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pieszonym rozpatrywano projek
ty ustawy „O  uzupełnieniu us
tawy Republiki Litewskiej o pry
watyzacji mieszkań", uchwal „O  
trybie stosowania ustawy Repub
lik '1 Litewskiej o prywatyzacji 
mieszkań" i „O  częściowej zmia
nie pierwszego punktu uchwały 
Rady Najwyższej Republiki Li
tewskiej „O  wejściu w  życie us
tawy Republika Litewskiej o pry
watyzacji mieszkań". Zaakcepto
wano je  po drugim czytaniu. Na 
posiedzeniu popołudniowym do
kumenty te zostały przyjęte.

Wysłuchano informacji zastęp
cy przewodniczącego Sejmu w 
spraw' e rezolucji z  narady poś
więconej kwestiom ochrony pra
wa i praworządności.

W  dalszym ciągu rozpatrywa
no alternatywne projekty usta
w y „O  zmianie i uzupełnieniu 
ustawy Republiki Litewskiej o 
prywatyzacji majątku przedsię
biorstw rolnych". Przedstawili 
je posłowie Algirdas Rażauskas 
i Mećislovas Treinys. W  wyniku 
głosowania wybrano wariant pro
jektu zgłoszonego przez A . Ra- 
żauskasa i zaakceptowano go po 
drugim czytaniu. Po drugim czy
taniu zaaprobowano również pro
jekt ustawy „O  zmianie ustawy 
Republiki Litewskiej o ' emisji 
pieniędzy11.

Poseł Antanas Baskas odczy
tał oświadczenie, w  którym zwra.

W SEJMIE REPUBLIKI

ca się do kierownictwa Sejmu z 
prośbą o znalezienie finansowych 
możliwości do zrealizowania pro
gramu reformy prawnej.

Sęjm przyjął uchwałę „O  mia
nowaniu sędziów Sądu Najwyż
szego Litwy". Uchwałą tą mia
nowano 8 nowych sędziów.

Z  uwagi na protest Karty O* 
bywatelskiej w sprawie drugie
go punktu przyjętej 25 marca 
uchwały Sejmu „O  utworzeniu 
Głównej Komisji W yborczej", na 
wniosek przewodniczącego Sej
mu za tym punktem głosowano 
po raz drugi.

Następnie w  imieniu Katfy 
Obywatelskiej poseł yidmantas 
Zemelis złożył oświadczenie, że 
procedurę ponownego głosowa
nia przeprowadzono nieprawnie.
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Skąd, dlaczego i w  jaki spo
sób przybiera na Litwie w  os
tatnich latach fala przestępczoś- - 
ci? Jako pierwszy przed posła
mi na Sejm kwestię zreferował 

'przedwczoraj na wieczornym po
siedzeń^ Arturas Paulauskas, 
prokurator generalny. Po mim 
głos zabrali ministrowie: Romasis 
Vaitiekunas, spraw wewnętrz
nych oraz . Jon as Prapięstis, 
sprawiedliwości. Zagadnienia pra
worządności, ochrony porządku 
publicznego oraz wymiaru spra
wiedliwości znalazło się na po
rządku nieprzypadkowo —  dłu
żej tego nie wolno było odkładać. 
‘Krzywa przestępczości w  latach 
1991—92 nerwowo szarpnęła się 
do góry, co w  liczbach wygląda 
tak: na 10 tys. mieszkańców 
przypadło w  roku ubiegłym 150 
wykroczeń. Jest to dwukrotnie 
więcej niż w  roku 1990. Zorgani
zowana przestępczość zasadniczo 
grupuje się w  dużych miastach 
oraz przyległych do nich rejo
nach. Suche liczby nie odzwier
ciedlają kryminogennej głębi, 
kontrolowanie sytuacji jak 
stwierdzili posłowie na Sejm, 
jest na razie ponad siły policji, 
innych organów praworządności. 
Z oburzeniem mówiono, że już 
nic świętego u nas nie pozosta
ło, skoro w pogoni za zyskiem 
wykrada się krzyże ze słynnej 
Góry Krzyżowej pod Szawlaml. 
Dosłownie ogolono cmentarze i 
przydrożne kapliczki, w których 
można było znaleźć chociaż co
kolwiek mającego z kolorowych 
metali. Trolejbusowe przewody, 
inne państwowe mienie —  wszy
stko idzie „z młotka" do spółek 
skupujących metale.

Prawie codziennie detonacja 
wybuchów daje się słyszeć w 

'którymś z miast republiki. Tragi
czny w  skutkach wybuch miał 
miejsce 27 marca w  Kownie 
przy uL Giedymina 45 (3 piętro). 
Do lokalu spółki „Geluva" ktoś 
podłożył wybuchowe urządzenie
0 takiej mocy, że zaopatrzenio
wiec spółki 36-letni R. Gesiunas 
zmarł wskutek obrażeń, n^.o- 
miast innemu pracownikowi R. 
Nerecie oderwało rękę i  doznał 
ogólnej kontuzji. Budzi niepokój
1 to, że na Litwie coraz dostęp
niejsze stają się narkotyki. Co 
będzie z  młodzieżą, która nie 
znajdując pracy, i nie widząc sen
su w wyższych studiach szuka 
zapomnienia w  środkach odurza
jących? Litwa stała się pomostem 
dto przemytników narkotyków na 
Zachód, dlatego stały się one 
łatwe do nabycia.

Zarówno ministrowie, jak też 
prokurator generalny mówili o 
słabym zapleczu materialnym 
swoich resortów, o niskim wy
nagrodzeniu pracowników, o bra
ku wykwalifikowanej kadry. Sło
wem, na tej naradzie sejmowej 
diagnozę choroby ustalono dość 
trafnie. Tylko kiedy zostanie o- 
na uleczona —  oto jest pytanie. 
W  dyskusji zabrali głos prze
wodniczący Sadu Najwyższego 
Mindaugas Lośys, przewodniczący 
sejmowego komitetu państwa i 
Drawa Praneiśkus vłtkevićius, 
Elvlra Kunevićtene, przedstawi
cielka opozycji. W  sumie prze
mawiało więcej niż 10 osób, 
wszakże kropki nad „l". nie pos
tawiono w tej trudnej kwestii. 
Sejm wróci jeszcze do niej.

Jadwiga PODMOSTKO

0  otwarciu kont inwestycyjnych
RZąd Litwy powziął uchwałę 

o przekazaniu państwowych je
dnorazowych wypłat i innych 
docelowych kompensat oraz ot
wieraniu kont inwestycyjnych. 
Oznacza' to, że trzymane na 
koncie inwestycyjnym środki — 
jednorazowe wypłaty i inne do
celowe kompensaty bądź pienią
dze czy ich część można prze
kazać innym obywatelom Litwy.

Nieletni, których środki inwes
tycyjne włączone zostały na kon
to rodziców lub opiekunów, po 
ukończeniu 18 lat, mogą zało
żyć własne konta.

Ze względu na to, że niektórzy 
obywatele Litwy z różnych przy
czyn nie otrzymali jeszcze pań
stwowych jednorazowych wyp
łat i nie otworzyli koni inwes
tycyjnych, ustalono, że te wy
płaty będą im przydzielane na 
wniosek miejskich (rejonowych) 
komisji prywatyzacji. Inwestycyj
ne konta otwiera się w  insty
tucjach Litewskiego Banku Osz
czędności. Banku Rolnego bądź 
Banku Litewskiego w okresie 
ważności ustawy o wstępnej 
prywatyzacji mienia państwowe
go. (ELTA)

A. BRAZAUSKAS PRZYJĄŁ 
DYREKTORA BIURA 

EUROPEJSKIEGO SOZ

WILNO. 31 marca Prezydent 
Republiki Litewskiej A . Brazau- 
skas przyjął dyrektora Biura 
Europejskiego Światowej Orga
nizacji- Zdrowia doktora J. E. 
Asvalla. Gość przybył na Lit
wę, aby wziąć udział w  między
narodowej konferencji poświęco
nej kwestiom narodowej polity
ki zdrowotnej. (ELTA)

SPOTKANIE — W 
PETERSBURGU

Jak podaje ELTA, w  ten pią
tek w  Petersburgu przewidziane 
jest spotkanie premiera Repub
lika Litewskiej Adolf asa Sleżevi- 
ćiusa z premierem Federacji Ro
syjskiej Wiktorem Czernomyr
dinem. -Odbędą się dwustronne 
negocjacje w  sprawie współpra
cy handlowej i gospodarczej, in
nych kwestii interesujących obie 
strony. Ze strony RL udział w 
spotkaniu wezmą nadzwyczajny 
i pełnomocny ambasador w  Fe
deracji Rosyjskiej Romuałdas 
Kozyrovićius, minister energety
ki ADgimantas V. Stasiukynas, 
wiceministrowie spraw zagranicz
nych, handlu i przemysłu, pre
zydent Litewskiej Konfederacji 
Przemysłowców Bronlsk>vas Lu- 
bys, inne osoby.

PREMIER PRZYJĄŁ 
PRZEDSTAWICIELA MFW

WILNO, 1 kwietnia (ELTA). 
Premier Republika Litewskiej A- 
dolfas Sleźevićius przyjął dyrek
tora ds. krajów północnych i 
bałtyckich Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego Ingimun- 
dura Fridrikssona.

Premier poinformował o  poli
tyce monetarnej nowego rządu 
Litwy, zaznaczył, że jednym z 
głównych zadań jest stworzenie 
warunków sprzyjających inwes
tycjom zagranicznym. Jedynie z 
pomocą kapitału zagranicznego 
możliwa jest reorganizacja i roz
wój litewskiej gospodarki, eko
nomiczne uniezależnienie od 
Wschodu oraz rozwój handlu i 
stosunków gospodarczych z kra
jami zachodnimi-.

Nienormalne, szkodliwe pod 
względem ekonomicznym stosun
ki między b. rządem Litwy a 
kierownictwem banku narodowe
go należą do przeszłości, powie
dział Adolf as §leżevićius. Dziś 
można lepiej koordynować rów
nież przedsięwzięcia antyinfla
cyjne, szukać sposobów bardziej 
owocnego kontynuowania refor
my gospodarczej. Premier stwie
rdził, ie  w  kształtowaniu syste
mów ceł i opłat Utwie bardzo 
by się przydała pomoc eksper
tów i doradców MFW.

Polska wpuści tylko tych, 
którzy będą m ieli pod dostatkiem pieniędzy

Ministerstwo Spraw Zagrani
cznych Litwy informuje, że z 
dniem 31 marca polskie służby 
celne i graniczne jednostronnie, 
bez uprzedzenia instytucji pań
stwowych Litwy, na pograniczu 
litewsko - polskim wprowadziły 
dodatkowe ograniczenia dla o- 
bywateli Litwy i innych państw. 
Od udających się do Polski 
podróżnych żąda się okazania 
1 miliona złotych, bądź odpowie, 
dniej sumy w  innej walucie — 
70 USD, 90 DM Hp. Nie posia
dającym takiej sumy w paszpor
tach stawia się stempel zakazu 
wjazdu do Polski.

Uchwała ta jest sprzeczna z 
art. 6 międzynarodowej umowy 
litewsko - polskiej z 12 sierp
nia 1992 t .  „O przejściach gra

nicznych". Na mocy tego doku
mentu osiągnięto porozumienie, 
że ruch na przejściach granicz
nych ograniczany jest bądź roz
szerzany za wzajemną zgodą 
stron przy wymianie odpowied- ' 
nich not. Ponadto ograniczenia 
te nie są zgodne z przyjaznymi 
litewsko - polskimi stosunkami 
dobrosąsiedztwa.

Ministerstwo Spraw Zagrani
cznych Litwy wyraziło zatroska
nie i protest .przeciwko jedno
stronnym działaniom funkcjona
riuszy polskich. Oczekuje ono, 
iż polskie instytucje państwowe 
poczynią niezwłoczne kroki dla 
poprawy sytuacji.

Wydział informacyjno- 
prasowy MSZ — ELTA^__

Szanowny Czytelniku!
Została prolongowana prenumerata na maj 1993 roku do 9

'cena*prenumeraty „Kuriera Wileńskiego" wraz z dostarcza
niem wynosi 205 talonów. __

Przypominamy, ie  „Kurier Wileński" można zaprenume
rować również na czerwiec 1993 roku.



KASETA NICZYM IGŁA W  STOGU SIANA

Powołana przed miesiącem przez Ignalińską Siłownię Atomową 
oraz Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa "Energetyki Atomowej 
komisja ds. badania okoliczności zaginięcia kasety z paliwem nuk
learnym do 1 kwietnia miała zakończyć pracę.

Jak 31 marca poinformował dyrektor generalny Ignalińskiej 
AE Wiktor Szewaldln, według wstępnych danych dorocznej in
wentaryzacji paliwa nuklearnego nie udało się jeszcze ustalić, 
gdzie się znajduje kaseta. Komisja, badająca ten incydent stwier
dza* że 8 sierpnia 1992 r. tę oraz 9 Innych kaset przywieziono do 
budynku reaktora.

Uwzględniając wyn'.ki dokonanej pracy komisja postanowiła do 
20 kwietnia dodatkowo zinwentaryzować całe paliwo nuklearne, 
znaj&^ące się w  Ignalińskiej EA. Jeśli i to nie pomoże ustalić, 
gdzie się zapodziała kaseta, to będą sprawdzane wszystkie kase
ty, przywiezione do pierwszego reaktora w  drugim półroczu 
1992 r. —  informuje W . Szewaldin. Praca ta zostałaby wykonana 
w lipcu po zatrzymaniu reaktora. Zdaniem komisji Ignalińskiej 
EA, kaseta znajduje się w  pomieszczeniu reaktora.

PRZYPŁYNĄŁ CHIŃSKI RYŻ

Do kłajpedzkiego portu handlo wego przypłynął z  Chin motoro
wiec „Chang T ing". Sprowadził on dla Litwy dobroczynny ładu
nek —■ 2680 ton ryżu.

Spółka akcyjna „Bakaleja1' sprzeda go mieszkańcom, a otrzyma
ne środki wykorzystane zostaną na zakup pożywek dla dzieci.

N A  W ZÓR ZACHODNI

W  Kownie, przy Uniwersytecie Witolda W ielk iego Fundusz 
Bałtycki USA założył centrum szkolenia municypalnego. Według 
specjalnego programu będą tu mogli podnosić kwalifikacje pra
cownicy samorządów —  od szeregowych pracowników do mera. 
Lektorami będą profesorowie uniwersytetów USA, przedstawiciele 
związku samorządów i  miast USA, jak również pracownicy sa
morządów litewskich po powrocie ze stażu w  USA.

Pierwszy cykl szkoleniowy rozpocznie się 5 kwietnia. Jego te
matem będą zachodnie koncepcje administrowania publicznego 
pracowników samorządów. Wygłoszone zostaną prelekcje o sto
sunkach między władzą obieralną i wykonawczą, budżecie muni
cypalnym, ekonomice i tworzeniu1 nowych stanowisk roboczych, 
rozwoju infrastruktury, planowaniu.

Centrum szkolenia municypalnego w  Kownie czynne będzie 
przez cały rok.

KRÓ LO W A C IE K AW A L ITW Y

31 m^rca nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Litwy Pranas 
tfuris wręczył listy uwierzytelniające królowej Holandii Beatrix.

Królowa interesowała się sytuacją gospodarczą i polityczni na 
Litwie, wymienione zostały poglądy o perspektywach współpra
cy obu państw.

DRŻYJCIE, PRZESTĘPCY!

Seminarium na temat możliwości współczesnej techniki krym i
nalistycznej dla litewskich ekspertów z  zakresu kryminalistyki 
przeprowadzili doświadczeni specjaliści tej dziedziny ze Stanów 
Zjednoczonych i Szwecji. W  W ileńskiej Akademii Policji, gdzie 
s\g odbywają zajęcia, demonstruje się przyrządy przydatne w  ut
rwaleniu śladów przestępców, których n ie udawało się zbadać.
Są to odciski nóg i rąk ludzkich na powierzchni różnych mate-. 
riałów, możliwości zidentyfikowana rodzajów użytej broni, w y 
krycia śladów wystrzałów itp.

