiele dłużej, 
ifedosyć mocno". Dlatego, sądzę, że pro- 
w o podziale frakcji DPPL są dosyć 
Pśnchowne, a raczej wyrażają tu wiel- 
apagnisue naszych oponentów 
To ran zupełnie normalna, że we frak-

urc muzę oyc przesądna. w  ay-i 
F^akwiek może mieć własne zdanie, 
KJjzJ* 1* Pewnych formach. Gdy zaś 1 
^F«*tyanie osiąga się porozumienie w 
W"* “anowiska frakcji lub partii, to1 

^ a8Z ^ o n e k  może nie 
 ̂ % *wego zdania, ale nie oz- 

t*kd*rC& . ̂  ^ przeciwnikiem
Spory stanowią treść twórczo-

isw

\ ^ytyki. o  co tylko n ie T ^ ®  
• Wiemy, słyszymy. Co od- 
P«n oponentom?

Pojedzenie Sejmu roz- 
Jm  czterech oświadczeń

• • l e n i ł k i l k a  klisz*, rzekomo 
wtal „ '^ rwatYzac j rzekomo w
, óJJ^^tmczy KGB odradzamy 

®  byłego Związku 
t-, samo jest w  komite-

E  ^ “ Pracować.
§1, Jejeî WiktI^e0^2OWIiy element 

jest opozycja,
L | ta q jednowładztwie,

■ H  Ale pozycja też ma pra-

■w?'* 'łvor^rfe* ialŁże'T fe , S g ip^ ian iy  5ię przeciwko 
Ś r p & f  bylo przed wy- 

ay, if, .ry0 gdzie tkwi sedno, 
i  tyrT^** P°lltyczna I1 tym, 

l i t Bby śpieszyć z kryty- 
  W i ę c e j  „wyrzucić*'
S  nas S f ^ nych oslŁarżeń-

•kiUch ’ ^orzy sami musieli- 
1QĆ| Mówię o wielu lu-

1 tyeh. którzy ka, oponenta. 
Art fotele władzy" ' v

11 Marca «; ^ doi
i  Ł*n S w o i1 Ie£ld“ j>. Z  wy- 
^ B K r^ ^ s e m  dowiadujemy

- le4  u * Marca- «

drle^dWem miał się roz- 
■^•wy^^^anych ludowych, 

^^Vdenl!an'> wybranie Gorba-

(..o
11 Marca pozwa-

że nod
f 3T ^ ;an̂  * ograniczone
\ ^7>A2kowychf aby coś- 

nr #leb‘e.
len już się roz- 

5o^e_Vtawkom do konsty- 
^ ^ o  na Litwie pro-

rządzeniu Kra-

Zapach samego LA iest coraz trudniej
szy do zniesienia w  przyzwoitszym towa
rzystwie...

Tego , przestrzegania bolszewickiego ukie-/ 
runkowania i żelaznych zasad etyki par
tyjnej przez dziennik prawowiernych mo
gą nie dostrzegać tylko beznadziejnie za
katarzeni i zarażeni bakcylem neobolsze- 
wizmu".

Redaktor „Pirmadienisu" L. Medelis. wy- 
jaśinił sądowi, że w tym przypadku wyko
rzystał znany już od wieków i szeroko sto
sowany na świecle gatunek pamfletu, któ
ry rzeczywiście cechują tendencyjność. 1- 
ronia, szyderstwo. Posługując się pracami 
wyb tnego badacza stylistyki litewskiej J. 
Pik£illnglsa pozwany udowadniał, że w ar
tykule tym większość słów użyto w zna
czeniu przenośnym. ‘ Zatem nie warto się

obrażać z powodu metafor,- które, jak 
twierdzą podręczniki stylistyki, jest prze
rzuconym w wyobraźni mostem między 
dwoma ideami lub zjawiskami (...)

Sąd praktycznie nie uwzględnił tych ar
gumentów. Spełnił on powództwo „Lietu- 
vcs aidasu", zobowiązując do odwołania 
pamfletu i skazał na zapłacenie odszkodo
wania moralnego- w  wysokości 100 mini
malnych wynagrodzeń — 235 tys. talo
nów

RsSPU BLIK\
v  W  związku z  kształtującym się na 

Litwie Urzędem prezydenta w  dwóch nu
merach „R** w  charakterystyczny dla sie
bie sposób podaje informacje na ten te
mat („Na dworze1*).

„Korespondentowi ,,Respubliki" A . Mes- 
kauskas (kierownik kancelarii prezydenta 
—  red.) powiedział, że w  Urzędzie pre
zydenta, którego strukturę zatwierdzono w 

. końcu ubiegłego tygodnia, przeiwidziano o- 
gółem 60—70 etatów-. Połowa wszystkich 
ludzi będzie pracowała w  kancelarii. Pow
staje tu również pokój przyjęć prezyden
ta. Obecnie dwie trzecie listów, trafiają
cych do pokoju przyjęć Sejmu, są zaad
resowane do Brazauskasa. W  kancelarii bę
dzie również wydział prawny, który zaj
mie się sprawami nadawania obywatelstwa, 
odznaczeń, ułaskawiania itp. Codzienną 
najniezbędniejszą informację prezydent bę
dzie otrzymywał od Centrum Informacji i 
Analizy Sejmu. W  rozmowach z cudzozie
mcami A . Brazauskasowi pomogą 3— 4 tłu
maczki. Najbliżej prezydenta będą trzy je 
go. osobiste sekretarki. Główną sekretarką 
będzie N. Juskauskaite, towarzysząca A. 
Brazauskasowi od 1977 roku (...)

O  transport i  ochronę dla prezydenta bę
dzie się troszczył wydział ochrony Sejmu. 
Ustawa przewiduje dla prezydenta samolot 
specjalny, jednakże jego eksploatacja kosz
towałaby rocznie co najmniej 40 min talo
nów, więc może to zadecydować, że z te
go samego samolotu będą korzystali i pre
zydent, i premier. Funkcje protokolarne 
podczas witania i żegnania gości honoro
wych organizować będą pracownicy MSZ. 
N ie przewidziano też lekarza osobistego dla 
A . Brazauskasa. Jednakże już od pewnego 
czasu o  zdrowie prezydenta troszczy się 
lekarz naczelny szpitala uniwersyteckiego 
na Antokolu A . Berukśtys i kierownik od
działu stacjonarnego J. Rutkauskas. M  ę- 
dzy innymi, w  odpowiedzi na pytanie ko
respondenta „Respubliki" A . BerukStis ka
tegorycznie zaprzeczył pogłoskom, że jako
by u A . Brazauskasa wykryto złośliwy no
wotwór, natomiast w  dokonaniu operacji 
przeszkadza tó, że pacjent cierpi na cuk
rzycę. Doktor dodał, że w  organizmie A . 
Brazauskasa są zakłócenia w  obiegu cuk
ru, jednakże są one nieznaczne i prezydent 
nie potrzebuje nawet używać insuliny (...)“

v  W  publikacji „Na dworze (2)** 1—  czy
tamy:..