„SOS DZIECI" D ZIAŁA

Rejsem Litewskich Linii Lotniczych Frankfurt nad Menem —  
W ilno do Litwy wróciło 14 dzieci. W  ciągu trzech m iesięcy prze
bywały one w  rodfeinach mieszkańców prowincji Marsylia we 
Francji. ' ' ' /

Była tó pierwsza podróż dzieci litewskich zorganizowana przez 
agencję „Dzieci całej L itw y" (w  skrócie „SOS dzięcił") oraz or
ganizację francuską „Pomoc dla krajów północy11 do tego kraiu. . 
Dla dwojga dzieci wykonano skomplikowane operacje, wszy
stkie nauczyły Się języka, chodziły do szkół francuskich, a w  
końcu tygodnia pracowała z-nimi nauczycielka Litwinką..

Agencja „SOS dzieci" w  ciągu czterech lat istnienia bardzo 
się rozrosła, stała się organizacją międzynarodową. Na Litw ie ist
nieje 20 jej oddziałów.

Na podstawie doniesień agencji Informacyjnych, 
prasy i radia przygotował Henryk M AŻUL

Z Wilna do Rzym u-rowerem !
3 kwietnia br. o. godfc. 15.00 w  pomieszczeniu Uniwersytetu 

Polskiego w  W iln ie (ul. Subocz 5) odbędzie się wstępne spotkanie 
chłopców i dziewcząt od 18 roku życia, chętnych wzięcia udziału w 
historycznej rowerowej pielgrzymce z  W ilna do Rzymu (około 
2400 km), któTa 5 czerwca br. wyruszy spod Ostrej Bramy.

Celem religijno-turystycznej przygody będzie przekazanie poz
drowień i wyrażenie w  imieniu młodzieży Litwy radości, płynącej 
z przygotowania do spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II we wrześniu br., jak też udział w  uroczystościach związanych z 
dniem Apostołów św. Piotra i Pawła.

W yprawie patronują Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, 
Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia", Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska", Związek Harcerstwa RP (zresztą, lista patro- . 
nów jest nadal otwarta). Jej bezpośrednim organizatorem i kie
rownikiem jest ksiądz Dariusz Stańczyk —  doświadczony inicja
tor rowerowych eskapad, mający na swym koncie 6 długodys
tansowych wypraw, co w sumie daje ponad 10 tys. kra przeje
chania na siodełku.

Kot w worku albo prawa kon
1 kwietnia na rozszerzonym po

siedzeniu kolegium Ministerstwa 
Gospodarki omówiono projekt u- 
stawy „O  obronie praw konsu
menta Republiki Litewskiej". 
Chociaż ustawę opracowuje się 
już od trzech lat, to członkowie 
kolegium zgłosili w iele uwag do
tyczących niekonkretnóści naj
ważniejszych jej założeń, i posz
czególnych artykułów.

Jak powiedział kierownik gru
py roboczej przygotowującej us
tawę, docent Uniwersytetu W i
leńskiego Arvydas Pajuodis, us
tawa o obronie praw konsumen
ta powinna dostępnym dla każ

dego językiem regulować stosun
ki kupującego i sprzedającego. 
Jednane nie zrozumie się wielu 
artykułów ustawy, jeżeli pod rę
ką nie będzie innych wskaza
nych w  projekcie ustaw, przepi
sów, uchwał rządowych. Po prze
czytaniu projektu ustawy pozo
staje niejasne, do kogo ma się 
zwracać klient, jeżeli kupi wad
liwy towar, jeżeli nikt nie przed
stawia certyfikatu jakości albo 
Innej informacji o jakości towa
ru, a sprzedawca nie zgadza się 
zamienić zakupu i nie zwraca 
pieniędzy? Kto ustala, czy pre
tensje klienta są uzasadnione? W

■1mytt hto

woścl

nch

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA MSZ ROSJI

M O SKW A (ITAR  —  TASS —
ELTA). 31 marca do MSZ Rosji 
wezwany został charge d raffai- 
res Litwy w  Federacji Rosyjs
kiej, jak  podaje rozpowszechnio
ne tu oświadczenie przedstawi
ciela resortu polityki zagranicz
nej Rosji. .

Ponieważ Litwa od 22 marca 
jednostronnie i bez poinformo
wania Rosji zaczęła p ob ie ra ic ło  
w  , walucie wymienialnej za 
przewożone transportem samo
chodowym do  Litwy i tranzytem 
— i do obwodu kaliningradzkiego 
ładunki, uwaga przedstawiciela

Litwy zwrócona) została na to, 
że kroki- te sprzeczne są z po
szczególnymi artykułami umowy 
o  stosunkach międzypaństwo
wych, urnowy o  wspiółpracy go
spodarczej, socjalnej i kultural
nej z  obwodem kaliningradzkim 
ora-z umowami o  wcześniejszym 
informowaniu krajów o- zmia
nach w  reżimie przekraczania 
granicy;

'Rosja oczekuje, że w  najbliż
szym czasie Litwa udzieli nie
zbędnych wyjaśnień i natych
miast od!woła< te środki, głosi oś
wiadczenie.

ARM IA ROSYJSKA POZOSTANIE NEUTRALNA

M O SK W A (AFP— ELTA). M i
nister obrony Rosji Paweł Gra- 
czow oświadczył, że w  obecnym 
konflikcie politycznym, jaki oga
rnął kraj, wojsko rosyjskie za
chowa neutralność, podała agen
cja Interfax.

Armia również nie pozwoli na 
żadne politykowan!e w  swych 
strukturach, powiedział Graczow 
w  bazie Wojskowej pod Peters
burgiem. ' v *

Graczow oświadczył to po 
cztefodniowyni zjeździe deputo
wanych ludowych, który nie zdo
łał rozstrzygnąć konfliktu między 
prezydentem Jelcynem i najwyż
szym organem ustawodawczym. 
Zjazd postanowił p rzeprow adzi 
25 kwietnia referendum, podczas 
którego odbędzie się głosowanie 
w  sprawie wotum zaufania dla 
Jelcyna i jego  reform gospodar
czych.

Graczow oświadczył, że również 
nadal będzie blokował wycofanie 
wojsk rosyjskich z  Estonii i Ło
twy, zanim nie zostaną podpisa
ne dwustronne porozumienia i 
rozwiązane problemy finansowa
nia i ochrony socjalnej wojsko
wych. W yraził się -z uznaniem o 
warunkach, fia jakach wojska ro
syjskie wycofu je się z Litwy.

Rosja nie ma podpisanych u- 
mów z Estonią i  Łotwą w  spra
w ie wycofania wojsk. Z  Litwy 
wszystkie mają być wycofane do 
końca lata 1993 roku.

Rosja kontroluje ważne mors
kie bazy wojskowe, znajdujące 
się w  państwach bałtydcłch. 
Kraj ten oświadczył ostatnio, że 
musi utrzymywać swe mocne 
siły w  tych krajach, gdzie miesz
ka wielu Rosjan.

ZBRODNIARZE ZOSTANĄ OSADZENI
H AG A. M iędzynarodowy T ry 

bunał Sprawiedliwości ogłosił, że 
pierwsze przesłuchanie w  spra
wne serbskich zbrodni w o jen 
nych w  Bośni i Hercegowinie 
odbędą się pierwszego kiwietaia. 
W niosek o  rozpatrzenie tej spra
w y  zgłosił do Trybuńfcłu 20 mar
ca rząd Bośni i  Hercegowiny.

Tymczasem czo łow y polski po
lityk  —  Tadeusz M azowiecki —1

śledzący z  ramienia O NZ prze
strzeganie praw człowieka w  
byłej Jugosławii stwierdził, że 
popełnione tam zbrodnie nie 
mogą pozostać nie osądzone 
przez m iędzynarodowy wymiar 
sprawiedliwości, gdyż podważa
łoby to  autorytet tych instytu
c ji i mogłoby zachęcić w  przy
szłości do podobnych działań w 
innych częściach Europy.

ONZ OGŁOSIŁA ZAKAZ LOTU NAD BOŚNIĄ

O N Z (Reuter— ELTA).. 30 mar
ca Rada Bezpieczeństwa O N Z  u- 
sankcjonowała interwencję wojs
kową na terytorium byłej Jugo
sławii i zaostrzyła zakaz lotów 
nad Bośnią i Hercegowiną. Przy
jęła też rezolucję, że można użyć 
siły i zestrzelić każdy samolot, 
który, naruszy strefę zakazu lo
tu. Spośród 15 państw należą
cych do Rady 14 głosowało za 
rezolucją, wstrzymali się jedynie 
przedstawiciele Chin, tłumacząc 
się tym, że użycie siły przesz
kodzi O N Z  w  udzielaniu pomo
cy humanitarnej.

Rezolucja przede wszystkim 
jest skierowana do serbskich ód- 
d z^ łów  wojskowych, których 
samoloty wielokrotnie naruszały 
strefę zakazów lotu. Serbowie 
bośniaccy również jako jedyni

nie podpisali planu zaproponowa
nego przez Lorda Owena i  Cyrusa 
Vance‘a, który jeszcze w  ubieg
łym tygodniu zaaprobowali Chor
waci i muzułmanie.

Rezolucja O N Z wejdzie w  ży
cie po tygodniu. Jest to pierw
szy raz, gdy O N Z zalegalizowała 

użycie siły w  Jugosławii Dotych
czas jednostki obronne O NZ 
miały prawo otwierać ogień tyl
ko w e  własnej obronie. Obecnie 
ogień można Otworzyć zarówno 
do samolotów wojskowych, jak i 
cywilnych, lecących nad teryto
rium Bośni bez zezwolenia ONZ.

Po kilku' dniach Rada Bezpie
czeństwa ma przyjąć jeszcze je
dną rezolucję w  sprawie zaosA 
trzenia sankcji wobec Serbów 
bośniackich.

V

'w * i 
kwietnia 

I ml« t  m S *

|JK>

1
feZ r *  a g a r ,

fckt usiany
konamy

N,E*<a 
« s ]wy«p*ch Stań, AJ 

wadzanln

i i  protestów 
częściach M K g  
bacY poczuli * 3  
swojej egzyaeM^J 
™ «ły  Jednak g j  
Weg mz podobne ̂ 3 
Francji, I  B

Kilkadziesiąt kuti(J 
i  RugH i Urnami; 
płynęło na mota Uh 
ścia do portów mJJ] 
Do blokady partów y  
Kięl, gdzie w akcji ■ 
nej brało udział kilu* 
trów.

Rybacy domagają i; 
w  Bonn ograniczeniu 
ńszych ryb zarówno i 
EWG, jak i spoza 
przede wszystkim z M 
sji. Żądano też ip 
importowych a 
oraz podjęcia 1 
ków zapewniających q 
niemieckiego iybctiw 
coraz bardziej wzitfą 
kurencji.

NOWY K0SM1I 
EKSPERYMB

NOWY JORK (I® 
ELTA). Nautamcy 
pomyślnie przeproś 
mosie eksperyment'? 
wą liną dlugośd W 
to najdłuższy S I  
dziełem rąk lW ®  
kolwiek unres®1® 
wokófcdemsBej- 
wali Dracownicy 
zyki Harvudu' 
specjalną szpulę

22 **■ sm inośnej ,.Delto**' ,
towała i  W 7  
lądku CanaveraL

Po god rw e^^ , 
sokoici okoto | t j  4 
rzchni, Ziemi „ j jg  
ny mechaniz® ^
i lina. do M f
wano satelitę ^  
zaczęła
Jeszcze po y  jgffl 
długości 19 1® 
ła, H

Zdaniem w " , ,
kilku mim* g  

stepnie
na została f  O  
satelita w p »^  J

atmosfeiy,

BIAŁORUŚ ZACZĘŁA NISZCZYC
MlNSK. (Belinform). Republika 

Białorusi zgodnie z  ratyfikowaną 
przez je j parlament umową w  
sprawie konwencjonalnych sił 
zbrojnych w  Europie przystąpiła 
do likwidowania samolotów bo
jowych MIG-27.

W  bazie wojskowej Leśna pod 
Baranowiczami1 1 kwietnia pod

kontrolą grupy inspekcyjnej N A 
TO  pocięto pierwszy kadłub 
zdekompletowanej uprzednio ma
szyny. Jak zakomunikowano kor. 
Belinform w  Narodowej Agencji 
Kontroli \ Inspekcji Białorusi, 
części zamienne,- podzespoły i 
materiały po zdemontowaniu zo
staną sprzedane za pośrednićt-
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Zbigniew FERCZYK. Uczestni
cy stażu zwiedzili Urząd W oje* 
wódzki oraz Urząd m. Krakowa, 
zapoznali się z  ich funkcjono
waniem. Spotkali się z  przed
stawicielami Stowarzyszenia 
Gmin Małopolskich, Stowarzy
szenia Wójtów, Burmistrzów i 
i Prezydentów, Forum Sekreta
rzy Gmin, Forum Skarbników 
Gmin, gościli w  ośrodku Kultu
ry i Informacji Miasta W ilna 
w  Krakowie. Oczywiście są to 
tylko fragmenty, dotyczące sta
żu starostów z  podwileńskich 
gmin w  Krakowie i woje
wództwie.

—  Musimy znosić wielkie 
trudy reformowania państwa, 
ponieważ Polska po okresie ko* 
munistycznym została tak, jak 
po najęździe dzikich hord — 
powiedział wojewoda krakowski 
Tadeusz PIEKARZ. —  Odnoszę 
wrażenie, iż dostrzegliście, jakie
go trzeba wielkiego trudu i mo
zołu, że samo znikąd nie spad
nie, żeby było inaczej. Pozna
liście poprzez kontakty z  gmi
nami, źe władza lokalha jest 
niezależna od centralnej. Do te* 
go potrzeba praw specjalnych, 
ustanowionych przez parlament, 
rozdział finansów i  funduszy, 
aby właśnie ten samorząd był 
samorządem niezaleznym. To w 
Polsce już udało się zrobić i są 
tego pierwsze efekty...

Natomiast nasza rzeczywistość, 
realia naszego państwa są inne. 
O  reformie samorządowej mó
wimy jako o perspektywie. Co

Tydzień w Krakowie 1 okolicach
Samorządy są

„inisabą.  i S B  ' i j " “  ’
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Zabytkowym Krakowie 
’ Sóli w Wieliczce, wy- 

JJiepotomic i na Piesko. 
Delegację z  Litwy 

pierwsze osobi- 
Krakowie i woje- 

-  prezydent m. Kra- 
i LASSOTA, wojewo- 
Ji Tadeusz PIEKARZ, 

J«tzy MILLER, 
sejmiku samo- 

ł °j- krakowskiego

(Szerzej natomiast chciałabym 
uwypuklić indywidualny ich 
pobyt w  podkrakowskich gmi
nach, ponieważ, jak mi mówili, 
zaczerpnęli z  tego' niemałe ko
rzyści praktyczne. W  ciągu 4 
dpi w  dwuosobowych grupach 
uczestnicy stażu rozjechali się 
po gminach woj. krakowskiego. 
Byli w ięc gośćmi wójtów, bur
mistrzów, brali udział w  obra
dach sesji, posiedzeniach zarzą
dów, odwiedzali szkoły i przed
siębiorstwa, nawiązywali kon
takty, projektowali kierunki 
■w£pó3(pracy. Miałam okazję ró
wnież przyjrzeć się z  bliska owo
com, zapoczątkowanej przed 
trzema laty w  Polsce, reformy- 
samorządowej. Jednak o tym, 
jak funkcjonuje samorząd w  
W ieliczce —  mieście przyciąga
jącym tysiące turystów?—- w  ko
lejnym odcinku...

Gminy w  Polsce dobrze sobie 
radzą, prosperują, ponieważ są 
w  pełni samorządne i niezależ
ne, prowadzą działalność gos
podarczą na podstawie własne
go budżetu.
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bez zdrowej konkurencji . nie 
będzie się on rozwijał. Klasycz
nym przykładem jest. cukier, 
którego ceny litewskie cukrow
nie niepomiernie wyśrubowały. 
Niestety, są monopolista^ 
mi, więc dyktują własne ceny. 
A  cła uniemożliwiają przy
wiezienie większych ilości 
tańszego cukru zza granicy, j a 
ko sejmowa frakcja ZPL z ’ nie
pokojem stwierdzamy, że w  rzą
dowym programie nie ma 
wzmianki o  zagadnieniach * mniej. 
szóści narodowych, a program 
rozwoju Wileńszczyzny, potrak
towany jakby marginesowo, zna
lazł się na ostatnim miejscu, co 
nie wróży jego szybkiej reali
zacji. M iejmy nadzieję, że obe
cny rząd przyczyni się do pod
pisania międzypaństwowych u- 
mów, w  tym też traktatu z Pol
ską, bowiem w  programie czy
tamy: „Szczególna uwaga powin
na być poświęcona Polsce, z 
którą zapewnienie dobrych sto
sunków jest ważnym czynni
kiem zaglwarantowania Litwie 
stabilnego otoczenia..."

Frakcja sejmowa ZPL głoso
wała za przyjęciem programu z 
mySlą o  tym, aby nowy rząd za
czął już normalnie pracować, 
bowiem stan, gdy w  państwie 
nie działa rząd, jest nie do przy
jęcia.

Zanotowała 
Jadwiga PODMOSTKO

prawtda, podwileńscy starosto
wie, merowie powrócili z  gmin 
woj. krakowskiego bardziej 
podbudowani, pełni wrażeń i  za
pału, który przygasał, gdy przy
pominali o swych gminach i 
miasteczkach, funkcjonujących, 
niestety, według modelu, samo
rządu na uwięzi.

IPoseł na Sejm RL Bronftsloyas 
JAGMINAS (gościł w  gminie 
Słomłliki z  zastępcą przewodni
czącego nowej solecznlckiej ra
dy rejonowej Bolesławem DASZ
KIEWICZEM) powiedział, że 
właśnie takiej przyszłości chciał
by życzyć dla Litwy. Jednak na 
konkretne zmiany, dotyczące 
samorządów, trzeba jeszcze za
czekać. Poseł stwierdził, że w 
sejmowym komitecie ds. samo
rządów są projekty ustaw z za
kresu reformy samorządowej, 
ale prawdopodobnie realizowa
nie takiej reformy może nastą
pić jednocześnie z nowym po
działem administracyjno-teryto
rialnym naszego państwa po 
wygaśnięciu pełnomocnictw obe
cnych samorządów, czyli po 
dwóch latach.

—  Sytuacja samorządu na Lit
w ie jest inną, nie stwarza moż
liwości' działania starostom ~  
zauważyła zastępca dyrektora 
biura sejmiku samorządowego 
woj. krakowskiego Helena FRA- 
NASZEK. .— Jednak to nie zna
czy, że samorząd nie może fun
kcjonować. Niektóre z jego 
elementów mogą już dzisiaj być 
realizowane. To min. współpra
ca między gminami, budowanie 
wspólnoty mieszkańców.

Juozas JAVARAVlC lUS (sta
rosta gminy turgielskiej), Ste
fan MlSKlEWICZ (starosta gmi
ny gerwiskiej), Marian TUKO  
(starosta gminy kamionskiej w 
rej. soleczniddm), zauważyli; że 
mieszkańcy gmin, w  których 
gościli, są bardzo' zorganizowa

ni, dbają o wspólne interesy ca
łej wsi, wiele prac (gazyfikacja, 
wodociągi, budowa poszcze
gólnych obiektów) wykónują w 
czynie społecznym. Marian TA- 
REJUS (przewodniczący nieinie- 
skiej rady gminnej), Zygmunt 
HAJDAMOWICZ (starosta mej- 
szagolskiej gminy) stwierdzili, że 
gminy wydają swe gazety samo
rządowe.

Anna KOTWICKA (zastępca 
starosty gminy rzeszańskiej), 
Józef DROZD (starosta gminy 
niemenczyńskiej), Mieczysław 
BORUSEWICZ (mer Niemenczy- 
na) uważają, że już tetaz można 
rozszerzyć funkcje naszych 
gmin, dodatkowo zatrudniając w  
nich prawnika, 'inżyniera ds. 
geodeojji i  in. specjalistów. Val- 
das MÓJUS (starosta gminy czar- 
noborskiej) zwrócił uwagę na 
bogate wyposażenie gmin pod
krakowskich: komputery, faxy, 
video... Zresztą Jerzy ŻUKOW
SKI (starosta gminy rudomiń- 
skiej), który nie p o 1 raz pierw
szy gościł wNiepołonflpachotrzy. 
mał w  darze dla swej gminy 
komputer. Zaś Łucja MAJEW
SKA i Henryka BARINOW A po
wiozą do Magun (rej. śwdęciań- 
ski) literaturę religijną dla mło
dzieży, maszynę do pisania, 
odzież, co przekazał pochodzą
cy z  W ilna ksiądz Lucjan ŁUKA
SZEWICZ.

Merowie Ejiszyszek, i Podbro- 
dzia Jonas SKIAUTERE i  Kazi
mierz BlEFlERSZCZ uważają, że 
ich pobyt w  gminie Dobczyce 
zaowocuje: projektuje się bo
wiem inwestycje dla budowy 
piekarni w  Podbrodziu, a także 
wymiana grup młodzieżowych. 
Danuta WASILEWSKA (staro
sta gminy jaszuńskiej) powie
działa, że w  najbliższym roku 

• szkolnym Zespół Szkół Mecha
nicznych w  Sułkowicach przyj
mie na naukę dwie osoby z jej 
gminy.

•Nie stawiam na celu, by w y
mienić wrażenia wszystkich u- 
czesfników stażu, jak też opo
wiedzieć o wszystkich kontak
tach, . które w  toku spotkań 
przedstawicieli władz gminnych 
z Polski i  Litwy zostały nawią
zane. Idee, które się narodziły 
w  Krakowie, będą sprecyzowane 
podczas kolejnych spotkań, po
nieważ grupa wójtów, burmi
strzów z  woj. krakowskiego za
powiedziała swoją rewizytę na 
Litwie.

—  Jest to dobry początek, 
nawiązaliśmy kontakty, zaś czas 
wykaże, które z nich zaowocują 
-r- powiedział mer Solecznik 
Zdzisław PALEWICZ. —  Ponad
to uzyskaliśmy informację o 
przebiegu reformy samorządo
wej w  Polsce, która jest cenna 
zwłaszcza w  przededniu przewi
dywanych reform na Litwie.

Najważniejsze, że przedstawi
ciele władz terenowych z  rejo
nów podwileńskich uzyskali w  
pewnym sensie receptę na lep
sze jutro. Przekonali się, że tam, 
gdzie jest prawdziwy gospodarz, 
dysponujący mieniem, środka
mi pieniężnymi, cieszący się zau
faniem wśród ludności, można li
czyć na sukces.

(Ćdn.)

Jadwiga BIELAWSKA 

WHno— Kraków

Gdy nas uwolniono od gorące/ wody i łaźni...
Wiadomo, że kobieta w  kraju 

postkomunistycznym traci 40— 
45 godzin, w  tygodniu na pracę 
isawodową, 25—30 zaś —  na 
czynności domowe. Czyli, po po
wrocie z urzędu, fabryki, spół- 
Idziefflni podejmuje, w  domu dru
gą zmianę. Przy reżimie totali
tarnym modne było hasło: 
„Wszystko dla łudził". I cho
ciaż ogółem niewiele się dla lu
dzi robiło, to jednak system us
ług naprawtię stanowił pokaźny 
pośredni dodatek do poborów. 
No bo wszystko było tanie. Po
dobnie zresztą nie ceniliśmy 
bezpłatnej służby zdrowia, oś
wiaty.

Rozwinięta sieć stołówek ro
botniczych, kawiarń, restauracji 
uwalniała częstokroć gosposie 
od pitraszenla w domu. Obiad 
w stołówce robotniczej koszto
wał 50—80 kop. Stale miałyś
my też bieżącą wodę, w tym

również gorącą. Za pralnię spo
łeczne płaciło się kopiejki, a 
punkty przyjmowania bielizny 
do prania byty za każdym ro
giem. Nie jest tajemnicą, że 
pranie w  domu zajmuje w ży
ciu kobiety 25 dni w  roku, w 
pralni zaś —  52 godziny.

Słowem było wygodnie, ale 
wciąż narzekałyśmy, wydziwia
łyśmy, wciąż chciało się nam 
kapitalistycznych stosunków — 
„płacę i wymagam".

•No więc teraz płacimy, i to 
słono, ale bynajmniej nie wy
magamy. Strzyżenie kosztuje 
dziś 400 taL, kilogram ’ bielizny 
w prałni 60 tal., chemiczne czy
szczenie spodni męskich ponad 
200 taL, damskiego płaszczyka 
letniego około 700 tal.

Naprawiamy więc, szyjemy,

(Dokończenie na str. 5)

N o w i n y
wileiiskie
NAWIĄZUJĄC DO ROKU 1323

W  tym roku mija 670 lat, od
kąd po raz pierwszy w źródłach 
pisanych, a konkretnie w liście 
Giedymina, wymieniona została 
nazwa —  Wilno. Z tej okazji po
stanowiono 28 września zorgani
zować święto Wielkiego Księcia 
Litewskiego Giedymina. Jeszcze 
nie opracowano scenariusza im
prez. Miejski wydział kultury za
apelował więc do organizacji 
twórczych i w  ogóle do wilnian, 
aby nadsyłali swe propozycje od
nośnie przebiegu wileńskich uro
czystości. Najlepsze projekty u- 
zyskają premie.

MUZYKA W  OTOCZENIU 
DZIEŁ SZTUKI

Prof. Saulius Sondeckis, twór
ca i kierownik Litewskiej Or
kiestry Kameralnej, wpadł na 
wspaniały pomysł organizowania 
w  sali dawnego Ratusza (obecnie 
Muzeum Sztuk Pięknych) kon
certów muzyki kameralnej. Z 
tym słynnym zespołem wystąpili 
gościnnie w nastrojowej scene
rii w  otoczeniu dzieł sztuki zna
ni soliści i dyrygenci.

MIESZKAM N A  PIWONIOWEJ

Ulice wileńskiej dzielnicy mie
szkaniowej Siltnamiu (Inspekto
wa) od niedawna noszą nazwy 
kwiatowe. Jest więc Piwoniowa, 
Niezapominajek, Przylaszczko- 
wa i in. Oczywiście, po litews
ku brzmi: Bijunu, Neużmirstuo- 
Uu, Pakalnućiu itd.

Rejon Bukćiai (Buchta) nazy
wa się obecnie Lazdyneliai (nie 
mylić z Lazdynai). Wszystkie 
małe osiedla Bukćiai oznaczone 
uprzednio numerami od 1 do 6 
(n/p. Bukćiai-4), a także ulice w 
ich obrębie otrzymały też nowe 
nazwy. Jest więc Deszczowa, 
Mglista i Wieczorna

Kilka ulic w  mieście w ogóle 
nie miało nazwy. Np. mamy 
też ul. Wystawową (Parodu), łą
czącą al. Laisves z Centrum W y
stawowym, a w Nowej WHejce 
zjawiła się ul. Wróbla (między 
Geniu i Parko).

LELE ZDOBYWA WIDZÓW

Godna uwagi jest Inicjatywa 
wileńskiego teatru dziecięcego 
irLś3e" QLalkałł). Otóż w  dniach 
wolnych (sobota, niedziela) dzie
ci z odległych dzielnic miasta 
dowożone są do teatru bezpłat
nie. Autobus wyrusza z Fabiani- 
szek od przystanku „Jovaras" 
punktualnie o 14.00, a z Szesz- 
kine (przystanek „Dukgtu") o 
14.15. Po przedstawieniu dzieci 
są odwożone z powrotem.

N A  SZKLANEJ —
ł a d n ie j

CORAZ

Znikają powoli rusztowania z 
kamieniczek na Szklanej. Ta'ma
lownicza uliczka w okresie mię
dzywojennym pełna sklepów i 
sklepików, dziś staje się uliczką 
kawiarni, restauracji i barów. 
Ostatnio otwarto tu kawiarnię 
dla dzieci, które, oczywiście, mo
gą przyjść z rodzicami.

Halina JOTKIAŁŁO

NA ZDJĘCIU: na ulicy Szkla
nej.

Fot, Walery Charln



,K U R I W I L E N S K ' I”

Wesołego i zdrowego jajka!
■„Ale jaja.?!" Znacie to powie

dzonko? Oznacza tyie, co po- 
idzdfw, zdumienie, zgorszenie, de- 
[zaprobałę. Obecnie jest używa
ne potocznie zamiast „T o  c i he- 
ćal", „A le  ktafwał!" Tyle, że o 
jajku dziś z okazji- szybkiej już 
Wielkanocy zamieszczamy trochę 
więcej refleksji. „Wszystko, 
co. żyje, pochodzi z ja jka!" g—  
twierdzili- już starożytni. I le ż 'to  
żartów, przysłów, powiedzonek 
(jak te .powyższe) powstało wo
kół tego nieodgadnionego ku
rzego ,produktu w  twardej sko
rupce. Można jajka umownie 
podzielić na:

*  zwyczajne —  na twardo, 
miękko, po wiedeńsku w  szklan
ce, do ciasta, jajecznicowe na 
maśle lirb bekonie, sadzone, fa
szerowane, .pod majonezem i  z 
chrzanem, na kogel-mogel dla 
łakomczuchów i śpiewaków w 
przyfpadku chrypki;

*  zgniłe -r- do obrzucania po
lityków i innych wybitnych o- 
sobilstości, o  których się mówi 
^gadułał\ tylko ględzi, nic dob
rego nie robi;

*  kukułcze —  podkładane do 
cudzych gwiazd przez lekkomyśl.

ptaszyska, którym nie chce 
się wysiadywać .potomstwa;

*  pi7 eptójrqze podawane w  
restauracjach Paryża i Moskwy, 
u nas nie, chyba nie mają.

*  sklepowe lub inkubatorekie 
czyli pochodzące z niosek bia
łych. Ich skorupki są cienkie, 
żoftka blade, a smak daleki od 
prawdziwego. Porządna gospo

darska kura do takiego ja ja  się 
nie przytzna;

*  wiejskie, a więc właściwe. 
Wybierane' przez gospodynię z 
je j tylko -wiadomych zakamar
ków w  szopie, chlewiku. Jesz
cze ciejpłte, gładziaitkie i ciężkie, 
o  żółtkach jak słońce lub poma
rańcze. T o  jest ja jko! Prawdzir 
w y  w  nim smak życia. Pojaw ie
niu 3ię jajka towarzyszy głośny- 
anons dostojnej, przysadzistej o 
czerwonych piórach kwoki. „Bo
sa chodzę, ja jka  noszę, kupcie 
mnie chooodakK..Pł J a ja ł są w  
poezji i w  prozie. A le  przede 
wszystkim mają b y  ć na wielka
nocnym stole.

*  Wielkanocne najważniej
szy gatunek jajek. Gotowane na 
twardo, w  wywarze z  cebulowych 
łusek. Można na "nich później 
wydrapywać wzorki, można ro

bić wydmuszki, obciągać skraw
kami kolorowych szmatek. Róż
nokolorowe jajka, •pamiętne z 
dzieciństwa, niesione z  namasz
czeniem w  milionach koszyków, 
kobiałek, węzełków do kościo
łów  w  W ielką Sobotę, w  towa
rzystwie chleba, soli,' czasami 
cukrowego baranka przez dziad
ków  z  wnuczętami. Każda rodzi
na ma własne tradycje farbowa
nia lub malowania ja j. A  zaba
w y  wielkanocne z kolorowym i 
jajkami, też w  każdej miejsco
wości są inne, na W ileńszczyż- 
n ie7 „kacza s ię" ja jka  z  dachó
wki, deseczki. C o  tam mówić, 
smutne życie byłoby bez jajek. 
A  więc, W esołego, Zdrowego i 
Dobrego Jajka!

Fot. Bcoofettawa Kondratowicz

Kącik matrymonialny
Warunkiem udanego małże net- tô a i * V

wa niekoniecznie ma być długa zdecwi
znajomość, chodzenie ze sobą chętni 8114 *»» 
przeto cale lata. Odwrotnie, soc- ^ BIw.SE 
jolodtoy od rodzinnych spraw do.

RADY, PORADY

Coś innego 
z cielęciny

NÓŻKI CIELĘCE
FASZEROWANE

Każdą nóżkę pokrajać po ugo
towaniu na cztery części, następ
nie odciąć mięso z kości, poso
lić i popieprzyć Z  mięsa w olow e
go przyrządzić farsz jak na pie
rogi, tym obłożyć nóżki, potem 
je  zwinąć jak zraziki, umaczać 
w  jajku i tartej bułeczce, obsma
żyć w  większej ilości ’ rozgrzane
go tłuszczu lub czystego oleju. 
Gdy już gotowe, obsypać drob
no pokrajaną zieloną pietruszką. 
Można podawać z musztardą, z 
chrzanem.