„Sekretarz osobisty prezydenta Litwy 
Albin as Buzunas, który razem ze starszym 
doradcą prezydenta R. Rajeckasem. kiero
wnik em kancelarii A . Meśkauskasem i nie 
wymienionym jeszcze rzecznikiem praso
wym są najbliższymi ludźmi z otoczenia 
A . Brazauskasa, twierdzi, że jest mniej 
więcej dwudziestą pod względem zamoż
ności osobą w  Wilnie.

Latem 1987 roku jako jeden z pierw
szych w stolicy założył spółdzielnię komu
nalnych usług bytowych „Uosis". Później 
przerejesLrował ją na zamkniętą spółkę ak
cyjną „Margiris", której działalność' okre
śla skromnie trzemy słowami: budownict
wo, poi grafia, handel. Po tym, gdy został 
urzędnikiem państwowym A. Buzunas for
malnie zrezygnował ze stanowiska kierow
nika spółki, jednakże przyznał, że również 
nadal co miesiąc otrzymuje, „nie mniej niż 
A. Sleżevićius — około 10 tys. dolarów 
USA" z  będących w obiegu co najmniej 
100 tys. ,.zielonych". Zajmując fotel urzę
dowy będzie miał nieco ponad 30 tys. ta
lonów, gdy tylko na, „utrzymanie gospo
darstwa" trzeba co najmniej 100 tys. Przy
znał, że ma trzy samochody, piętrowy 9- 
ockojowy dom z  łaźnią, basenem, salą ban
kietową, Jeszcze 2 mieszkania pozostawił 
córce. •

„Jestem człowiekiem bogatym —  mówi 
A. Buzunas — i przyszedłem tu nie po to,B 
aby coś zagarnąć ze żłobu państwowego. 
Nie chcieliśmy, aby obok A . Brazauskasa 
był jakikolwiek lizus lub. skarżypyta, któ
ry wszystkiego potrzebuje. Chciałbym do
pomóc również innym ludziom Litwy we 
wzbogaceniu się (...)

Prezydent odżywia się potrawami przy
rządzanymi w stołówce sejmowej, co pra
wda. w osobnych naczyniach. Jak mówi, 
sekretarz osobisty prezydenta, kosztuje ich 
kierowniczka produkcji stołówki, która też 
Zawczasu uzgadnia z prezydentem jadłopls. 
Całą drogę potraw, dostarczanych do po
koju wypoczynkowego prezydenta specjal
ną windą kontroluje dziewczyna ze służ
by ochrony. Obsługuje ona również pre-1 
zydenta. Dotychczas A. Brazauskas za o- 
b ady płąci sam. Na przykład w ubieg
łym miesiącu suma ta wyniosła około iu 
tys talonów. W  domu o jedzenie trosz-J 
czą się żona i p a n U r g J g J ^ J ^ ^ ^ J

lat jest tu gosposią i stała się prawowitym 
członkiem rodziny (..,).

12 marca — obrazek spod urzędów 
wydawania dowodów osobistych.

„Podniecenie znowu wzrosło, gdy od 1 
marca uprawomocniła się uchwała rządu 
zahraniająca wyjazdu , ze starymi paszpor
tami do jakiegokolwiek kraju zagraniczne- 
go. Jak mówi st. inspektorka podwydziału 
służby wydawania dowodów osobistych w 
trybie przyśpieszonym Głównego Komisa
riatu Policji w Wilnie B. Baitkevićjene, 
sytuacja szczególnie pogorszyła się w 
dniach ostatnich. Tłum ludzi już raz wybił 
szyby w  drzwiach. Pracownicy tylko z tru
dem mogą przedostać się przez tłum do 
miejsca pracy.
Obecnie, podobnie jak w  listopadzie, przy 

wejściu sporządza się spisy. Przedwczoraj 
będąc tu około godziny 13 mogłem trafić 
na listę pragnących otrzymać dowód oso
bisty za 3 tys. talonów, dopiero pod nu
merem 1080. W  kolejce za 7 lub 10 tys. 
talonów było nieco mniej ludzi, jednakże 
nie ma nawet co marzyć, że za te pienią
dze w tym samym dniu można złożyć do
kumenty. Zagadnięta pewna osoba poskar
żyła się, że już od 7 dni nie może złożyć 
dokumentów, aby otrzymać dowód osobi
sty za 2 dni. „Kilka dni temu przyjechali 
tu jacyś ludzie z Kowna** —  podarli spisy 
i wręczyli swoje**....

v  „Kupcie moje nerki** (13 marca).
„Przedwczoraj w  Centrum Przeszczepu 

Nerek Wileńskiego Szpitala Uniwersytec
kiego na Antokolu przebywały specjalist
ki z Finlandii: H; Savoranta, sekretarz od
powiedzialny stowarzyszenia chorych ne- 
frologicznych tego kraju oraz P. Olantera. 
przedstawicielka jednej z  najbardziej zna
nych na świecie firm produkujących le
karstwa. Lekarstwami z tej firmy leczeni 
są również chorzy litewscy cierpiący na 
nerki.

Goście opowiedzieli o działalności tego 
stowarzyszenia (podobne zamierza się po
wołać na Litwie), o operacjach przeszcze
piania nerek. Podkreślono, że w  Finlandii 
zabrania się handlu nerkami, przeznaczo
nymi do przeszczepu.

Jednocześnie na Litwie jest coraz więcej 
zdrowych młodych ludzi, oferujących na 
sprzedaż swoją nerkę. Pćwien mieszkaniec 
Szawel sprzedał ją już za -40 tys. dolarów 
klinice w  Hamburgu. Natomiast 26-letni 
Oleg A . z visaginasu oferuje swoją W i
leńskiemu Centrum Przeszczepiania Nerek. 
Po przeprowadzeniu badań okazało się, że 
jego nerka pasowałaby dwóm pacjentom 
Centrum, jednakże nikt nie ma 20 tys. do
larów, których żąda Oleg. Jest więcej o- 
sób oferujących swe nerki".

v  W  piątkowym numerze — informacja 
dla tych. którzy chcą mieć w  domu psa.

„Ostatnio w  Wilnie rozeszła się budząca 
grozę pogłoska: pies rozszarpał niemowlę. 
Jak to się stało? Poprosiłam o skomento
wanie wydarzenia kynologa, kandydatkę 
nauk biologicznych Audrone Szeinc. Os- 

o mieszka ona w  Duesseldorfie i spe
cjalizuje się w dziedzinie kynopsychologii 

—  Na Zachodzie takie wydarzenie nie 
jest nowością. Dwa lata temu w  niemiec
kim m asteczku pod Lipskiem owczarek 
rozszarpał dwuletniego chłopczyka. Nieco 
wcześniej we francuskim departamencie 
Rhone nastąpił podobny  wypadek. Karmiąca 
suka, pozostawiona w  domu z dwoma ma- 
lsńkimi dziećmi, okropnie Je -pokaleczyła.