NÓ2KI CIELĘCE W  CIESCIE

Ugotować nóżki, wyjąć je  z 
w ody i  posolić. Przygotować cia
sto z trzech żółtek, rozbitych 
mocno z  mąką i łyżką śmietan
k i oraz zmieszanych z  ubitą pia
ną z trzech białek. W  to  ciasto 
zawija się kawałki pociętych u- 
gotowanych nóżek i krótko sma

ży  się Ha mocno rozgrzanym 
tłuszczu. Do takich nóżek poda
je  się sos musztardowy.

C ie k a w s z y  d e s e r

TORT TURECKI 

200 g  masła i- tyleż cukru roz
cierać długo i cierpliwie, aż 
w yjdzie coś w  rodzaju śmieta
ny. Do innego naczynia wfoić 
dzieisięć żółtek, kwadrans je  roz
cierać, wsypać 200 g  cukru, u- 
tartą skórkę cytrynową, pół 
szklanki orzechów migdałowych, 
włoskich lub laskowych oraz 200 
g  pszennej mąki. Osobno 4 bia
łka ubić na pianę. Teraz wszy
stko połączyć i razem wyrobić. 
Masłem wysmafCiwać tortownićę, 
podsypać dno tartą bułką, w y
łożyć otrzymaną masę, w ygła 
dzić, gęsto obsypać tłuczonymi 
migdałkami lub orzechami, ‘w y
smarować z wierzchu rozbitym 
jajkiem  i wstawić do gorącego 
piekarnika. ■ j n B M s S

TOfcT ZE ŚLIWEK 

400 g dobrych suszonych śli
wek namoczyć w  gorącej w o 
dzie i niech tak połeżą godzinę. 
Potem zlać z  nich wodę, wyrzu
cić pestki, a śliwki drobno po

krajać. W  rondlu rozpuścić pół 
szklanki cukru w  kilku łyżkach 
wina . i  zagotować gęsty syrop. 
Dosypać do tego  syropu 200 g 
tłuczonych orzechów, usiekane 
śliwki, trochę cynamonu, goź
dzików k ilka oraz utartą cytry
nową skórkę. W szystko to  na 
wolnym  ogniu grzać, ciągle mie
szając, aż trochę podeschnie, po
tem wyistudzić. W łożyć w  to 
pianę z  8  białek, wymieszać os
trożnie, w yłożyć do form y i 

piec w  .letnim piecu. Polukro- 

wać po ostudzeniu i  przybrać 
konfiturami, galaretką lub kon
serwowanymi owocami.

Szanowne Czytelniczki! Pow y
ższe dania wybrałyśmy ze starej 

księgi kucharskiej, wydanej je 

szcze w  X IX  wieku.

N ie pij piwa. kotka, radzi mały Romuś, bo nie będziesz zdro- 
| wy... _ . '  : Fol. Walery Charin

I żony biją mężów
Okazuje się, że nie tylko mę

żowie- biją żony, zdarza się też 
na odwrót. Brytyjskie czasopismo 
„Esquire" zamieściło artykuł, z 
którego wynika, że coraz w ięcej 
mężów w  W ielk iej . Brytanii i 
Stanach Zjednoczonych staje się 
ofiarami swych żon. M iędzy in
nymi, chcąc pobić swego współ
małżonka, mężczyźni i  kobiety 
używają odmiennych środków. 
M ężczyźni najczęściej walą pię
ścią, natomiast kobiety chwytają 
za przedmioty gospodarstwa do
mowego: noże, nożyce, rondle,' 
lampy, słowem, co trafi do rąk.

W  artykule wprawdzie n ie m ó
wi się o rzucanych w  ścianę ta
lerzach, czy tłuczeniu innych na
czyń: pisze się tu konkretnie o 
mężczyznach, których żony stale 
biją.

N iektórzy z ankietowanych mę
żów mówili, że z tego powodu 
stali się bezrobotnymi, gdyż ich 
chlebodawcom nie podobało się, 
gdy przychodzili do pracy z pod
bitymi oczyma*

Większość bitych w  domu 
mężczyzn stara się to ukryć przed 
społeczeństwem, gdyż się wsty
dzi. Dlatego tylko 20 proc. ich 
rozwodzi się ze swymi agresyw
nymi żonami.

W  artykule mówi się, że us
tawy niewiele mogą - dopomóc 
mężom krzywdzonym w  domu. 
W  sądach zazwyczaj popiera się 
kobiety. Mężczyzn traktuje się 
bowiem^ jako napastników: trud
no wyobrazić, że są oni ofiarami 
kobiet

(Reuter— ELTA)

OM
szli do wniosku, że trwałe pary 'w^*wuy* ^ ! l r  
małżeńskie, to też takie, których 2®7. Trudno 
partnerzy znali się ze sobą nie 166 Przez tyci* \ 
dłużej riiż rok, a  nawet mniej. P^yJadela,
Mięldzy innymi, już mamy kilka “ Całego | 
par, które połączyły swój los Iat* M iw zk an i^ .' 
dzięki naszemlu „Kącikowi", a dobre- Czekam ***. 
■uczynili to  długo nie zastana- które ** r
wiaijąc się, nie rozciągając okre- wlem* 
su poznawania się. N ie  chcemy 208 25-1(4* 
nikogo namawiać do pochop- szczyżny * 2  -mnm  
nycł, nieprzemyślanych decyzji, pram l.™  , l  
wszakże nie zawsze ma rację wzrosło, t r o r t N e f  
przystawię, głoszące, że „co sią ważnie palnT’ S i l  
odwlecze, to  nie uciecze". Oj kształcenieRsl 1  W l  
uciecze, na pewno uciecze, jeśli pracowity tul
w  czas n ie zakręcić się koło wczynę a e «  '  
swego losu, nie zadbać o  to, aby Czeka na tei a ą »  
życie rodzinne zostało normalnie których S&gggjj? 1 1 
ułożone. W e  dWoje w  pizyfcz- jem się dowleda° ^  
łość spokojniej się patrzy. N ie- 2no „  
stety, muszę tu potajać naszych . Po8°<hu, nulami 
panów, wiltniuków i  podwileń- “ J ™ *  wilMaula po ( J l  
czuków: zbyt powoli reagują na f r 3" 0  ł i j
oferty pali. Czy to z braku od- m*efi™ n lu  cruje ^  
wagi, czy lenistwa, czy z  jakichś 1 brali* k
Innych mniej znanych powodów? a, cnętmc 
Zbyt rzadko piszą i dzwonią do ń w  J^j
„Kącika". A  .tymczasem ołjgcnie h  ̂ nudni, i
jest pilne zapotrzebowanie w  , , e aa(tQtywa] 
..Kąciku" na panów od 30 do 50 *> <
lat. Toteż nawołuję —  weźcie ^  i
pano*wie .przykład, z  tych Norwe- *  
gów, co to z  dalekiego kraju 
nawet n ie znając języka zgła- Dzisiejsze oferty a u 
szają się do naszego „Kącika" ciekawe, jak w trzedi. 
jeden  p o  drugim i już nam dwie dnich „Kącikach". Bo 
Pofflsi i jedną Litwinkę wyw ieź- chował gazet, gdael 
l i ,  zanim miejscowi kawalerowie wydrukowane, moi* m _  
namyślają się. O j niedobrze, pa- bezpośrednio do ra&|l 
nowie, niedobrze! Sądzimy, że Prasy, XI piętro, lltif 
się weźmiecie w  garść i w  naj- teL 42-79-64, najlepiej i 
bliższym czasie napiszecie do nach popołudniowych o 
,/Kątika “  lub d ożyc ie  w izytę w  14.00.
Domu Prasy, na X I piętrze, po- g g g  czytelnicy „Kjetfl 
kć(j 1101 lub przynajmniej zglo- gg zauważyli, że ostada 
sicie się telefonicznie: 42-79-64. ggRgjgj g|||| składijsa 
A  oto dzisiejsze, jakże interesu- proszą kierować listy b 
jące oferty: dnió do redataji. Ow

201. M iii, wesoła 23-ietnia tnie służymy łącznłnj 
wilnlanka, szczupła, wzrost 158 wami, wszystkie BstJ ■. 
cm chętnie zapozna się z chlo- tnie przekażemy idR&M 
pakiem 23— 27 lat, sympatycz- stety, pan, który l?Hg 
nym, ż  poczuciem humoru, numerem 190, 
szczerym. Czeka na telefony, a nie zgłosił się to 
jeśli to  będą listy, prosi klero- korespondencji,
wać Je na adres redakcji z do- ją  na nieg° J
piskiem „Numer 201".

202. Mam 23 lata. Jestem śre
dniego wzrostu, mieszkam w  
W ilnie, jednocześnie pomagam 
rodzicom prowadzić gospodar
stwo na wsi. Mam 3-letnią cór
kę, jestem rozwiedziona nie z 
własnej w iny, w ierzę jednak, 
że los jeszcze uśmiechnie się do ^jrfjszyHśmy 
mnie. Pragnę mleć dobrą, zgod- dobra U
ną rodzinę, poważnie myślę o na wasze 
wyjeżdzie do Polski, dlatego stan matenuay 
chciałabym poznać pana w  po- naszych czyteto ° ̂  
dobnym wieku, stale mieszkają
cego w  Polsce. Proszę listy do my rc
mnie kierować na adres redak- czaSf hociaż 
c jl z  dopiskiem „Numer 202". TmiiRfflni

203. Kawaler z  Norwegii, 32 
lata, 179 cm wzrostu, lubiący
podróże, muzykę, literaturę, po- ______
ślubl panią z Litwy do lat 25 o pobiel
podobnych zainteresowaniach. -^danie adreŜ  
Prosi o zdjęcia, a listy pisać po 23 oPfecać
angielsku. nów. M o ® V 'jąC |

204. 40-letn|a wilnlanka, 163 toWą' ^
cm wzrostu, wdowa, materialnie taki oto 
niezależna, wyższe wykształcę- bos cen*138

nie, lubiąca dom, towarzyska i Saskalta nr
wyrozumiała, chętnie nawiąże ko Yllfli* 01 ^
kontakt z  panem w  podobnym Również
wieku. Czeka na teleflony lub 11- bezpośredni® ,
sty, na które chętnie odpowie Kocbanil ^
1 poda w ięcej szczegółów o so- jyje^ ale 

ble. tość rohlł I ^
205. Mila, romantyczna, szczn- d e  j korzy*1*'

pła panna, 24 lata, 162 cm tf ita*. 4

wzrostu, Polka, zamieszkała we 
wsi pod wileńskiej, lubiąca pod
róże, literaturę, ma chęć pozna
nia chłopaka od 25 do 30 lat.

jedno. Śmiesznie ni** 
ma, jaką “
wanie waszyeh^^ J 
ogłoszenie i  20 tal O  
|Dia porównania *  S 
niczej „V*tieflt| 

płaci się odporne* "0 

talonów.

Madchodń j

równi®*

zmuszeni:

nieść c e n y l f j| | i  
zetowa ^
Dlatego w  v jM "  j, 

fierau

fi&M

| towala J S Ł a



szczęśliwą drogę z żurawiem
i J r ai

—ykowalo się do 
'•'‘'"Zwarcia fenninalu, 

£ S § £ k »g o  lotni- 
e r  .„ irup l (Wennika- 

by zapoznać się 
tósiej-

*> S i s z ą  perspektyw, 
i i “ totnłczego. Bo co 

palim y i Jfczemy 
E  UP T-w obok, czyli o 
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czać się do wąskich granic. Dla
tego też w czerwcu ubiegłego 
roku rozpoczęli regularne rejsy 
do Kristianstad (Szwecja), a od 
lutego bieżącego roku do Buda
pesztu.

Miło nam odnotować, że trze
cim kolejno państwem będzie 
Polska, gdzie od maja zostaną 
zapoczątkowane regularne rej
sy do Gdańska. Dlaczego w y
braliśmy właśnie to miasto? 
Sami chyba rozumiecie,' że nie 
było sensu organizować rejsu 
na przykład do Warszawy, z
którą połączenie lotnicze po
przez ID T  i „Lietuvos Avialini- 
jos" ma Wilno. Nasz wybór
padł na Pomorze. Jak pójdzie 
—  zobaczymy. Zresztą zależy to 
w  niemałej mierze od nas. Te
go samego zdania co dyrektor, 
że sukes trzeba zawojować sa
memu, jest konsultant kompa
nii Litwin z Kanady A lgis Ju- 
zukaitis. A  jak to zrobić, gdy 
się ma gorsze samoloty i jest 
biedniejszym? Tylko obsługą. 
Poddano więc przeróbce samo
loty JAK-40 z ciasnymi niewy
godnymi salonami. Mamy mo-

dową i Ukrainą —-. 80 talonów; 
z państwami Zakaukazia (Arme
nią, Gruzją* Azerbejdżanem) — 
120 tal., z  państwami A zji1 Środ
kowej —  140 tal., z Polską ~  
220 talonów.

Zmieniono też taryfy telegra
mów międzynarodowych i łącz
ności iz pomocą telexu. Za jedno 
słowo, przekazywane do państw 
eurcupejekich trzeba płacić 25 tal., 
do USA, Kanady — 50 tal., do

żność się przekonać, że zwię
kszyły się obecnie przejścia, 
zrobiono stoliki. Słowem wnę
trze jest wygodniejsze. Samo
lo ty te są bardzo dogodnę na 
niedużych odległościach, a ich 
najlepszą reklamą jest chyba to, 
że właśnie maszyna tego typu 
służy naszemu prezydentowi w 
czasie jego podróży. N ic  tu z 
przepychu, salon jest tradycyj
ny z  wyjątkiem kanapy i dwóch 
foteli.

Dyrektor przedsiębiorstwa 
„Kauno Aerouostas" Rimantas 
SkYidaila pokazuje nam nie ty l
ko samoloty. Rozpoczynamy od 
fantastycznego pasa startowe
go (2570 m długości), który mo
że przyjmować samoloty o wa
dze 210 ton. Takie, co prawda, 
tu na razie nie lądują. A le  kto 
wie, może w przyszłości. A  na 
dzień dzisiejszy trzeba się gło
wić, gdzie zaangażować całe 
ekipy. Dwa samoloty z ekipa
mi pracują w  Afryce. Prowa
dzone są rozmowy dotyczące 
Zjednoczonych Emiratów. No 
i pozostają czarterowe rejsy, a 
wśród nich bardzo popularny do 
Suwałk (średnio 4 razy tygod
niowo).

Plany są ambitne. Planowane 
jest otwarcie tras powietrznych 
do Sztokholmu, Helsinek, Ham
burga. A  wraz z nadejściem w io
sny niektóre maszyny wrócą do 
prac rolniczych.

Gospodarze portu lotniczego 
w Karmelawie mają jeszcze je
den problem —  obok znajduje 
się byłe miasteczko wojskowe z 
30 bardzo zniszczonymi, zde
wastowanymi budynkami. Te
raz są ich własnością, ale jak je 
zagospodarować, skąd wyasyg
nować na taki kapitalny remont 
pieniądze. Trzeba się koniecznie 
rozkręcać. A  to już zależy nie 
tylko od lotników, ale i ekono
mistów, biznesmenów. Kowno 
zawsze uważane było za miasto 
przemysłu, biznesu i komercji. 
W ięc chyba i tym razem lo  się 
sprawdzi i samoloty z  emble
matem kompanii „Lietuwa" —  
lecącym w  górę żurawiem — 
-będą lądowały na wielu lotni
skach świata. N o i, oczywiście, 
będą Im towarzyszyły przemiłe 
stewardesy, a jedną z nich w  no
wym umundurowaniu utrwalił 
właśnie na zdjęciu fotoreporter.

Helena GŁADKOWSKA 
Fot A . GlrdzluSas

Australii —  ''60 tal. i do Izrae
la —  35 tal.

Międzynarodowe rozmowy z 
Łotwą i  Estonią, krajami W NP 
za pośrednictwem łączności au
tomatycznej od północy do godz.
5 rano kosztować będą o  30 
proc. taniej. Taryfa ulgowa nie 
obowiązuje, jeśli łączy telefoni
stka lub się dzwoni z między
narodowych taksofonów.