Wszyscy właściciele psów, a także len 
sąsiedzi powinni wiedzieć, że po porodzie 
psychika karmiącej suki ulega 
zmianom. Wszystkie jej instynkty i recep
tory zaostrzają się w jednym kierunku — 
obrony swych szczeniąt. Mówiąc inaczej, 
suka staje się niezupełnie normalna.

Teraz obszerniej o chow-chow (właśni 
nieś tej rasy zagryzł dziecko na śmierć). 
Jest to rasa pochodzenia chińskiego. Nie 
będę mówić o j e j  zaletach ale ta rasa u 
nas iest nowa, mało znana. I w  ogóle i »y  
wschodnie, podobnie jak >>udz£ Wsdiodu. 
sa zagadkowe i n ezrozumiaie d a nas. Nie 
mose pojąć tych ludzi, którzy biorą do do-
mO^psy tych rM ’ będące nowoScią nawet
dla specjalistów. Powiedzmy bulteriery. 
Na Zachodzie w ogóle nie cirazą się one 
powodzeniem, rzadko się je hoduje, gdyl 
kod genetyczny i charakter psów tej rasy 
nie są zbadane w pełni. Ka ^ chc" ^ '  
zwłaszcza w Niemczech w ogóle r“ P ° * ' 
szechnlonych jest tylko kilka 
dlatego, ie  Niemcy nie nwją mofliwtóci 
kupowania rzadkich i egzoty y ^
Po prostu praktyczni N ie m c y  nader

K « z ^ « p o J » r  u  

b i e ^ T n a l T T o d

^ o  jego  domu pizychodzi 

l l i l H  aby i f e  r , o r w S y-

zwierzę" (...)
P rzygo tow a ła  

K rys tyn a  A D A M O W IC Z



17 marc«

P e w n i  s
(Dokoicstal. m  itr, 4)

tym maleńkim kraju na zacho
dzie Europy za pośrednictwem 
angielskim i dlatego przyswoiły 
one sobie nazwy angielskie, im. 
pobicie Dublin, Irlandia. Kto 
dali poza Irlandią wie, te Dub
lin to Balie Alba CUalM Dlacze
go  sami Irlandczycy, gdy mówią 
ł  Piszą po ąngielśku nazywają 
swój kraj Irełand, a swoją sto
licę Dublin? Podobnie jest z  In
nymi nazwami miejscowości oraz 
imionami i  nazwiskami. Wynika 
to po prostu z. uznania faktu, że 
o  tym, jak  należy- mówię i pi
sać po angielsku, decydują An
glicy: co jest poprawne w  ję 
zyku francuskim, najlepiej w ie
dzą Francuzi Itd. Pomysł, by o 
tym, jakich form językowych 
należy używać w  języku pote- 
kim, decydowała PAŃ STW O W A 
INSPEKCJA JĘZYKA UTEWS- 
K1EGO, jest rodem z  innej opo-

Gdy pisałem ten tekst (4 -V III), 
dotarła do mnie wiadomość, że

Weg«l
władze L W  
" y  parę dat' 
zyw<ml«  PoUk? 
typu W it o n i  
języcznycWi ,, 
przekazu. | j |
Że probiera I 1 
Mi Litwini nu 
zamysłu, t0  ” 3 
konfflta rozSjSj 
C*BcSeni

W moiW '
* °b atarafen,'  ► 
—  MróSrook J 5' 
na * nazwigkj/

mi';
dłem napisć sS 
jest sam

Lublin % S |

N arodow y bank litewski
tinfailł His totII n~T nA *  *  mustalił dla rozliczeń buchalteryj- 

^nych, ba 17— 23 nćajrca 1993 u t
ka, następujący stosunek tajona 
do walut krajów obcych:
Font brytyjski 
Dolar australijski 
Szyling austriacki
Rubel białoruski 
Frank belgijski 
Korona duńska 
Ecu
Korona estońska 
•Peseta hiszpańska 
Lir włoski

681.77
335.65

4041
0.65

13.83
74.40

553.40
36.60
4.01

0.2957

numer
SPRAW Y DAMSKO-MĘSKIE
2 ona zmywająca w  kuchni na

czynia woła do męża czytające
go w  pokoju gazetę:

—  Kochany, ja  zaraz przygotu
ję  kolację, wykąpię dzieci i po
łożę je  spać, wyprasuję d  koszu
lę, przygotuję na jutro obiad i 
będziemy mogli pójść do kina...

—  A  kto skoczy po bilety?

N A S I MILUSIŃSCY
—  De masz lat chłopczyku? — 

pyta starsza pani małego chłop
ca, który przysiadł obok niej na 
ławce.

—  .Siedem, ale mógłbym mieć 
dziesięć, gdyby mój tatuś nie 
b%ł taki nieśmiały.

U  LEKARZA
Do chorego pacjenta przycho

dzi lekarz domowy.
■—  N o 1 jak przeszła noc u pa

ni męża? —  pyta się żony chore
go.

—  Miał bardzo wysoką gorą-

Jen japoński 
Dolar USA 
Dolar kanadyjki 
Rubel łotewski 
Korona norweki 
Gulden holenw, 
Frank Eraacusi. 
Rubel rosyj*|
Dotal 'tojapn* 
Marka flfaia 
Korona irwedii 
Frank Szwaja nt i  
Karbowantec nknto I 
Marka niemiwŷ

czkę.
*— Bredził?
—  Nie bardziej o j  

Z RÓŻNYCH j
—  Panie KowiUj. 

się szef firmy 40 , 
ka —  mam pwa ja J 
ciągle nie wiem, t t j  
koszule, gdy 14 <

• I
Pobożna doszyab k| 

nieba. Po jakimi n 
śmiertelnie prał i 
tra, aby pozwoli] ] 
jak to  jest v  oid 
Piotr się zgodził i i 
swemu wieBriemoi 
rżała, że w piekle1 
trwa zabawa, >i 
strumieniami, "trwająM 
barwa. Duszyczki i 
świętego Piotra ttyP 
do piekła Swigy f* 
szył ramionami *1*® 
Gdy tylko dooyoiM 
czyła brany P ^ - f  
dwóch dyżooy^ ' 
ciągnie. do kotb 1 • 
smołą.

—  To pomyta.{*" 
gdzie są tańce i

—  Popatrz -  
diabłów — j « * ° * ;  
pek nabrał się ” ■ 
lamę.