Gdy nas uwolniono 
od gorąeej wody i łaźni...
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(Dokończenie ze str. 3)

czyścimy same. Dlatego .nasze 
mieszkania pachną wilgocią, 
proszkiem „BioEst" i szarym 
mydłem. Dlatego nie chodzftny 
do teatrów* no bo bilet na prze
dstawienie festiwalu teatralnego 
„L ife" kosztuje 6—9 USD.

■Kiedy ostatni raz pani w 
punkcie pralniczym rąbnęła mi 
400 z  górą talonóW za dwa 
komplety bielizny, nie wytrzy
małam i powiedziałam:

—  To jiuż chyba ostatnia mo
ja  wifcyta tu.

Na co pani odpowiedziała 
stoicko:

—  N ie  będzie klientów —  za
mkniemy punkt.

„Ozy będę chodziła, czy nie 
—  wszystko jedno was przym
kną —  pomyślałam. —  Jak łaź
nię* Zamiast mycia —  żucie gu
my lub picie piwa".

iNa wszelki wypadek jednak 
wprosiłam się na rozmowę z  dy. 
rektorem państwowego przedmę. 
Warstwa prałniczo . łaźniowego, 
a raczej j*uż tylko pralniczego 
„Banga?, Kaglmierasem SAKA- 
LAUSKASEM.
, —  Wa*zysicfy emeryci % mego 
podwórza przestali oddawać bie
liznę do prartia- Piorą sfrmC Po. 
brze Ito czy ile? —  zapytałam.

—  N ie tylko w  pani podwórzu, 
ale w  innych również. W  1969 
roku nasz zespół pracował w 
dwie zmiany i był zawalony 
pracą. Planowaliśmy nawet roz
budowę pralni. Obecnie zredu
kowaliśmy częściowo personel i 
daiś zakład pracuje tylko w  je 
dną zmianę.

—  Liczba |dlentów znpj&nje 
zmalała?

■j— Tak. Jeżeli w  1989 i.  1 
gkjal pary kosztowała 2.40 rfo., 
to  dziś 8,5 tys. tal. A  trzeba w ie
dzieć, że 1 gkal tyle państwo 
nie kosztuje. Cała podwyżka 
spoczęła na< barkach konsumen
ta.

Dziś kilogram prania kosztuje 
60 tai. Cena ta utrzymała się od 
ubiegłego roku, ale to nie zna
czy, że nie ulegnie zmianie.

—  Poza /energią zdrożały też 
środki piorące.

—  Oczywiście. Kilogram prósz, 
ku do prania niegdyś kosztował 
0.40 iix, teraz —  160 taL Tym 
niemniej, jak już mówiłem, naj
więcej środków pożera energia, 
około 80 proc.

—  jCeny waszych usług są 
bardzo wysokie. Czy chociaż ma
d ę  zysk?

—  Jest znikomy. Zresztą nie 
stawimy sobie za cel uzyskanie 
zysku. Służymy ludziom, prze
ważnie tym najbiedniejszym. 
Gdybyśmy jeszcze dążyli do zy
sków...

—  (Macfe doskonały sprzęt 
Wszystko z  Importu. T o  (chyba 
jakoś kompensuje Wydatki?
‘ Tak, sprzęt jest doskonały, 
aJe tylko patrzeć jak zacznie 
się psuć. Był kupiony za twar
dą walutę, której dziś nie ma
my. O  nabyciu nowych automa
tów nie może być mowy. Daj 
Boże, abyśmy byli w  stanie ku
pić części zamienne.
. —  |Co będziecie robić, jeżeli 
wązyfjcy zaczną prjać W domu?

—  Myślę, że do tego nie doj
dzie. N ie zważając na wysokie 
koszty pralni-, wygodniej jest 
'oddać bieliznę do prania, szcze
gólnie teraz, gdy całą zimę by
liśmy pozbawieni gorącej wo
dy. Zresztą, gdy się policzy-ko
szty proszków, wysiłek przy 
suszeniu i prasowaniu, to okaże 
się, że pralnie nie są znów ta
kie drogie. Mam nadzieję, że 
taka sytuacja, jak dziś, nie bę- 
dfcie wiecznie trwała. Ruszy 
przemysł, .. pojawią się nowe 
miejsca pracy, ludzie zaczną le
piej zarabiać.

— A  co sądzi pan o prywa
tyzacji? Łażnjte już n'am pdpadły 
— sprzedaje rfią w nich alkohol 1 
gumę do żucia. Czy pralnie cze
ka taki sam los?

— Zgodnie z  planem naszego 
rządu, obiekty usługowe miały 
być sprywatyzowane w pierw

szej kolejności. Nikomu nie 
.przyszło do głowy zastanowić 
się, jaki będzie tego skutek. Je
szcze w dawnych czasach na
czelny -higienista miasta mówił, 
że w  mieście są insekty. Może 
pani sobie wyobrazić, co dzieje 
się teraz. Przecież wokół Wil- 

. na są osiedla, w których nie 
ma żadnych usług komunal
nych. W  Górnych Ponarach
sprzedano łaźnię i od tej chwili 
nie była ona czynna ani jedne
go dnia. W  łaźni na Antoko- 
lu zostawiono symboliczny dział 
przy sklepie z alkoholem. Na 
ul. Pylimo nie zlikwidowano os
tatniej w  mieście łaźni tylko 
dlatego, że dom jest bardzo sta-
g

—  Czy przedsiębiorstwo „Ban- 
ga " mogłoby się utrzymać ipo 
sprywatyzowaniu jej?

—  Koszty zakładu, w którym 
teraz jesteśmy, wynoszą 300 mP 
lionów. Są poza tym punkty 
przyjmowania bielizny.

— De ogółem mieliście obiek
tów 1 Ile ld ) zostało?

—  Było sto, zostało 44.
—  A  więc całe to gospodar

stwo jest za drogie na prywatną 
kieszeń?

■—  To jest łakomy kąsek: no
woczesne hale, sprzęt.. Można- 
tu robić w iele rzeczy —  otwo
rzyć salon samochodowy, war
sztaty naprawcze.

—  Za granicą n)e ma takich 
monstrualnych pralni jak u nas. 
W  każdym domu jest doskonale 
wyposażona pfwnlca, w  której 
gosposie mają zainstalowane na 
stałe pralki, suszarki 1 Inne co
da techniki.

—  Za granicą już w trakcie 
budowania domu uwzględnia się 
takie miejsca, gdzie gosposie 
będą prały. Tym niemniej nasz 
system był doskonale rozwinię
ty  i  niszczyć go ot tak, po pro
stu jest całkiem nie po gospo- 
darsku. Wykonywaliśmy różne 
usługi —  zabieraliśmy i dostar
czaliśmy bieliznę do domów, 
pracowaliśmy w  dogodnych dla 
ludzi czasie —  przed i po pra
cy, sprzedawaliśmy w  punk
tach przyjęcia bielizny do pra
nia komplety pościelowe, me
tki, torby na pośdel itp. Uwa
żam za nasze największe osią
gnięcie, że nie dopuściliśmy do 
rozparcelowania pralni, jak 
proponowano (aby było łatwiej 
sprzedać). Jeżeli będziemy pry
watyzować się —  to w  komple
cie.

—  Przedsiębiorstwo „SvaraM 
(czyszczenie chemiczne) wy
myśla takie różne rzeczy, aby 
się utrzymać —  ostatnio zaczęło 
sprzedawać przy swych pun
ktach noszoną odzież z Amery
ki. „Banga" chyba też coś knu
je?

—  To jest taka słomka dla 
tonącego. M y arendujemy swe 
zbyt obszerne lokale. Dziś og
rzewanie 1 m2 powierzchni ko
sztuje 300 tal. Jeżeli się ma w 
Jpunkcie pralniczym 150 m2 — 
to można coś niecoś wynająć, 
aby pokryć chociażby wydatki 
na ogrzewanie.
I —  Gdyby Pan był w  zarzą
dzie miasta, oo by Pan zrobił z 
pralniami w  tej sytuacji?

—  Nie prywatyzowałbym ich.- 
Tak się robi w  Kłajpedzie, in
nych miastach.'Zbyt trudno dziś 
się ludziom żyje, aby pozbawiać 
ich jeszcze tych elementarnych 
wygód. Proces prywatyzacji jest 
długi i' kosztowny. Najpierw 
rząd wydał zarządzenie o usa
modzielnieniu się poszczegól
nych obiektów (kompleks „Del-

j finas" na ul. Melnikaites i in.), 
potem dopiero zaczęto je  pry
watyzować. Powstały spółki, 
które skupują u ludzi czeki in- 
[westycyjne. Wszystko to trwa, 
a ludzie muszą prać i myć się 
już dziś.

I  Kiedyś o czasach stalinow
skich mówiono: „Gdy nas uwol
niono od nafty i kaloszy...'1. Te
raz będziemy mówić: „Gdy nas 
uwolniono od gorącej wody i  ła* 
żnL.'1.

Barbara ZNAJDZIŁOWSKA
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L i t w a  — P o l s k a
lama prawda, którą należałoby 

uświadomić zarówno Polakom 
jak 1 Litwinom, 'dotyczy sporu 
o Wilno. Roszczenia Polaków do 
tego miasta i  jego  okolic w  la
tach 1918— 1939 opierały się na 
uznanym w  tym czasie za nad
rzędne przez społeczność euro
pejską prawie ludności do sa- 
mookreślenia się narodowego i 
państwowego. W ilno i otaczają
ce je  powiaty zamieszkiwała w 
większości ludność polska. Lit
wini stanowili tu niewielki pro
cent (już więcej było Białoru
sinów !' Żydów). Ten fakt w  
przekonaniu Polaków —  ale ta
kże Ligi- Narodów —  wystar
czająco uzasadniał przyłączenie 
„Litwy środkowej" do Polski w 
1922 i .  (choć wielu z  nich i wó
wczas uważało to za błąd poli
tyczny, sądziło, że dobre stosun
ki z Litwą warte były rezygna
cji z  prawnie nam się należące
go regionu). A le prawo do samo
stanowienia nie unieważniało ani 
Wtedy, ani cfeisiaj innego —  ma
jącego znacznie starszą, genea
logię —  prawa: mianowicie his
torycznego. Na nie w  sporze o 
W ilno powoływali się Litwini.

Otóż należy sobie uświadomić, 
że i Polacy w  tym samym czasie 
używali podobnego argumentu w  
innym sporze: z  Niemcami o
Gdańsk. M y  do tego miasta mie
liśmy w  dwudziestoleciu mię
dzywojennym również prawa 
tylko historyczne. N iem cy sta
nowili w  nim —  podobnie jak 
Polacy w  W iln ie przytłacza
jącą większość mieszkańców, i 
to większość, która chciała do 
Rzeszy należeć. Odmawiając 
więc Litwinom prawa do Wilna, . 
gdyby zachować konsekwencję, 
winniśmy uznać prawa Niemiec 
do Gdańska. Tymczasem od
rzuciliśmy ultimatum Hitlera 
żądające naszego historyczne
go portu, gotowi byliśmy „ginąć 
za Gdańsk" (w  przeciwieństwie 
do Francuzów) i czyniliśmy to 
w  czasie II wojny światowej.

Argument historyczny w yko
rzystywało zresztą w  X X  w ie
ku w iele narodów. Ostatecznie 
wyłącznie na niego powoływali 
się Żydzi osiedlając się w  Pale
stynie i tworząc tam państwo 
Izrael. A  przecież zostało ono 
ujznane przez całą społeczność 
międzyna rodową.

Z  drugiej jednak strony nie 
jest tak, że żadnych praw do i 
swej ojczyzny nie mają arabscy 
Palestyńczycy. Odyby tak było, 
nie istniałby trudny i  bolesny 
w  dzisiejszym świecie problem 
bliskowschodni. W arto więc 
może, aby i Litwini nie nazy
wali polskiego panowania nad 
Wileńszczyzną w  dwudziestole
ciu okupacją, nie stwarzali w  
niektórych publikacjach pozo
ru, że w  W iln ie w  tym czasie 
mieszkali sami Litwini, gnębieni 
przez Polaków. Rzecz była bar
dziej skomplikowana i prawa do 
tego bliskiego obu narodom mia
sta, różne dla każdego z  nich,

• były w  jednym i drugim wypad
ku autentyczne.

(Dokończenie
poprzedniego)

Cały zresztą spór, o którym 
piszę, należy już do przósyłości. 
Zaszły —  nie z  inicjatywy Lit
winów i Polaków, ale innych, w  
większości ciemnych sił historii 
—  fakty nie do odwrócenia. Do 
nich zaliczają się też wojenne 
i tuż polwojenne wędrówki ludów. 
Dziś ogromna większość pol
skich mieszkańców W ilna i wo
jewództwa wileńskiego oraz 
potomkowie żyją na północnych 
i zachodnich ziemiach obecnej 
Polski, na których z  kolei zajęli 
siedziby wysiedlonych stąd 
Niemców. W  W iln ie większość 
stanowią aktualnie Litwini. Nikt 
dzisiaj nie jest zainteresowany 
odwracaniem zaistniałych fak
tów, nowymi przesiedleniami 
i kolejną wędrówką ludów.

Tym bardziej w ięc pora, aby 
nie wracać do dawnych konflik
tów^ nie jątrzyć zabliźnionych 
ran, żądając czy to potępienia 
przez Polskę marszu Żeligow
skiego na* W ilno, czy też uzna
nia przez Litwę, iż  konsekwen
cją potraktowania za nieważny 
paktu Ribbentrop—M ołotow  są 
polskie prawa do jej stolicy. 
Notabene osobiście żałuję, iż 
iząd polski, po ogłoszeniu przez 
Litwę niepodległości w  1990 r. 
(kiedy je j prawa do W ilna były 
kwestionowane przez kokietują
cą miejscowych Polaków Mos
kwę, a z roszczeniami do niego 
występowali także Białorusini) 
nie zdobył się w tedy na oficjal
ne uznanie praw Litwy i  tylko 
Litwy do je j stolicy. N a  pewno 
byłby to  ważny gest w  kierunku 
likwidacji zadawnionych uraz.

Jak już powiedziałem, obe
cnie spór o  W ilno  jest nieaktu
alny. Istniejących granic żadna 
ze stron n ie kwestionuje. Pozo
stają natomiast pewne sprawy 
nadal jątrzące. Należy do nich 
problem Polaków mieszkających 
na Litwie. Pozostało ich tu nie
wielu, ale są i stanowią w ięk
szość w  dwóch rejonach: wileń-1 
skini i scflecznickim. W ielu  Lit
w inów oburza tó, iż polska en
klawa otacza ich stolicę i naj
chętniej by  się pozbyli stąd Po
laków. N ie  jest to oczywiście 
oficjalne stanowisko w ładz lite
wskich, ale takie decyzje, jak 
rozwiązanie samorządów w e 
wspomnianych rejonach i dłu
g ie odkładanie nowych wyfoo- - 
rów może być świadectwem 
podważającym szczerość ich sta
nowiska. (Istnieją zresztą i 
wśród Polaków tacy, których 
drażnią litewskie szkoły, instytu
c je  kulturalne i  towarzystwa 
społeczne na Suwalszczyżnie.)

Tymczasem najważniejszą rze
czą jest uznanie za rzeczywiste 
istniejących faktów. Polacy 
zatem ih im i przyjąć do wiado
mości, iż w  efekcie wydarzeń 
ostatnich 50 lat W ilno  przestało 
być miastem polskim. Litwini 
z  kolei powinni pogodzić się z 
tym, że w  wyniku historii po
przednich 500 lat w  ich kraju 
mieszkają także Polacy. I są tu 
autochtonami. M ają takie samo 
prawo do przebywania na tej 
ziemi jak Litwini. Jest ich zna
cznie mniej niż przed wojną, ale

ci, którzy zostali, wykazali w y
starczające przywiązanie do swej 
wileńskiej ojczyzny (skoro nie 
chcieli zmienić własnej sytuacji
na niewątpliwie lepszą wyjeż-i___
dżając do Polski), aby byli tu 
mile widziani i aby respektowa
no ich aspiracje narodowe w  
ramach republiki litewskiej.