Znany koszykarz SarOnas Marćłullonis przejjjjj 
syłlcę różnych zabawek wychowankom 
natu im. A . Jonynasa. Są to komputerki, 
przybory do rysunków 1 in. #  1 J

N A  ZDJĘCIU: wychowankowie szkoły de*H J  
nych prezentów. |||ff | T

Tekst i zdjęcie M* 1

„Moja wierna mowo.
„M oja wierna mowo, może to 

ja  muszę ciebie ratować?4* —  
zapytuje Czesław Miłosz nie 
tylko we własnym imieniu. Bo 
chyba dotyczy to każdego Pola
ka. A  Polaka żyjącego poza 
Macierzą —  w  sposób szczegól
ny. Miłosz jako poeta ratuje tę 
mowę w  sposób najbardziej sku
teczny i doskonały —  swoją 
poezją. A  my „ludzie biedni, 
ludzie prości, żadni nadludzie ni 
olbrzymy" nie tworzymy tych 
arcydzieł, które według określe
nia Norwida —  bronią języka, 
lecz możemy czerpać z  tego 
przebogatego źródła, ile dusza 
zapragnie. Bo przecież książka 
polska, choć nie w  takim sto
pniu, jak by się chciało, jest 
każdemu dostępna

Te wzruszające w  swej pro
stocie słowa Miłosza o  wiernej 
mowie były motywem IV; Olim
piady Literatury i Języka Pol
skiego na Litwie, która się od
była w  Wileńskiej Szkole Śre
dniej im. Adama Mickiewicza. 
Organizatorem Olimpiady —  
podobnie jak  i poprzednich —  
było Ministerstwo Kultury i  
Oświaty przy współudziale Pol
skiej Macierzy Szkolnej. Z  og
romną przyjemnością należy od
notować fakt dużego zaintere
sowania imprezą wielu insty
tucji i  organizacji społecznych 
litewskich i polskich: ambasady 
i konsulatu RP, Departamentu 
Mniejszości Narodowych, Pań
stwowej Komisji Problemów Re
gionalnych, Fundacji Kultury 
Polskiej, Fundacji Rozwoju Go
spodarki i Kultury, Zarządu 
Miejskiego ZPL, Departamentu 

Szkolnictwa na Litwie (re
prezentowała go profesor Vanda 
Zaborskaitć), Miejskiego W y 
działu ds. Oświaty i  Młodzieży, i 
innych. Byli oni nie tylko goś- 

■ ćmi olimpiady, ale i fundatora
mi nagród dla je j uczestników. 
Z  Warszawy w  pracy Olimpia
dy udział wzięli dr Baibara 
Kry da, historyk i metodyk lite
ratury Uniwersytetu Warszaw
skiego, Sekretarz Generalny To
warzystwa Literackiego im. Ada
ma Mickiewicza oraz historyk 
lKeratury dr Antoni Czyż z  W y 
działu Polonistyki Uniwersyte
tu Warszawskiego.

—  Po faz pierwszy słucham 
sądów o  literaturze polskiej rpło- 
dzieży z Litwy —  powiedział dr 
Antoni Czyż. —  To  pięknie, iż

polska młodzież na Litwie włą
cza się do szeregów tych, któ
rzy przechowują dziedzictwo li
teratury. Bo to  przecież ona —  
literatura —  pokazuje wielką 
duchową siłę kuRury ojczystej. 
T o  miasto jest związane z  kul
turą polską jako miasto wielkich 
romantyków, Czesława M iło
sza, a i  Kazimiera 11 Jakowiczów- 
na otrzymała nagrodę literacką 
za wierszę o  ziemi w ileńskiej.' 
W e  wspólnym wielogłosowym 
domu europejskim ta wielora- 
kość kultury, jaką się charakte
ryzuje WHno, jest rzeczą bar
dzo ważną, mówi o  współistnie
niu.

—  Podziękujcie swoim nauczy
cielom, podziękujcie swoim ro
dzicom —  zwróciła się do mło
dzieży dr Barbara Kryda, —  
że orientują was na duchowe 
wartości, na to, co tworzy ład 
i piękno.

Do Olimpiady przystąpiło 31 
osób, w ięcej niż w  latach po* 
przednich. W  pierwszym dniu 
odbywały się eliminacje pisem
ne, w  drugim —  ustne. Mimo 
kilku naprawdę wspaniałych od
powiedzi (Łucja Czepulonis, Gra
żyna Zełucfciewicz, Eliza Pawło
wska, Anna Karpicz) należy 
przyznać,, j ż  pod względem  po
ziomu wiectey uczestnicy Olim
piady nie dorównywali ubiegło
rocznej. Zwłaszcza nie było w y 
bitnych prac pisemnych. Nale
ż y  jednak ocenić jako pozytyw
ny fakt, iż  uczestnicy wybierali 
tematy raczej trudniejsze, bar
dziej ambitne: „Jakie refleksje 
budzi w  tobie strofa wiersza 
Czesława -M i tosza „M o ja  wierna 
mowo, może to  ja  muszę ciebie 
ratować", „Interpretacja wiersza 
B. Leśmiana „O djazd". Inna spea. 
wa, iż  nie zawsze sobie dobrze 
z  tym  radzili, a le jest to  temat, 
który chcielibyśmy poruszyć w  
rozmowie z  polonistami.

N ależy złożyć podziękowa
nie je j organizatorom, uczestni
kom, a zwycięzcom —- gratula
cje. Przede wszystkim słowa 
w ielkiego uznania należą się 
Ministerstwu Kultury i Oświaty 
i przede wszystkim pani Bar
barze A lic ji Kosinskienć, czło
wiekowi nie tylko głęboko za
angażowanemu w  sprawy szkol
nictwa polskiego, lecz i leg ity
mującemu się  prawdziwym da
rem organizatorskim,, umieję
tnością znalezienia ze wszy

stkimi . płaszczyzny porozumie
nia. Jak najlepsze świadectwo 
wystawiła też o  sobie Wileńska 
Szkoła Średnia im. Adama M i
ckiewicza, która była gospoda
rzem Olimpiady. Zatroszczono 
się o wszystko —  wyżywienie, 
napoje chłodzące, rozrywki, zor
ganizowano dyżury starszokla- 
sistów, słowem stworzono wszel
kie warunki do pracy. W  imie
niu organizatorów, jurorów na 
czele z  przewodniczącą prodzie
kanem UP panią Marią Niedź- 
wiecką i uczestników dziękujemy 
paniom Sabinie Liminowicz,
Teresie Samsonow, Anecie
Polakiewicz; Grażynie Siwi
ckiej, Ludmile Siekackiej,
Marii Stakutiene, które 
czele z  dyrektorem szkoły pa
nem Czesławem Dawidowi czem 
w łoży ły  w ie le  wysiłku, by Olim
piada przebiegała na wysokim 
poziomie organizacyjnym, spra
wnie i  w  doskonałej atmosfe
rze.

A  oto szczęśliwa dziesiątka,
która już w  kwietniu uda się do 
W arszawy, by wziąć - udział w  
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Li
teratury i  Języka Polskiego: 

Łuq)a Czepulonis —  Wileńska 
Szkoła Średnia im. W ł. Syroko
mli,

Grażyna Zełudziewlcz —  Bu- 
trymańska Snednta, je j.  solecz- 
nlcjd,

Anna Karpicz —  Wileńska nr 
29,

Eliza Pawłowska —  Wileńska 
nr 5, /

Jan BaniukJewlcz —  Wileńska 
nr 29,

Irena Paszkiewicz —  Mickuń- 
ska S r* rej. Jwlleńskl,

Iren? Pietkiewicz —  W ileń
ska Sz. Sr. Im. A . M ickiewicza, 

Beata Garnyte —  Wileńska nr
*

Grażyna M ojslew lcz —  Lan 
warska Sr* rej. trocki 

Regina W ojewódzka —  NSe- 
menczyńska Sr., re j. w ileński 

2yczynty im powodzenia. A  
tym, którzy w  tym roku mieli 
ciut mniej szczęścia, mówimy: 
do spotkania na V  Olimpiadzie.

Łucja BRZOZOWSKA 
N A  ZDJĘCIACH Bronisławy 

Kondratowicz: eliminacje p iw n  
ne już się rozpoczęty; dziesiątka 
laureatów aż się ugina pod cię
żarem nagród.

PO  JLAZ PIERWSZY —
PO ROSYJSKU

Pracownicy moskiewskiej o fi
cyny „Chudóżestwiennaja LKie- 
raturaM szykują do wydania 
przekład z  polskiego powieści 
H. Mniszkównej „Trędowata**.

Napisana w  1909 roku powieść 
„Trędowata** jest historią miło
ści biednej nauczycielki- i boga
tego arystokraty i  cieszy się w 
Polsce ogromną popularnością. 
Wydawano ją  ponad 20 razy i 
zawsze rozkupywano w  oka
mgnieniu. Powodem jest nie tyl
ko interesująca treść powieści, 
lecz klasyczny, spokojny 
styi, charakterystyczny dla 
najlepszych wzorów autorek pro
zy X IX  —  początku X X  wieku.

P o  raz pierwszy wydawana w  
języku rosytjskim w  50-tysięcz
nym nakładzie powieść polskiej 
pisarki powiększy serię edycji 
„Powieść zagraniczna X X  wieku**.

T. ANDRDBJEWA
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Po śmierci mego stryja został 
własny dom. W  testamencie za
pisał dom swojej żonie, a  w  ra
zie je j śmierci prawo dziedzi
czenia przechodziło na jego 
brata, a mego ojca. MÓJ ojciec 
zmarł w  1949 r „  a żona stryja 
—  trzy lata później —  w  1851 
Dom zostawiła w  spadku cał
kiem tpbcej osobie. Czy mogę 
ubiegać się przynajmniej o  część 
tego domu?

Józef B.
Poniewież 

Właściciel mienia, a nim wła
śnie była żona stryja, może 
rozporządzać tym mieniem wed
ług własnego uznania: sprzedać, 
podarować, zostawić w  spadku 
itd. Zostawić własność w  spad
ku może osoba zarówno praw
nie należącym, jak  i  nie nale
żącym do spadkobierców, a
także państwu lub poszczegól
nym instytucjom. Właściciel ma 
wohią rękę w  podejmowaniu
decyzji. Z  tego prawa skorzy
stała żona pańskiego stryja. W  
opisanym przez pana w  liście 
do redakcji przypadku miało
miejsce wyznaczenie kolejnego 
spadkobiercy. Ustawodawstwo 
Cywilne zezwala testatorowi na 
wskazanie w  testamencie doda
tkowego spadkobiercy na w y
padek, gdyby wyznaczony przez 
niego p&erwszy spadkobierca 
zmarł przed odczytaniem testa
mentu lub zrzekł się swego 
spadku. Gdyby główny spadko
bierca zmarł przed odczytaniem 
testamentu lub zrzekł się spad
ku, powiadamiając o  tym biu
ro notarialne lub nie przejął 
spadku w  wyznaczonym termi
nie (zazwyczaj pół roku od 
dnia ogłoszenia testamentu), to 
prawo dziedziczenia wówczas 
przeszłoby na dodatkowo w y
znaczonego spadkobiercę.

Dodatkowy bowiem spadko
bierca może dziedziczyć tylko 
pod jednym z  dwóch warun
ków: jeżeli główny spadkobier
ca zmarł, lub jeżeli nie przyjął 
spadku. Jak wynika z  przyto
czonej wyżej sytuacji, żaden z  
warunków nie miał tu miejsca. 
Jako pierwszy zmarł dodatko
w y  spadkobierca. Dlatego jego 
potomkowie, niestety, nie mają 
żadnego prawa do mienia.

Przed kilku laty Rozwiodłam 
się z mężem. Ze mną została 
dwójka małych dzieci, na któ
re on stale płacił alimenty. W  
międzyczasie były mąż założył 
nową rodzinę. Niedawno mąż 
zmarł, zostawiając w  spadku 
całe swe mienie, w  tym również 
dom, swej drugiej żonie. Chcę 
wiedzieć, czy moje dzieci, które 
nie ukończyły Jeszcze nawet 16 
lat, mogą ubiegać się o część 
pozostałego spadku?

Janina S.
Rejon wileński 

Rzeczywiście, należy im się 
określona część spadku. W  ce
lu obrony interesów material
nych pewnych kategorii osób, 
potrzebujących szczególnej tro
ski z racji wieku lub stanu
zdrowia, nie mogą być one po
krzywdzone czy całkowicie po
zbawione prawa dziedziczenia. 
Niezależnie od treści testamentu 
i woli testatora należy im się
„obowiązkowa część" mienia. 
Do takich osób należą niele
tnie lub niezdolne do pracy
dzieci testatora, również ado
ptowane, a także niezdolni do 
pracy —  małżonek, rodzice, bę
dące na utrzymaniu testatora. 
Przypominamy, że do .niezdol
nych do pracy zalicza się ko
biety od 55 lat i mężczyzn od 
lat 60, inwalidów trzech grup, 
dzieci do lat .16, a uczniów do 
lat 18.

Wielkość należącej się im 
części spadku stanowi najmniej 
2/3 części, którą otrzymaliby 
przy dziedziczeniu, prawnym, 
Ani Sącl, ani biuro notarialne 
nie mają prawa zwiększyć lub 
zmniejszyć tej części. W  po
wyższym przypadku każde dzie
cko z  pierwszego małżeństwa 
ma prawo do tej części.

Antoni KWIATKOWSKI, 
prawnik

Panie i Panowie!
Po nabyciu akcji inwestycyjnych spółki akcyjnej 
*fg®Sti9aSe:

ZOSTANIECIE WŁAŚCICIELAMI NAJBARDZIEJ 

DOCHODOWYCH NA LITWIE 

PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH!