Oczywiście gospodarze tego 
państwa również mają prawo 
oczekiwać lojalności od miesz
kających na jego  terenie mniej
szości narodowych. N ic jednak 
nie dowodzi, aby tego warunku 
—  mimo złych zaszłości —  nie 
mieli spełnić litewscy Polacy. 
Spełniają g o  doskonale na Łot
wie. Budujący jest także przy
kład fińskich Szwedów. C i osta
tni korzystają w  Finlandii z  peł
ni praw do kultury we własnym 
języku i swobód obywatelskich. 
M ają swoje instytucje kultural
ne, szkolnictwo łącznie z  w yż
szym i uczelniami, partie polity
czne, reprezentacje parlamentar
ne. Zachowując odrębność na
rodową i  . związki ze szwedzką 
macierzą, utożsamiają się z  pań
stwem, w  którym żyją, z  fińską 
ojczyzną.' Jedna z  ich partii 
wchodziła *nawet. przez jakiś 
czas w  skład koalicji rządowej 
i posiadała ministrów.

Zresztą mniejszość polska na 
Litwie —  jak  i litewska w  Pol
sce —  stanowią ogromną szan
sę dla obu krajów. Ich przed
stawiciele są bowiem z  natury 
dwujęzyczni, a w ięc mogą naj
lepiej spełniać funkcję łącz
ników kulturalnych. M ogą być 
najważniejszym, kompetentnym 
stymulatorem wzajemnego zbli
żenia.

Pisałem wyżej, że Polacy na 
ojgół pogodzili się z utratą W i- 
Deńszczyzny. N ie  zmienia to  jed 
nak faktu, że nic nie zdoła w y 
kreślić W ilna z  kultury polskiej. 
Było w  n iej to miasto od kilku 
stuleci i jest nadal —  choćby 
przez twórczość Józefa M a
ckiewicza, Czesława Miłosza, Ta
deusza Konw ickiego i  dziesią
tków innych współczesnych au
torów polskich pochodzących z 
terenów dawnego W ielk iego  
Księstwa lub emocjonalnie z 
nimi związanych. A le  równo
cześnie jestem też głęboko prze
konany, że  fakt ten nie powi
nien razić ani martwić Litwinów. 
Obszar kultury danego narodu 
prawie n igdy 'nie pokrywa się z 
obszarem jego  państwa. I  tak 
do terytorium polskiej kultury 
należą nie tylko ziem ie niegdyś 
wchodzące w  skład Rzeczypos
politej, a obecnie utracone, ale 
i miejsca bardzo nieraz od niej 
odległe. M ieści się na nowym 
„terytorium " np. Paryż —  sto
lica kulturalna Polski w  poło
w ie X IX  wieku i  jeden z głów 
nych je j ośrodków po 1945 r. 
Mieści się Londyn —  siedziba 
władz polskiej em igracji polity
cznej; wojennej i pojałtańskiej.
A  z drugiej strony Sybir, ziemia 
m artyrolog^ polskiej od X V III 
do X X  wieku. To, że uznajemy 
Paryż czy  Sybir za ośrodki na
leżące do obszaru kultury pol
skiej nie oznacza, iżbyśmy zgła
szali do nich jakiekolw iek rosz

czenia typu politycznego. Nie 
oznacza tego również włączenie 
do owego obszaru Wilna. Zresz
tą i terytorium kultury litew
skiej Jest —  myślę —  szersze od 
granic państwa. Na pewno mie
ści w  sobie skupiska emigracji 
(a więc np. Chicago), ma swo
je  obszary martyrologii w  głę
bi Rosji. Zapewne obejmuje też 
spory teren Polski —  i to nie 
tylko Suwalszczyznę, gdzie żyje 
mniejszość litewska, ale chyba 
także Warszawę i Kraków, bo w  
tych miastach przecież rozgry
wała się część historii Litwy.

Francuzi na pewno nie mar
twią się ż  tego powodu, że Pa
ryż jest także ważnym ośrod
kiem polskim (a również irlan
dzkim, rosyjskim, rumuńskim 
ttfx). Sądzę, że jest wprost prze
ciwnie. I  Litwini powinni być 1 
dumni z  tego, że ich stolica jest 
równocześnie „świętym mia
stem" Polaków. A  także Białoru
sinów (bo tu przecież zaczynało 
się ich odrodzenie narodowe) i 
Żydów  (bo w  nim rozkwitła w 
końcu X IX  i pierwszej połowie 
X X  wieku wielka kultura i  lite
ratura języka jidysz).

Już ponad w iek minął od li
tewskiego odrodzenia narodo
wego. Litwini są normalnym, 
wielowarstwowym społeczeń
stwem, z własnymi elitami inte
lektualnymi i politycznymi, ze 
wszystkimi strukturami potrze
bnymi nowoczesnemu narodo
w i. A  dokonali tego w  ciągu 
niespełna dwóch pokoleń. Już 
w  czasie I  w o jny  światowej 
zdolni byli rozpocząć budowę 
własnego państwa. Już w  dwu
dziestoleciu mieli równorzędną 
innym krajom europejskim lite
raturę. Jest to czyn tak wielki i 
imponujący, że tylko na tej pod
stawie m ogliby się pozbyć 
wszelkich kompleksów wynika
jących z  tego, że kiedyś ich 
e lity  okazały słabość i nie po
trafiły wytw orzyć własnej w y
sokiej (tj. nie tylko ludowej) 
kultury sformułowanej w  języ 
ku rodzimym. IM ś  litewska li
teratura, plastyka, muzyka, 
teatr mieszczą się w  Europie na 
równych prawach z  analogiczną 
twórcz(5ścią innych narodów. A  
nawet —  przynajmniej w  je j 
wschodnim regionie —  wyró
żniają się dodatnio. Wszak to 
Litwa w  ramach czerwonego im
perium okazała największą od
porność na sowietyzację. Na j
wcześniej wyzwoliła  się z  oko- 
w ów  socrealizmu i stała się 
wzorcowa dla innych narodów 
byłego ZSRR.

Inną sprawę stanowi pytanie, 
czy kultura litewska jest w y 
starczająco —  jak  ńa to zasłu
guje *  znana w  świecie. Chyba 
ciągle nie. Uwaga ta dotyczy 
także naszego kraju. W  tym za
kresie mamy rzeczywiście dużo 
do zrobienia. Dopinguje nas 
zwłaszcza fakt, że Litw in i na 
ogół dysponują znacznie w ię
kszą wiedzą na temat Polski niż 
to się dzieje odwrotnie. Że zna
jomość języka polskiego na Lit
w ie jest nieproporcjonalnie w ię
ksza niż litewskiego w  Polsce. 
N ic  też dziwnego, że ciągle u 
nas szwankuje informacja na 
temat osiągnięć kultury litew
skiej.
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Wiosenna pomoc siewcom
W ILNO  (ELTA). Rząd Litwy 

przyjął bardzo oczekiwaną przez 
rolników uchwałę o trybie przy
działu i  wykorzystania środków 
funduszu siewu wiosennego. Pro
ducentom płodów rolnych na 
prace siewne z . budżetu asyg- 
nuje się 5 mld talonów kredy
tu. Udzieli się go  na okres 
roku. Ministerstwo Rolnictwa po
dzieli środki z  budżetu między 
rejony proporcjonalnie do po
wierzchni ich użytków rolnych. 
W  rejonach zarządy rolne wraz 
z  przedstawicielami lokalnych 
oddziałów bankowych, gospoda
rzy i innymi przedstawicielami 
rolników utworzą komisje, któ
re kredyty te podzielą w  zależ
ności od posiadanych użytków 
rolnych, innych realnych potrzeb 
oraz możliwości zwrotu tych kre

dytów. W  ten sposób stwarza 
się warunki nabycia nawozów 
mineralnych, pestycydów, nasion 
eVHowych, sprzętu rolniczego, 
części zamiennych.

M inisterstwo Finansów zasię
gnie ' opinii Banku Światowego 
oraz innych banków w  sprawie 
otrzymania pożyczki walutowej 
równej 8 mld talonów. Za te 
pieniądze dałoby się zakupić sto 
tysięcy ton paliwa dieslowego. 
Rolnikom przydzielałoby się je  
na kredyt w  określonym trybie. 
Należy się spodziewać, że siew 
wiosenąy rolnicy powitają po 
doczekaniu się również obieca
nej pomocy Ministerstwa Ko
munikacji —^ 300. traktorów wraz 
z  zapewnieniem paliwa. Taką po
moc obiecał minister Jonas Bir- 
żiśkis.

SPRAW Y DAMSKO-MĘSKIE

Kłótnia małżeńska.

—  Chciałabym umrzeć! —  w y
krzykuje z emfazą żona.

—  Ja też! —  odpowiada mąż.

- N o to ja Już nie -— mówi' 
żona patrząc na niego z  nadzieją.

NAS I MILUSIŃSCY

—  Tatusiu, zabiłem dzisiaj sześć 
much —  chwali się mały Jaś.

—  T o  były dwie samiczki i 
cztery samce...

po czym to synku poz
nałeś?

—  Samiczki siedziały na lus
trze, a samce na butelkach po 
piwie.

•  *  #
Lekcja biologii:

Basiu, powiedz nam, jak  się 
nazywają zw:erzęta, które mogą 
żyć i na lądzie i na morzu?

—  Marynarze.

U  LEKARZA

Chirurg chodzi tam i z powro
tem po sali operacyjnej, zerkając 
co chwilę na zegar i pusty stół 
operacyjny. W  końcu nie w y
trzymuje.

—  Trudno, siostro, zaczynamy 
bez niego.

Z RÓŻNYCH SZUFLAD

r*' Co niesiesz w tej butelce?
—  Wodę ze źródła.
•— Szkoda, myślałem, że coś j 

do picia.
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F f P s  g ?pouS V I  
w  centn S iS L  ^ 1
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-  b“ po4t' * & S fmierzyły „  «
plasują się m 
szych m ie js a c k ^ ł ■  
podane w  oba

I  Irlandię Phi. iN .

L po t ^ h m e c a * L i
P i  .przedstawia .u S J
(państwo, punkt, ? 
cone, saldo ł*— •

Hiszpania 
Irlandia ®
Dania
Irlandia Ptat 

L Litwa 
Łotwa 
Albania

NajblUsze spotkani, „
kwiTe“ Ł D mi» 9
I  Utws M S S i

podejmie Albanią. ^
W  pozostałych śiotta,. I

™  ch P«tty n ^ f
strzygnięcia: gn ip ii. “ 
caria —  Portugalia — 
pa  U —  Turcja -  
0:2, grupa IV -  w ^ l  
gia —  *2:0, grupa V -J"
—  Grecja -  <f. p„ ^ 1  
czach w  grupie I na o j l  
li z  dorobkiem 8 pkt r|J| 
Szwajcaria i Włochy, 
pie II aż trzy zespoły - 
wegia, Anglia i Holandia J 
tują po 7 pkt, grupie IVjL 
porażki z dorobkiem u *1  
7 meczach przewodzi Bfea 
grupie V  Grecja grosJ 
pkt po 5 spotkaniach.

N A  REMISOWEJ Nlfc I  
1 Dobiegło końca touneti 

rezentacji piłkarzy Litwy i 
wacji i Polsce. W dwói j  
tnich spotkaniach jej i 
były narodowe drużyny j 
krajów. Początkowo 
ni A . Liuhinskasa zagoi] 
Słowacją i zremisowali - I  
Również remis, tym qb| 
1:1, wywieźli piłkarze 
niewieściego miasteczka I 
szcze, gdzie minionej 
zagrali z Polską. Mecz fi 
gał pod wyraźne dyktabj 
podarzy, oni też objęli p 
dzenie po strzale P. 
skiego, a wyrównującą Ir 
strzelił S. Poderis.

MACHNĄWSZY I #  | 
NA FIDE 

Szachowy mistrz 
Kasparow i  angieWa *
N. Short zdecydowali, 
o  szachowe mistnotf*0 , 
ta odbędzie się we 
w  Londynie* Puls na< 
sie 2,5 min dolarów.

Jak wiadomo, 
wno Międzynarodowa. 
cja Szachowa n iecy*^ ] 
skwalifikować 
go spotkania po tym 
nzucili oni ****&& ‘ J  
warunki i wytypowafl d 
na ten mecz RosjMj0*,^ 
powa i Holendra • 
Wszystko wskazuje 
nie zgodzą się S g g s r  
podjazdowej t fg jg n  
swych kolegów i y? 
chownicy.

W  ten sposób 
cja bez prece[ta»*J? 
zobaczymy, j®01e. * 
z niej konfliktujtf* ^  

MISTRZOWIE

******* l i l i ihammer są 
dla r.guraystó*. ® i 
laty zakonezyh jjjijj 
szli na z a w o d °* * » ,  
wszą na start P " S  
tna mistrzyni « Br 
ka K. Witt. a  »  0 
chęć
tal mistrzowie 
w ie olimpijscy , ,
35 lat J. T ort”  ‘
Dean. Ten 
czny pized 10 ^  
rżysk w Sarajew* « «  
miętne „Bolero-. 
c iz io w ie  wysuwa 
noty — -6,0 R g

J k
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j.wel Fabryce Tele-
I .  Produk? «
■ V  ^JtoSzowanego tele. 

»  “““- I  61 TC402D". Po- 
kostki. I t g o  

f *  waga 27 kg.

• ^ - um bnn o sc

_  t itwv o konkuren-
Ł ^ r i e -  podawania » ę -
I ^ s c i i ,  o»n*i'wania 1f  tforwu -ykoraystywanie 
• # * * 1  obiektu, błędne*
* 5 Ł *  o jego <^ałal- 

Sonnacji* Fakty na- 
ustawy b ę ttn es ię  

1 2  aa Radzie Konfcu-
r v  charató^e,
f. jnBkować zakaz dzia-

S ? l * l  * óra P *  p™6'
grzywny Jtienię-

E i  konkurencji wyznaczyła 
1 ^ . poniewieskiej‘4 kiejdan- 
E K « i o m :  (2 proc. od 

l a l  kwartał), za zawyże
nia swą produkcję. M y
y z tej przyczyny mniej 
a cukier (nie więcej niż 

i. 190 zahd za -----
Z tych samych po- 

tafcze będą zimna woda 
je i numery samochodo-

^aOBOTNYCH PRZYBYWA 
I, i marca na Litwie ż a le - . 
ibto4w 91.297 i  bezrobot- 
kNaJwięcefl jest ich, oczy- 
e. w stolicy — 12.634. 

JttWA CZY HERBATA 
■V 1993 roku na rynku świa

ta skoczyły w górę ceny 
pij. Jeżeli rok wcześniej za 
i  żądano 760—800 USD, to

w  1993 r. już 900 dolarów. Przy
czyna —  nieurodzaj w  Brazylii. 
W  sukurs przyszła KolunJbda, 
która zwiększyła obroty „w  ka
wie".

Co się tyczy herbaty, to 
światowy rynek jeszcze nie o- 
trząsnął się po ciosie jakim 
stała się odmowa krajów Wspól
noty kupowania herbaty. Ceny 
herbaty spadły o  10— 15 proc. 
Stabilne ceny utrzymały się ty l
ko na herbatę wysokogatunko
wą. Były ZSRR normalnie zu
żywał rocznie 250—280 tys. ton 
herbaty. 100 tys. ton zamawia
no w  samych tylko Indiach. 
Zerwanie kontraktów z India
mi postawiło nowo powstałe 
kraje w  nadzwyczaj trudnej sy
tuacji.

CUKRU N AD AŁ BRAKUJE 
N a  naszym rynku sprawy cu

krowe zapowiadają się źle. Czte
ry litewskie cukrownie pracują 
teraz na francuskim surowcu. 
A le  z  36 tys. tom cukru na Li
twie zostanie tylko 5.320 ton. 
Francuzi n ie obiecują więcej 
surowica1, podobnie Kuba, z  któ
rą od dawna zerwano kontak
ty. Niewielkie partie .cukru pły
ną jeszcze z  Rosji, Ukrainy i 
Białorusi. Tymczasem Litwie .po
trzeba rocznie 150 tys. ton. Na 
dziś brakuje 85.000.

CENA BARYŁKI ROPY 
Według przewidywań specjali

stów w  1993/94 r. baryłka ropy 
naftowej będzie kosztowała' od 
21 do 24 USD, a w ięc znacznie 
wzrośnie.