„TEVISK£S INBOSTAS" może sprzedać akcje 
tylko za czeki Inwestycyjne, za talony lub czeki 
i talony. Cena nominalna akcji —  500 talonów, 
sprzedaży —  550 talonów.

Konsultanci „TEVlSK£S INBOSTAS" w  Wilnie: 

Zalglrio 90— 319, teL 73-23-74 
(pracują również w  soboty od godz. 9 do 14)

Zalglrio 90—415, teL 75-41-09 

Zalglrio 90— 527, teł. 73-22-92 

Zalglrio 90—517. teL 75-41-60 

Raugyklos 15— 108, teL 26-25-62 

Basanavićiaus 24/1— 7, teL 65-01-61 

Algirdo 19—411, teL 63-29-58.

„TEVpSK£S INBOSTO" inv. sąsk. nr 600164101 
164203/1— 154040 LTB Vflnlaus sk. 8517, kodas 
260101601

Do usług państwa 
nasi agend:

Alytus 4-35-22 
Anyk&ćlai 5-12-45; 
5-27-79
mektrćnai 3-67-87 

Ignalina 5-22-45 

Jonava 5-35-94 

Kaiśiadorys 5-18-84; 
5-27-00

Kaunas 20-92-21; 
25-80-18

K&dainlai 5-05-39; 
5-15-63; 5-10-22; 
5-36-10; 5-32-07

Klalpeda 5-80-05; 
5-67-63; 9-82-74

Marljampolć 5-05-02; 
7-38-95; 5-02-45;
7-05-34

Molćtai 4-47-19; 
5-15-41;
5-27-53; 4-44-11;
5-13-60

Panevćżys 6-40-10,
6-28-56; 6-44-33;
6-12-45

Radviliśki8 5-64-56; 
5-22-45; 5-12-64;

Sakiai 5-16-98; 5-14-90

Salćininkai 5-12-74; 
5-19-13

Sianłlai 3-19-50;
2-72-25; 3-27-25;
3-37-52; 3-19-24

Sirv!ntos 4-77-40; 
5-12-42; 5-18-64

Svenćionćłial 5-12-42; 
5-18-64; 3-14-43 
Svenćionys 5-28-41;

5-28-86; 5-13-52 
5-10-44; 5-10-53 
5-27-14; 3-11-63 
3-14-32

Trakai 5-34-54

UJcmergó 5-26-5/; 
5-20-31; 5-12-45

Utena 5-42-14; 5-52-75; 
5-29-20; 5-12-45 

Yarćna 5-12-50; 5-28-21

Vilnius 76-66-92; 
75-07-96; 26-60-74; 
74-52-06; 22-01-44

Visaglnas 3-21-65; 
3-47-60

Zarasai 5-21-11;
5-10-12; 5-37-41

Akcję „TEVlSK£S IN 
BOSTAS* sprzedaje się 
w  sali operacyjnej W i
leńskiej Poczty Głów
nej od godz. 10 do 19. 
Poza tym można się 

zwracać do fflil Banku 
OszczędnoścL

„TEVISK£S INBOSTAS4* proponuje chętnym kupna, sprze
daży,- wymiany domów, mieszkań, działek 1 wydzierżawienia 
ziemi zwracać się:

Raugyklos 15— 108, V£łn2us, teL 26-25-62 do spółki nieru
chomości .fNUOSAV¥Bfi,<.

Akcjonariuszom „TEVlS- 
K£S INBOSTAS" przysługuje 
zniżka!

Uwaga
A K C J O N A R IU S Z E

„IN B U S T A S “ !

Uprzejmie prosimy o odebranie zaświadczeń akcjonariuszy. 
Należy się zwracać do agentów, z którymi zawarliście umo
wy.

Ze sobą należy zabrać umowę oraz książeczkę wkładcy (osz
czędnościową).

(Zam. 1824)

SKUPUJEMY 
CZEKI INWESTYCYJNE. 
Zwracać się: Vilnius, tel. 

03-62-75, 62-55-29.
(Zam. 1784)

KUPIĘ

anody niklowe, mogą być u- 
żywane.

JZwracać się: Vilnius, tel. 64- 
12-95, 22-11-05, po godz. 18.00 
— 64-20-12. "

(Zam. 1790)

SKUPUJEMY

kolorowe metale.
Zwracać się; VllniU8, 63-22-51.

(Zam. 1827)

FIRMA SKUPUJE

miedź, brąz, mosiądz i ich 
złom, stare chłodnice samochodo
we.

Zwracać się: Ukmerge, tel. (8- 
211) 5-81-23, 5-48-32, 5-60-22.

(Zam. 1799)

SPRZEDAJE SIĘ

wldeopłayery „Śupra", „Akal", 
„Shiyaki", „Sony", „Sanyo", „Pa
nasonic".

Zwracać się: Vilnius tel. 48- 
35-41, 67-55-82.

SPRZEDAM

działkę (6 a) pod budowę do
mu w  Niemenczynle. Są funda
menty pod dom 1 zabudowania 
gospodarcze oraz 80 proc. mate
riałów budowlanych.

Zwracać się: Vllnius. tel. 44- 
26-71.

(Zam. 1828)

DROGO
SKUPUJEMY

CZEKI
INWESTYCYJNE

Zwracać się: VUnlus, tal.
61-05-08.

(Zam. 1835)

(Zam. 1836)
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Firma C§3

państwowa „Atjauta“
zaprasza na trzy  dni D O  PO LS K I w  dniach 19, 22, 24, 

25, 27, 30 marca.

Cena 2500 ta lonów  1 18 do larów .
Zwracać tlę: VUnlui, Polocko 0, tel. 613*612

(Zam. 1834)

SKUPUJEMY 
PO WYSOKIEJ CENIE 

CZEKI INW ESTYCYJNE

Płacimy od razu.
Zwracać tlę: Vilnlus, Pergales 33a, teł. 67-28-79, w  

dniach roboczych w  godz. 9— 18, w  sobotę w  (?odz. 9—  
lfl.

(Zam. 1825)

U W A G A , O R G A N IZ A C J E  R E JO N O W E , 

IN S T Y T U C JE , U C ZE LN IE ]

W  SPOSÓB Z O R G A N IZ O W A N Y  W Y K O N U J E M Y  
ZD JĘ C IA  DO  PA S ZPO R TU .

P rzy j ed zlem y w  w ygo d n ym  d la  Państw a czasie, dos
tarczym y g o to w e  zd jęc ia .

Zw racać s ię : V lln lu s, |eL 44-31-41.
(Zam. 1829)

ORGANIZUJEMY 
PODRÓŻE DO:

PARYŻA 17 -23 kwietnia. Cena 200 USD i 3000 ta
lonów.