N A  H A U  
W e  iradę  na Hali były nastę

pujące ceny: za kilogram cielę
ciny proszono 450— 480 tal., 
schabu w ieprzowego 800 tal., 
słoniny 600 tal., wędzonego bo- 
czfcu 650—700 tal., kiełbasy 
.ponad tysiąc tal., masła 500 tal., 
ziemniakóW 30 tal., cukru 220 
tal* kJwaszonej kapusty 200 tal., 
tyleż za kwaszone ogórki. Litr 
śmietany kosztował 180 tal., ki
logram marchfwi 200 ta l, bura
ków 60 tal. Dziesiątek jaj —  
210 i więcej talonólw.

fywność znów drozsza
łjktóy, trudno pzp informo- 
f  gytełników o zmieniających 
■łanach, gdyż ani Minister- 
Hp  Hanflu ani zarząd handlu 
Wywiedzą ceny wyśru- 
K|p  wytwórcy i nie ma siły, 

kJ || powstrzymała. w  
■ 3 rynek, to rynek.

T»®n j ludzie chodzili jak 
Bi 00 zobaczyli na 

w Repach — odbie- 
W9ze&3 chęć do śmie

chu, chociaż śmiać się trzeba by
ło, na bo Prima Ajprilis. K ilog
ram parówek kosztuje teraz 705 
tal., pasztetowej 170.20 tal., kieł. 
basy „RaSes" 707.80 tal., „Pu- 
nia" 826.60 tal., „Paneriu" 
898.20 tal.

Podrożał rórwnież nabiał, nie
które gatunki cMeba. Przewidu
ją  się nowe ceny (prawdopodob
nie o  30 proc.) wódki.

Inf. wł.

jj gdzie
■ ’*«« lt!S?ową Niedzielę w 
I  ta itSW  > Sportu MSW 
Łfcót!« odbędzie się świę- 
ł fc ie ,  f i l  rcBgijnej „C*e-
Ijjaś orsani-■pugKiubu Mł°-
K ł S a i ^ i i . ^ e l ę  o godz. 
B h łt"'yoS>We| Praew*dzia- 
I N l l I P i  I  Survi-

r > i' ^  0 80dz- lLiw . , * ' ’ 1'
16*2*8 w Katedrze o 

■ H E * ™ *  I  P ień sk i
••Siedem os-

J  .'V( ^ W e la  ną krzy-

CS), i  koś- 
■ i i c h ó i  

kameral-
B S  N  v f v Wacy z N*e-I  i i*m» *V W «ją

s >
f  *1 ,*??? Allena wyś- 
■ VI-w Salt VI- 

| V  'ifWa t ?°[włe mogą 
Hgg§ siostry",

I ^ az°o tu* . Ótaz
K J i t ó  .  * ^ > 0  chcie-
| ^ le' 1® niel

K ' W *  **W at". 
1 ' A ^ A . W y  
| K  *°k«aaw
■ V  ̂ »I "^kł" . autorskich 

H B  y  '; Hożna tu

nasa, R. Vaigeltaite.
1 kwietnia otwarta tu została 

ekspozycja karykatury.
*  Rzeźby T. Gutauskasa oraz 

malarstwo E. Jurkuniene i R. 
Nokkelo z  Finlandii obejrzeć 
można w  galerii „Vartal,ł, Vii- 
niaus 39 (Wileńska).
• # W  galerii „Langas", Aśme- 
nos 8 (Oszmiańska) można się 
zajpotznać z  dorobkiem S. Pauk- 
Stysa.

*  Natomiast w  galerii „Aka- 
demlja" obejrzeć można rzeźbę 
A. Lankelisa.

TEATR
*  Operp. Dziś ,^NabuccoM G. 

Verdiego. Jutro i w  niedzielę 
wieczorem balet ,^Jezioro łabę 
dzie“ . Dla dzieci- w  niedzielę 0- 
pera „Jonukas i Gretute".

*  Roey]s|d Dramatyczny w 
sobotę zaprezentuje dla dzieci 
„Królewna Śnieżka i< siedmiu 
krasnali". Wieczorem „Późna |ini- 
łość".

*  w  Aioafitwtfrirtni Dramaty
cznym możemy obejrzeć w  so
botę „Trzęsawisko", w  niedzielę 
„Współpasażerowie ".

Na Małej Soenie premiera. W  
niedzielę o  godte. 12 i  16 zosta
nie zaprezentowana sztuka K. 
Paterson „Zapalczywa Gile Hojp- 
kins'\

*  Wileński Teatr Młodzieży 
proponuje w  sobotę obejrzeć ko
medię „Trzy ukochane", w  nie
dzielę dla dzieci' ^PdteT Pen", 
wieczorem „Gracz".

W  Sali-99 w  sobotę „Śpiewy 
Łazarza'4, w  niedzielę „Na drugi 
rok o  tej porze".

Dziś do Partii Radykalnej zapisanych jest. po
nad 40.000 obywateli z  47 krajów świata. Wśród 
nich są laureaci Nagrody Nobla Mairead Magui- 
re Corrigan pokojowa) i George Wald (medycy
na). Ponad 500 parlamentarzystów, wśród których 
są liczni ministrowie z 39 krajów*) Europy, Azji, 
A l. /ki i Ameryki, należących do 92 narodowych 
partii, ugrupowań lub list. Merowie wielu waż
nych miast, jak Franco Carraro (Rzym) i Muha- 
mmed Kreseljakovic (Sarajewo). Osobistości ze 
świata sztuki, jak y ittorio  Gassman, Bemardo 
Bertolucci, Miguel Bose, Dcnnenico Modugno, 
Fernando Savater.

RZYM, 1 M ARCA 1993 ROKU...

Zaledwie w  ciągu 20 dni liczba zapisanych do 
Partii Radykalnej we Włoszech wjzrosła ponad 
dziesięciokrotnie z  2.500 do 36.000 członków. W  
ten sposób osiągnięto cel, jaki nakreśliła II se
sja X X X V I Kongresu, który obradował w Rzy
mie od 4 do 8 lutego, co stanowiło minimalny 
warunek do przywrócenia partii do życia: samo
finansowanie Z pomocą 7 milionów dolarów dla 
ponadnarodowego projektu 1993 roku. W  Eu
ropie korupcji politycznej, partokracji ponad 
36.000 obywateli postanowiło zapisać się, wstą
pić do Radykalnej Ponadnarodowej i ponadpar
tyjnej partii, ponownie afirmując szlachetność 
polityki.

O  PRAW O DO ŻYCIA, O ŻYCIE PRAW A

Z maksymalną mocą ponownie ugruntować 
prawo do życia i  życie prawa w  instytucjach 
politycznych, a także w  świadomości i konkre
tnym życiu każdego z nas: to główna kwestia 
dnia dzisiejszego, tych- niewielu lat,' które dzie
lą nas od końca wieku. Aby w  tym czasie, gdy 
instytucje międzynarodowe są bezsilne5̂  ura
tować miliony istnień ludzkich przed panoszącą 
się na planecie śmiercią głodową i wojną, przed . 
ciągłymi wybuchami przemocy, które razem z 
krytyczną sytuacją ekologiczną w  sposób tragicz
ny znamionują schyłek tego wieku.

TRZEBA, ABY 20, 30 PARLAMENTÓW...

Trzeba, aby coraz większa liczba parlamentów 
świata, Parlament Europejski, ONZ były w  sta
nie przedstawić te same teksty ustaw,'podejmo
wać te same rezolucje w  celu utworzenia skute
cznych środków prawnych. 'Trzeba wpoić społe- - 
czeństwu współczesnemu zdolność- sterowania 
dzisiejszymi zagrożeniami i problemami, które 
coraz rzadziej rozstrzygane są na. szczeblu na
rodowych instytucji .i rządów. Po to, aby osią
gnąć wszystko wyszczególnione, potrzebne są 
utworzone w  tym celu polityczne organizacje 
ponadnarodowe i ponadpartyjne.

Na dzień dzisiejszy Partia Radykalna jest je 
dyną siłą polityczną, zorganizowaną w ten spo

sób. Trzeba ją umocnić.

GANDHYJSKA PARTIA BEZ PRZEMOCY

Potrzebne jest ugruntowanie określonej siły 
obywateli, która bez przemocy, drogą gandhyj- 
skich inicjatyw a także masowości potrafi umie- 
śc ić . w  centrum dyskusji politycznych każdego 
kraju potrzebę rozstrzygania dzisiejszych prob
lemów i  zagrożeń.

*) Albania, Afryka Płd., Argentyna, Armenia, 
Azerbejdżan, Białoruś, Boliwia, Bośnia ^Hercego
wina, Bułgaria, Burkina Faso, Chorwacja, Estonia, 
Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Izraelr Ka
zachstan, K o ss o yo , Litwa, * Łotwa, Macedonia, 
Mali, Mołdawia, Niger, Polska, Peru, Rosja, Ru
munia, Serbia—Czarnogóra, Senegal, Słovenia, 
Słowacja, Ukraina, Uzbekistan, Wenezuela, Wiel-

BEZ PRZEMOCY GANDHYJSKA PONADNA

RODOWA PONADPARTYJNA DEMOKRATYCZ- 

N A  W  OBRONIE ŚRODOWISKA NATURAINE- 

GO EKOLOGICZNA DEMOKRATYCZNO-FEDE- 
RAUSTYCZNA LAICKA (POZAWYZNANIOWA) 

EUROPEJSKO-FEDERAUSTYCZNA LEBERALNO- 

DEMOKRATY CZNA UBERAINO-SOCJALISTY- 

CZNA UBERTYNSKA ANTYAUTORYTARNA 

ANTYPROHIBICYJNA ANTYPARTOKRATYCZ- 

N A  ANTYMIUTARYSTYCZNA ANTYKLERY- 
KALNA

Ponadpartyjna ponadnarodowa 
p a rtia  bez przem ocy

JAK I DLACZEGO NALEŻY SIĘ ZAPISAĆ

Po to, aby zapisać się do Partii Radykalnej, 
jedynej „ponadpartyjnej i ponadnarodowej", is
tnieje jedyny warunek: rrpładć składkę. Nie ma 
tu ani sędziów polubown ;*ćh, ani komisji, które 
mogą zaakceptować przyj ę ie lub odmówić go. 
Nikt nie może kontrolować postępowania zapi
sanej osoby lub ją wykluczyć. Nie ma tu nie
zgodności z  inną partią, wręcz odwrotnie, popie
ra się to. W  rzeczywistości jest to partia nie 
konkurująca na płaszczyźnie wyborczej, jako że 
jej decyzją jest nieuczestniczenie we wszelkiej 
rywalizacji wybofczej^

Partia Radykalna nie „reprezentuje" swoich 
członków, ich humanitaryzmu, ich idei i- pod
stawowych interesów. Dla nas partia, demokra
tyczna jest środkiem, a nie kościołem, etosem 
lub armią. N ie ma tu rozkazów do wykonania 
lub uogólniających i  przekonujących ideologii 
do wystawiania na pokaz, nie ma „foteli" wła
dzy, aby o nie walczyć. Są bojownicy Partii Ra
dykalnej, aby afirmować niektóre swoje osobi
ste przekonania, osobiste nadzieje. Są bojownicy, 
zgrupowani w  Partii Radykalnej —  zarówno w 
parlamentach, jak też na ulicach i  placach — 
nie dla budzenia pragnień lub ideologii, a dla 
ęsiągania dokładnych celów.

SAMOFINANSUJĄCA SIĘ PARTIA

Zapisanie się do Partii Radykalnej kosztuje 
„drogo"; w krajach waluty wymienialnej mini
malna kwota jest wyższa od kwot wszystkich 
partii narodowych (w większości krajów WE, 
na przykład, wynosi ona ponad 200 dolarów ro
cznie). Jest to  gwarancja jej autonomii: tylko 
partia, która kosztuje jej członków przynajmniej 
tyle, ile zgadzają się codziennie wydawać na 
jedną gazetę, może liczyć na zrealizowanie wiel
kich idei.

PRZYSTĘPUJ DO NAS BEZZWŁOCZNIE

Aby działać na całym świede, od oblężonego 
Sarajewa do głodnej ziemi Sahel, od Kuby do 
Kaukazu, przeciwko demonom nietolerancji, ra
sizmu, „czystości etnicznej", aby afirmować pra
wo do życia i żyde prawa. Aby realizować kon
kretne projekty, jak utworzenie „międzynarodo
wej ligi na rzecz zniesienia kary śmierci do 2000 
Tóku".

A  więc trzeba, aby jeszcze dziesiątki tysięcy
obywateli wszędzie poświęciło się ponadnarodo
wej, ponadpartyjnej partii. Bezzwłocznie.

ZAPISZ SIĘ RÓWNIEŻ TY!

Wypełnij 4 od razu wyślij pod adresem:

Yllnlus, Yytenlo 2/40 m. 26, teL 63-42-65.

Imię, nazwisko.............................................

Adres, miasto  v .i

Indeks, rejon, kraj  .........................

Telefon, fax ........................... ........................

Zawód, wiek  ........... .............................

Do jakiej innej partii należycie....................

ZAPISUJĘ SIĘ DO PARTII RADYKALNEJ 
N A  1993 ROK
Wpłacam sumę gotówką, czekiem bankowym, 
przekazem pocztowym

Podpis
Minimalne kwota do wstąpienia do .........

wynosi 365 taL       i
(Zam. 1903)

A. Pakerys —  rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego
Wybrany został nawy rektor tematyki i fizyki profesor Ro

Uniwersytetu Pedagogicznego 
Wilcue. Na to stanowisko pre
tendowali dwaj profesorowie: 
wytypowany przez wydziat ma-

imialdas VosyUua oraz wytypo
wany przez wytiztoły Utuanisty- 
§ f 1 historii profesor Anłanas

Pakerys. Większością głosów 
członków Senatu wybrany Jos- 
tal profesor Antanas Pakerys.

(ELTA)
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Telewizja Polska —  przez całą dobę
Z tkiiem 31 marca I program 

T e le w tó ji Polskiej zaczął dztatać 
przetz okrągłą dobę (dwie godzi
ny —  od godz. 4 do 6  rano po- 
Świeci na profilaktykę sprzętu). 
A  więc cierpiący na bezsenność 
nie będą musietf przewracać się 
z boku na bok i  liczyć owieczki.

W  programie nocnym będą po
wtarzane filmy fabularne i kon

certy muzyki poważnej. Przez 
całą noc nadawany będzie pro
gram informacyjny —  „Gorąca 
linia", w  którym najnowsze wia
domości przekazywać będą po
pularni obserwatorzy międzyna
rodowi. Z  pomocą telew izji przy. 
chodzi też PAP. Będzie ona na
dawała najnowsze komunikaty, 
przeglądy prasy.

Rozpoczyna też pracę nowa 
stacja Telew izji Polskiej dla 
Polaków zamieszkałych za gra
nicą ■— „Potonia” . Z  pomocą łą
czności satelitarnej rozproszo
nym po świecie rodakom nada
wać będzie programy w  języku 
ojczystym. Czynna też będzie te- 
1 eg a zet a —- z  najnowszymi w y
darzeniami w  Polsce i za gra
nicą.

T e l e w i z  j  a
PIĄTEK, 2 KWIETNIA  

LTV

9.00 —  Program dnia. 9.05 —  
Z zachodniego wybrzeża. 9.35 —  
Nasz język. 10.05 —  WideofHm 
Litewskiej T V  „Krewni" (4). 
13 00 —  Wiadomości. 18.10 —  
F ita anim. 18.20 —  Trzy dni w 
Brukseli. 19.00 —  Wiadomości 
(ros.). 19.10 —  Film dok. 19.40 
  T V  serial „Sąsiedzi". 20.05
— Najśmieszniejsi ludzie Amery
ki. 20.30 —  Dobranocka. 20.55
—  (Reklama. 21.00 —  Panorama. 
21.30 —  Program. 21.35 —  Te
legra „Tak. N ie". 22.30 —  A le 
ja  Ladsves. 22.45 —  Film fab. 
„P rzekon yw aczePodczas  prze
rw y  o  23.15 —  Wtedomdfci 
wieczorne. 23.45 —  T o  dopiero 
show.

T V  Litwy Wschodniej

7.00 —  Na dzień dobry.