POLSKA (Wrocław) — CZECHY (Praga) I—«  kwiet
nia. Cena 00 USD.

POLSKA każdy czwartek. Cena 30 USD.
Zwracać się: Viinlu*, hotel -.yiłnius”, I korp., 212 

pokój, tel. 22-6471.

(Zam. 1833)

Sprzedam
trzyletnie

klacze
Zw racać się: V iln ius, tel. 63-23-21, 63-55-47 w  dolach 

pracy, od  godz. 9 do  17.
(Zam. 1797)

CHCECIE PAŃSTWO

zwiedzić Starówkę Wileńską, 
odpocząć, lecryć się w  Blrsztanach, 
zwiedzić dowolną miejscowość Litwy?
Obsłużymy Was na najdogodniejszych warunkach, 

bezpiecznie.
Vilnlus, teł. 61-35-00, 42-71-76 (po pracy).
Fax 7370222345.

(Zam. 1819)

T e l e w i z j a
ŚRODA, 17 MARCA 

LTV

9.00 —  Program dnia. 9.05 —  
Pod własnym dachem. 9.50 —  
Film krym. Niemieckiej TV  
„Podejrzenie". 18.00 —  Program. 
Wydarzenia dnia. 18.10 —  Film 
anim. 18.30 —  Program sporto
wy. 19.00 —  Wiadomości (ros.). 
19.10 —  T V  serial „Sąsiedzi". 
19.35 —  Stolica. 20.00 —  Do
branocka. 20.25 —  Reklama.
20.30 —  Panorama. 21.00 
Program NTV. 22.00 —  Film 
dok. 22.30 —  Odkrycia i utra
ty. 23.15 —  Wiadomości wie
czorne.

T V  Litwy Wschodniej

7.00 —  Wiadomości przy śnia
daniu (Ut. i ros.).

Warszawa

10.00 —  Wiadomości. 10.10 —  
Mama i ja. 10.25 —  Domowe 
przedszkole. 10.50 —  Porozma
wiajmy o  dzieciach. 11.00  —  
„W yrok  śmierci" —  film fab. 
prod. poi. 13.00 —  Wiadomo
ści. 13.15-—17.00 — * Telewizja 
edukacyjna. 17.05 —■ Mój pro
gram na antenie. 17.50 —  Mu
zyczna Jedynka. 18.00 —  Te!„- 
ezpress. 18.25 —  „Szczęścia nie 
można kupić” ( 1)  —  serial prod. 
kanadyj sko-f rancuskie j . 19.15 —  
Klinika zdrowego człowieka. 
19.35' —  „M y  i  świat" —  maga
zyn międzynarodowy. 20 .00  —  
Wieczorynka. 20.30 —  W iado
mości. 21.15 —  M ecz piłki noż
nej. W . przerwie transmisji o  23.15 

_ —  Wiadomości. 0.05 —  M uzy
czna Jedynka. 0.15 —  „Najważ
niejszy dzień życia** —* serial 
TP.

Ostankino

4.55 —  Program dnia. 5.00 — 
Dziennik. 5.20 —  Gimnastyka.
5.30 —  Poranek. 7.45 —  Firma 
gwarantuje. 8.00 —  Dziennik.
8.20 —  Film anim. 8.45 —  T V  
serial irPo prostu Marla". 9.30

' —  Film dok. 10.50 —  Ekspres 
prasowy. 11.00 —  Dziennik.
11.20 —  T V  film fab. „Oblaty
wacze**. 12.50 —  T V  film fab. 
„C o  będzie, to będzie1*. 14.00
—  Dziennik. 14.20 —  Program. 
1425 —  T V  rozmaitości 15.10 
— 'N otes . 15.15 —  Film anim. 
„Doktor O jbołi“ (5, 6 ). 15.35 —  
Program „Śpiewająca i tańczą
ca Rosja". 15.55 —  Film anim. 
16.25 —  Kanał Ostankino. 16.56
—  Technodrom. 17.00 —  Dzien-

STALE SKUPUJEMY 

czeki Inwestycyjne. Płacimy od 
razu.

Zwracać się: Vlłnius, Kalvari- 
ju 62 (naprzędwko rynku) gab. 
i  od godz. 9 do 17, tel. 73-21-72.

(Zam. 1809)

nik. 17.25 —  Czerwony kwa
drat 17.50 —  O  pogodzie. 17.55
—  Koncert. 18.05 —  TV  serial 
„Po prostu Maria". 18.50 —  Ro
mans teatralny. 19.40 —  Dobra
nocka. 19.55 —  Reklama. 20.00
—  Dziennik. 20.40 —  T V  wersja. 
21.20 —  Puchar- Europy w piłce 
nożnej „Ofympiąue" Marsylia —£ 
CSKA. 23.20 —  Dziennik. 23.40
—  Puchary Europy w  piłce noż
nej. 0.30 — Ekspres prasowy.

T V  Rosji 

7.00 —  Wieści. 7.20 —  Rekla
ma. Program. 7.25 —  Czas biz
nesmenów. 7.55 —  Na Olimpie 
politycznym. 8.50 — Konkurs
młodych artystów estrady. 9.00 
*— Paralele. 10.05 —  Ustami 
dziecka. 10.45 —  Tełekrzyżów- 
ka. 11.05 —  T V  serial „Santa 
Barbara** (143). 11.55 —  Piel
grzym. 12.40 —  Sprawa chłop
ska. 13.00 —  Wieści. 13.20 —  
Reklama. Program. 13.25 —  R. 
Nurijew. 14.45 —  T V  almanach 
„Karawana". 15.15 —  Sygnał. 
15.30 —  Wieści. 15.45 —  Stu
dio „Wzrost". 16.15 —  Daleki 
Wschód. 17.00 —  Program reli
gijny. . 17.30 —  Święto co dzień. 
17.40 —  Studio „Notabene". 
18.20 —  Reklama. 1835 —  
Ćwierćfinał Pucharu Zdobywców 
Pucharów w  piłce nożnej. 
„Spartak" Moskwa —  „Feye- 
noord** Rotterdam. Podczas prze. 
rw y —  Wieści. 20.00 —  Reklama. 
20.25 —  Film anim. dla dorosłych. 
20.35 —  W  orkiestrze same 
dziewczęta. 21.05 —  T V  serial 
„Santa Barbara** (144). 21.55 —  
Reklama. 22.00 —  Wieści. 22.20 

_ —  Mówią gwiazdy. 2225 —  Ka
ruzela sportowa. 22.30 —  Refe
rendum. 22.45 —  Na sesji RN 
FR. 23.15 —  D. Hendriks. 

CZWARTEK, 18 M ARCA 

LTV

9.00 —  Program dnia. 9.05 —  
Dla dzieci. 10.05 —• Nasz język.