Warszawa

10.00 -^  Wiadomości. 10.10 —  
Mama i ja. 10.20 —  Przedszkol
ny  koncert życzeń. 11.00 —  
„Kapitał, czyli jak  zrobić pienią
dze w  Polsce" —  film fab. prod. 
polskiej. 12.45 —  Kwadrans na 
kawę. 13.00 —£ Wiadomości. 
13.10 —  Program dnia. 13.15 —
17.00 —  Telew izja edukacyjna 
17.05 —  Dla dzieci: „Ciuchcia**. 
17.50 —  Muzyczna Jedynka.
18.00 —  Teleexpress. 18.20 —  
„Karuzela" —  film dok. 19.05 —  
Każdy ma prawo. 19.25 —  „Ran
dka w  ciemno" —  zabawa qui- 
zówa. 20.00 —  Wieczorynka. 
20.30 —  Wiadomości. 21.10 —  
„Kapitał, czyli jak  zrobić pie
niądze w  Polsce" —  film fab. 
prod polskiej. 23.00 —  „Repor
ter" —  magazyn. 23.45 —  W ia 
domości. 24.00 —  Muzyczna Je
dynka. 0.10 —  „Hotel Tenni- 
nus" (3) —  serial dok. prod. 
USA. 1.05 —  Saga piosenki 
francuskiej —  Charles Azna- 
vour. 2.00 —  „Siódemka" w

„Jedynce". 2.50 —  Now y dzień.
3.00 —  „Problemat profesora 
Czelawy" —  film fab. prod. pol
skiej, 4.00 —  Zanim zaśniesz.

Ostanklno

4.55 —  Program dnia. 5.00 —  
Dziennik. 5.20 —  Gimnastyka. 
5.30. —  Poranek. 7.45 —  Fir
ma gwarantuje. 8.00 —  Dziennik.
8.20 —  T V  film fał). „Czarodziej
skie jabłko". 9.40 ttgS| Koncert.
10.00 —  Klub podróżników. 
10:50 —  Ekspres prasowy. 11.00
—  Dziennik. 11.20 —  Ameryka 
z M . Taratutą. 11.50 —  Dla was, 
teatromani'. 12.10 — ' Film-spek- 
takfl „Krewni". 14.00 —  Dzien
nik. 14.25 —  Brydż. 14.50 —  
Biznes. 15.05 —  Notes. 15.10 —  
T V  film dok. 15.30 —  T V  fiim 
fab. „Czarodziejskie jabłko". 
16.50 —  Działanie. 17.00 —  
Dziennik. 17.25 —  O pogodzie. 
17.30 —  Człowiek i  prawo.
18.00 —  Am eryka z M. Taratu
tą. 18.40 —  Pode cudów. 19.40
—  Dobranocka. 20.55 —  T V  
film  fab. „Jak bracia". 22.25 —  
Biuro Polityczne. 23.20 —  W ie 
czór muzyczny. 24.00 —  Auto- 
show. 0.15 —  Program muzycz
ny. Podczas przerwy —  Dzien
nik. 1.15 -T- Ekspres prasowy.

T V  Rosji

7.00 —  W ieści. 7.20 B  Rek
lama. 7.25 --r Czas biznesme
nów. 7.55 -TT- Biały kruk. 8.40
—  .W  wolnym  czasie. 8.55 
Film-koncert. 9.35 —  Alaska —  
Syberia. 10.20 —  Show gentle- 
menów. 11.10 —  Amerykańska 
komedia filmowa. 12.40 —  Spra
w a chłopska. 13.00 —  W ieści.
13.20 —  Reklama. 13.25 ,,i\
13.55 —  Dom przyjaciół. 14.25 
agi K rólow ie śmiechu. 15.00 —  
Telegiełda. 15.30 —  W ieści. 
15.45 —  Studio „W zrost". 16.15
—  Zwierciadło dn ia  16.45 —  
Waelki krąg. 17.00—  Piątkowy 
film  W . Disney/a. 17.50 —  U 
progu zgody. 18r35 —  Film a- 
nim. 18.45 —  Święto co dzień.
18.55 —  Reklama. 19.00 —  W ie 
ści. 19.20 —  Reklama. 19.25 —  
W  świecie sportu samochodo-

Hop International informuje
Wielu czytelników, zwabionych ogłoszeniem w  pop

rzednim numerze „Kuriera Wileńskiego", telefonowało 
wczoraj do redakcji z prośbą o zarejestrowanie w  cha
rakterze przyszłych pracowników Międzynarodowego 
Młodzieżowego Ośrodka Rozrywkowego „HOP Interna
tional". Wszystkim im serdecznie dziękujemy za tele
fony, za udział w naszej wspólnej primaaprilisowe) za
bawie.

Natomiast tylko jedna osoba „znała" Marcelego 
Hryniewicza —  krewnego hrabiów Potockich. Krzyża
nowskich, Gosztautów. Widocznie perspektywa uzyska
nia 2-pokojowego mieszkania w  śródmieściu była zbyt 
ponętna, aby nie spróbować z niej skorzystać.
i wszystkłe litewskie pisma zamieściły wczoraj
jakieś kawalerskie materiały. „Respubllka" 1 „Lletuvos 
rytas „wybrały" nowego ambasadora Litwy w  USA 

został nim konkurent pana Brazauskasa na prezyde- 
aktor Vilkaitisr „Lietuvos aidas" ..sprywatyzo

wał  ̂ wieżę Giedymina.

Si<?’ ie w tych trudnych czasach jeszcze 
me straciliśmy poczucia humoru. Oby przyświecało o- 
no nam częściej w szarej codzienności.

REDAKCJA

Organizujemy
tanie 1 popłatne podróże 0 1 20 kwietni 

raek), 18 kwietnia —  do Mediolanu. j
Waga bagażu —  dowolna.
Oferujemy stale loty do Stambułu. PekinM 

02-16 (po pracy). ^
i i l a l H  i

wego i  motorowego. 19.55 —  
W ręczenie nagród „Oscar-93" 
Amerykańskiej Akademii Filmo
wej. 21.40 —  Antrakt. 21.55 —  
Reklama. 22.00 —  W ieści. 22.20
—  M ówią gwiazdy. 22.30 —
Wyjaśnijm y sprawę. 22.40 —
Na sesji RN FR. 23.10 —  Salon 
wieczorny.

SOBOTA, 3 (KWIETNIA

LTV

9.00 —  Wiadomości. 9.05 — 
Dla dzieci. 10.05 —  Z  zachodnie
go  wybrzeża. 10.35 Słowo
chrześcijanina. 10.45 —  Zgo
da. 11.45 —  Nasz język. 12.15

• Cykl edukacyjny. „WJtajj, 
Francjo". 12.45 —  Gest. 13.10 

Złota kolekcja. 15.55 —  1 dla 
•rodziny, i dla domu. 16.35 — 
Program siportowy, 17.00 —  T V  
album. 18.00 —  Wiadomości.
18.10 —  Litwa i świat. 18.50 —  
Program sportowy. 19.30 —  Spo
tkanie w  PEN-Ciubde. 19.50 —  
Koncert. 20.20 —  Dobranocka. 
20,55 —  Reklama. 21.00 —  Pa
norama. 21.30 —  Pod własnym 
dachem. 22.15 — Kryminał N ie 
mieckiej T V  „Zatarte ślady". 
23.15 —  Wiadomości wieczorne.
23.30 —  Vda Baltica.

Waraaawa

10.00 —  Wiadomości. 10.10 —  
„Ziarno"* 10.35 —  „5— 10— 15“. 
11.50 —  Język angielski dla 
dzieci. 12.00 —  „Człow iek z  szu
flady" —  film  dok. 13.00 —  
Wiadomości. 13.10 Program
0 rodzinie. 13.40 , - e  Odyseja 
zwierzęca (14) —  serial przyrod
niczy prod. USA. 14.30 — 1 M a
gazyn 60/90. 15.00 —  W alt Dis
ney przedstawia. 16.20 —  Tele
w izy jn y  teatr rozmaitości: Phi
lip M ackie — '„O d  pierwszego 
wejrzenia". 17.15 —  Program 
rozrywkowy. 18.00 Teleex- 
press. 18.25 —  „Śpiochy*1 (1) —  
serial prod. ang. 19.20 Pre
miery muzycznej Jedynki. 20.00

M ałe wiadomości DD. 20.10 
— - W ieczorynka. 20.30 — W ia 
domości. 21.00 —  Polskie ZOO.
21.30 —  „Pluton** —  dramat 
wojenny prod. USA. 23.25 —  
Śpiewa Natalie Cole. 0.10 —  
Wiadomości. 0.20 —  Sportowa 
sobota. 0.45 —  „W ybuch" 
film  fab. prod. USA. 2.30 —  
N ow y  dzień. 2.40 —  Program 
rozrywkowy. 3.10 —  S.O.S. (7
—  ost.) —  serial prod. TP. 4.05
—  Program kabaretowy.

fManUn^t

6.10 -^ P ro g ra m  dnia. 6.15 —  
Dziennik. 6.35 —  Gimnastyka. 
6.45 —  Ekspres prasowy. 6.55
—  Sobotni> poranek biznesmena. 
7.40 —  Sport. 8.10. —  O  pogo
dzie. 8.15 —  Maraton-15. 8.40
—  Eldorado. 9.10 —  Autograf 
sobotni. 9.40 Skan wszystko 
potrafi... 10.05 —  O  smacznym
1 zidrołwym jedzeniu. 10.30 —  
Dom książki. 11.10 —  K iosk mur- 
zyiczny. 11.40 —  T V  fiim  dok.
12.10 —  Film fab. „N ie  dokoń
czona opowieść". 14.00 —  Dzie
nnik. 14.25 ||ł  Abecadło prywa
ciarza. 14.35 —  O  problemach 
onkologicznych dzieci. 15.10 —  
Dla uczczenia S. Rachmaninowa. 
15.25 —  B. Clinton i  inni. 16.05
—  Program siportowy, 17.05 —^ 
Czerwony kfwadrat. 17.45 —  
SzczęśJDwy przypadek. 18.45 —

n a j t a ń s z e , n a j z y s k o w n ie j s i!
— w dniach 6, 20 kwietnia DO SYttn ^  

Cena —  550 USD i 5000 taL w
— stale DO STAMBUŁU.
Zwracać się: Ylinius, tel. 61-35-09

za pracą —  74-41-89.

SPRZEDAJĘ 

regały „Deltuva“ , „Klevas*\ 
„Jaunuolis", „Rytas-4".

Zwracać się: yilnius, tel. 76- 
63-43. (Zam. 1906)

SPRZEDAJEMY 
pralki „Wiatka-automat" z do

stawą i  włączeniem.
Zwracać Się: Yilnius, tel. 57- 

32-19, 23-01-64. (Zam. 1897)

F IRM A SKUPUJE 
miedź, brąz, mosiądz i  ich 

złom, stare chłodnice samocho
dowe.

Zwracać się: Ukmerge, tel.
(8-211) 5-81-23, 5-79-00.

(Zam. 1854)

SPRZEDAJĘ 
pilnie i  tanio nie dokończony 

dom z wykupioną działką przy 
ul. Slaures w  m. W ilnie.

Zwracać się: yilnius, tel. 48- 
28-90, 44-00-42, po godz. 19.

(Zam. 1912)

SPRZEDAJĘ 

4-pokbjowe (Pieszkowie w  Pa- 
gW ai (Pogirfcch).

Zwracać Viląhis, teł. 56- 
75-40 od  godz. 18.

(Zam. 1915)

Fiłm fab. 19.40 —  Dobranocka.
19.55 —  Reklama.' 20.00-—  Dzie- 

.nnik. 20.35 —  Program. 20.40 —
T V  film  faib. „Upiór Cantervil- 
le 'a ". (2). 21.30 —  Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków. 
22.10 —  Miłość od pierwszego 
w ejizen ia. 22.50 —  Film anim. 
d la dorosłych. 23.00 —  Dzien
nik. 23.20 —  O pogodzie. 23.25
—  Fihn fab. „Okulary w  złotej 
opraw ie” .

T V  Rosji 

7.00 —  W ieści. 7.20; —  Pro
gram. 7.25 —  Spojrzenie na 
świat. 7.50 —  Równoległe świa
ty. 8.20—  Studio „W zrost". 8.50
—  Dama atutowa 9.20 —  Poga- 
duszki. 9.50 —  L. Lawliński. 
10.20 —  Własność. 11.05 —  Fihn 
fab. „ A  jeśli to  miłość?".12 .40

Sjprawa cbfopska. 13.00 —  
W ieści. 13.20 —  Pielgrzym. 14.05
—  Film dok, 14.35 —  Kariera. 
15.35 —  Pokazuje K-2. 16.05 — 
Futbol bez granic. 17.00 —  Dla 
uczczenia pamięci J. Romm-Le- 
biedieWa. 18.00 —  Wiadomości 
parlamentarne. 18.15 —  Ustami 
dziecka. 18.45 —• Święto co 
dzień. 18.55 ‘— Reklamą*. 19.00 
— .W ieśc i. 19.20 —  Reklama.
19.25 —  Program T V  sieci PBS.
20.25 —  M ała sala kinowa „Sło
neczny dzień schyłku lata". 21100
—  Kontrasty. 21.40 —  Reporter.
21.55 —  Reklama. 22.00 =— W ie 
ści. 22.20 —  M ów ią gwiazdy.
22.25 —  Karuzela- sportowa 
22.30 ■— ProgTam A  23.30 — _ 
T V  fiłm  fab. „M ąż i  córka Ta
mary A l eksandrowny".

wa lndywidn.i|.‘° m 
spółki „
przedslęblonłJ “» >  
tentowanhi
Hnny. jj

Zwracać 
65-27-14. 'H i,

(Zam. j

Polak i 
z Australii,

uczuciowi
t samotny

bez nałogów 11 
pragnie poznać ua 
nią do lat 35, 
dzieckiem — êcy* 
na szybki związek i m 
Będą brane pod nwagiH 
listy ze zdjęciem 
dziecka. Zdjęcia pov 
całej sylwetki. W-p,,,. 
dziecka konieczna jest ■ 
notarialna ojca na w| 
na pobyt stały do Aa 

listy tylko zwykłe, p 
łać pod adresem: 

Polska 
Poznań
ulica Łozowa 95 n 
Alan Palach

Kalendarium
* Kątek (2JV) jest i 

1993 r. Do fcoica *
| Znak Zodiaku - 1 
| Imieniny: Arom ^  

wa, Franciszka.
* Wschód Slota • 

chód —  1937. Długość« 
godz. 07 min. _

Pogoda
Litewska Służba |||f| 

logiczna pizewfttoje _  
tnia zachmurzenie 
opad**, wiMr 
kowany. Ten* * * * * 1 ^  
ni cieipła. . . ,

W  ciągu

nocy od + l'
4—S stopni cieP1̂ ^

Dyżurni wydani 

Henryk F ^ g g l f l
WłodzinUerePOTW

Antonina MBZCZ* 

Marian

K U R IE R
Wileński

Dziennik społeczno-polityczny 
Sejmu i Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od i  lipca 
1953 r.

N a s z  a d r e s :
Lalsvś8 pr. 60,
2019, Vilnius 
Uetuvos Respubllka

Kod 67218 
Cena 7 talonów.

W  Polsce —  1000 zL 
Zam. 1089

N r rejeatracji —  322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda'

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

D z i a ł y :  państwa i  samorządu terenowego —  42-78-63, ekono
miczny —  42-78-54, etyki, rodziny i  prawa —  42-79-64, prawnik
—  42-75-79, szkolnictwa i młodzieży —  42-79-73, 42-69-86, żyda 
politycznego —  42-78-81, żyda  wsi —  42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualnośd —  42-79-77, handlu, usług 1 komunikacji
—  42-79-56, literatury i sztuki —  42^79-88, felietonów i sportu
—  42-90-63, listów —  42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
—  42-72-70, korespondend: na rejon wileński —  42-78-90, 
45-03-95, solecznicki —  52-780, świędańskl —  44-21-46, trocki i 
szyrwlnckl —  62-42-67, fotokorespondend —  42-90-81, tłumacze 
-42-90-60, 42-72-71, styliści —  42-72-92, maszynistki —  42-77-72.

Redaktor Z b ig n le w J ^ ^  

Usługi XERO —
nych dokumentów 4l

11 piętro, pokój I 102" [A i 
do 17.00 w dniach p r a ^ ^ -

 E p i
Biuro ogłoszeń I I

svós 80. 11 pis*r0' P0 
lefon —  42-69-63..