Kalendarium
* Środa (17.111) jest 76 dniem 

1993 r. Do końca roku 289 dni.
*  Znak Zodiaku —  Ryby.
* Imieniny: Zbigniewa, Patry

ka. Gertrudy.
*  Wschód Słońca —  6.30, za

chód —  18.25. Długość dnia U  
godz. 55 min.

m10.35 —  PrófSSB 
Kazimierz W ilT S 
„Album |
|PTogr«m Tlw ^~ -_____
I programów 
taj, Francjo".
mości (io»J. 10 ..'“  
19.40 -  K o n c ^ l 
branocka. l2o5ę • 
20.30 —  pJ? I  .  
Klub p o l i t y i S ^ l  
gram estradowy M l  
ny“ . 22.10 7 '•'^1
22.50 -  Fihn J M  
Prezentuje j
“ •‘ S -

Uł* y

Pogoda

Szybko i niezawodnie 
dokonujemy zamiany;

nieruchomości,
mieszkań, domów, garaży.
Zwracać się: Vłlnins, Zlrmunu 139a, gab. 514b; teł. 

77-76-07, od godz. 9.00 do godz. 19.00.

M O Ż L IW O Ś C I Z A M IA N Y :

—  mieszkania na równorzędne w  innej dzielnicy mia
sta;

—  duże mieszkanie na |edno lob kilka mieszkał 
mniejszych lub odwrotnie;

—  dom lub Jego część na jedno bądź kilka mieszkań;
—  mieszkanie (moie być komunalne) w  śródmieściu, 

na Starówce na kilka mieszkań w  nowych dzielnicach.
M O Z L IW Ę  S Ą  IN N E  W A R IA N T Y  Z A M IA N Y .
B E Z P Ł A T N IE  P R Z Y J M U J E M Y  Z A M Ó W IE N IA  W  

W A S Z Y C H  M IE S Z K A N IA C H  W  O D P O W IE D N IM  D L A  
W A S  C Z A S IE  (Zam. 1759)

Zevn
7.15 -

K r

Litewska Służba Hydrometeoro
logiczna przewiduje na 17 marca 
zachmurzenie z  przejaśnieniami, 
krótkotrwale opady, wiatr połu
dniowy, umiarkowany. Tempera
tura 6— 8 stopni ciepła.

W  ciągu następnych dwóch 
dni temperatura w  nocy 1—6 . 
w  dzień 3— 8  stopni ciepła.

r

wczesny ranek 
Niezwykła.
Film anim.
°P°*»Sg (tel, ^

io.°° jj i
Mama i ja. lor? *1 

przedszkole. 10.50 '

0„Kojalc — 55^
H-50 -  Z wiWą * i  
program redakcH 
12.30 Wojikow*. 
kumenłalny. 13,0 0 . 
ścL 13.15—17.00 Ł  
edukacyjna. | ij^ j SI
—  program dla „ w
—  Muzyczna J « i ^  
Teleezprese. 10.20 -  
SzwarzwaldUe* m ’ 
prod. niemieckiej. Wuj 
gazyn katolicki. 19.jj ’
—  flłm przyrodniej.', 
„Żuta GuU* -  
czny. 20.00  -  l w i  
Bot. 20.10 ~
20*30 —  Wiadomy % 
„Kojak" — serial ^  
22.05 —  Tylko w Jedyni
—  Jan Pietrzak — rc&l
—  „Pegaz". 23.45 - ™  
ści. 24.00 — Muzyczni 
ka. 0.10 — Luz 
ojalne (Narkomania tT . 
oraz spektakl „Bramami 
Danuty Szauer. 2.00 - 
włoski dla początkująĉ ]

OctasidM

4.55 — Program & 
Dziennik. 5.20 — ( 
5.30 —  Poranek. 7.45 - 
gwarantuje. 8.00
8.20 —  Filmy anim. IG {  
serial „Po prosta Mira* i  
W  świecie zwierząt !il| 
lat 16 i więcej. 10-5# - 
pres prasowy. 11.00 -
11.20 — Europejskie p 
piłce nożnej. .12.55—TYfl 
„Co będzie, to będns' 31
—  Dziennik. 1420 -  fj 
14.25 —  Rozmaitości IY.I
—  Notes. 15.15 — H j  
„Doktor Ojbółi" P)- 
Film-konoert 16.20 -
i więcej. 17.00 —J
17.20 —  Program. W j  
wony kwadrat 1730 — 
dzie. 1735 — Fito J
—  Abecadło 
18.15 —  TV serisl 

M aria". 19.00 -  R*T)*|
19.40 —  Dobranod*- f 
Reklama. 20.00 *-
20.40 —  Loterii
—  T V  film fab- 
tazji-. 22.45 -  Mo*® I  
czna. 23.00 -
—• Program. 23.25 
jest możliwe. 2155 — 
Świata w szermierz 
Ekspres prasowy.

Dyłorai wyda*®

Henryk MAtOL

Zbigniew ^

Antonina MiSZ£®®

Jan LEWICKI

K U R IE R
Wileński

Dziennik »p»łeczuo-p©Utyczny 
Sejmu 1 Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od i  llpca 
1953 r.

N a s z  a d r e s :  2010,
Lietuvos Respubllka, 
Vilnłus,
LalsvŚs pr. 60.

Kod 67218 
Cena 7 talonów.

W  Polsce —  1000 zł.
Zam. 850
N r rejestracji —  322. 

Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

T E L E F O N Y :  Redaktor —  42-70-01, zastępcy redaktora — 
42-70-04, 42-70-48, sekretarz odpowiedzialny —  42-70-40.

D z i a ł y :  państwa 1 samorządu terenowego —  42-70-63, ekono
miczny —  42-70-54, ety Id, rodziny i  prawa —  42-70-64, prawnik
—  42-75-76, szkolnictwa I młodzieży —  42-70-73, 42-60-06, żyda 
politycznego —  42-70-01, żyda  wsi —  42-70-60, 42-70-00, stołe
czny oraz aktualności —  42-70-77, handlu, usług I komunikacji
—  42-70-50, literatury I sztuki —  42-70-00, felietonów 1 sportu
— 42-00-63, listów —  42-60-65, komercyjny oraz organizacyjny
—  42-72-70, korespondenci: na rejon wileński —  42-70-00, 
45-03-05, solecznickl —  52-700, iw lędańskl —  44-21-46, trocki i  
szyrwincki —  02-42-67, fotokorespondend —  42-00-01, tłumacze
—  42-00-60, 42-72-71, styUśd —  42-72-02, maszynistki —  42-77-72.

Redaktor Zbigniew

Usługi XERO — 
nycfa dokumentów — ^  /
11 piętro, pokój 1 10 2 . 
do 17.00 w dniach pr*4*

Biuro ogłoszeń I 
srńs 60, U  piętro, pok*l 
lelon — 42-60-63.

_____________ ii'1̂


