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trybie przyspieszonym
I^erwca kontynuowała ob- 
jn^a sesja Sejmu. Na po.

posiedzeniu plenarnym 
jpyrano projekty ustawy 
g p i  w związku z  upa- 
eniem przyjęcia kansty- 
Republiki Litewskiej" i 

pej części statutu Sejmu 
gU Litewskiej.

Linas Linkevićius zglo-

Sjekty uchwał „O delegacji 
Republiki Litewskiej na 
lżenie parlamentarne Ken
ii Bezpieczeństwa i Współ-

Iyr Europie" oraz „O uzu- 
oiu delegacji Sejmu Repu- 
Utewskiej w zgromadzeniu 
jntamym Rady Europy", 

(owiano omawiać je  w try- 
jpieszonym.
Vytautas Landsbergis 

iytal oświadczenie Zgody, 
[owej, w którym przypomi- 
> że przed 53 laty została 
(rana Litwa. W  dakumen- 

, się przekonanie, że 
żącego lata, po wycofa- 

|ojska Rosji, ostatecznie 
j się okupacja Litwy.
I Słasys Małkevićius oś
wiadczenie rady deputo- 

i miasta Kłajpedy w spra>-
 jurniej skiej. Ponieważ
|  nie przestrzega najważ- 

zasad reprezentawa. 
Jeresów wszystkich mie- 

miasta, rada, jako 
1 tej' gazety, postanowi, 

foić jej redaktora. To nie 
i wspólnego z ogranicza- 
Folności prasy lub innymi

W SEJMIE REPUBLIKI

motywami politycznymi, zazna- 
cza się w oświadczeniu podpisa
nym przez deputowanych miasta.

Omawiano projekt uchwały „O 
tymczasowej komisji sejmowej 
ds. badania działalności służb 
specjalnych państw zagranicz
nych". Projekt zostanie prze
głosowany na następnym posie
dzeniu.

Kontynuowano też przedstawie
nie projektu ustawy „O zmia
nach i uzupełnieniach, w  usta
wie o  wprowadzenie do obiegu 
pieniędzy Republiki Litewskiej". 
Zgłosili go posłowie Vidmaptas 
Ziemelis i Elvyra Kunevićiene. 
Postanowiono wciągnąć projekt 
do programu obrad sesji i oma
wiać go w trybie' 'przyśpieszo
nym.-

W  trybie przyśpieszonym oma
wiano projekt uchwały „O statu
cie Akademii Nauk". Zaaprobo
wano go po drugim omawianiu.

<ELTA)

rocznicę ludobójstwa Żydów
|oześnia m ija 50 lat od 

getta w Wilnie. Za- 
l szeroko upamiętnić tę.

P l datę. Powstała komisja 
'wa pod kierownictwem 

pfaiozącego Sejmu Repub- 
j Ceslovasa Jurśe-

f-wca na posiedzeniu ko- 
r^dadniono plan przęd
li na lipiec—październik 
I upamiętniaj ą-
l^obójstwo Żydów. 13 
V Wjlnię przy ulicy Su- 
| ^ erz® się odsłoniić pom- 

jjjy® tu kilkuset Żydom 
- R okupacj i h itlerow- 
.Pon arach odbudować 
E^lecznik-inenorę, do

23 września zakończyć uporząd
kowanie starego cmentarza ży
dowskiego i miejsc masowej za
głady. Zorganizuje się również 
wystawy opowiadaj ące o trage
dii narodu żydowskiego, odbę
dzie się konferencja międzyna
rodowa, zostaną uhonorowani 
mieszkańcy Litwy, którzy rato
wali Żydów.

Na uroczystości 50-lecia ludo
bójstwa zamierzają przybyć byli 
więźniowie getta, uczestnicy ru- 

. chu oporu, duchowni, badacze 
ludobójstwa z Izraela, Wielkiej 
Brytanii, USA, Francji i innych 
krajów.

(ELTA)

mm

WIZYTA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ RP JANUSZA ONYSZKIEWICZA

Podpisano porozumienie o dwustronnej współpracy
Wczoraj został osiągnięty naj

ważniejszy cel wizyty w Wilnie 
ministra obrony narodowej Rze
czypospolitej - Polskiej. Janusz 
Onyszkiewicz i minister ochrony 
kraju Audrius Butkevićius pod. 
pisali Porozumienie między Mi
nistrem Obrony Narodowej Rze
czypospolitej Polskiej a Mini
strem Ochrony Kraju Republiki 
Litewskiej w sprawie ustanowie
nia dwustronnej współpracy.

Podczas oficjalnej ceremonii 
podpisania Porozumienia które 
przygotowywano prawie cały 
rok, ministrowie stwierdzili, że 
Otwiera ono nową kartę w dzie
dzinie współpracy i stawia krop
ki tam, gdzie ich nM było. Za
wiera m.in. punkty dotyczące 
przedsięwzięć organizacyjno-szko- 
leniowych, szkolenia sztabów i 
w.ojsk ochrany granic, proble
mów przestrzeni powietrznej i 
akwenu Morza Bałtyckiego, te
chniki wojskowej, wymiany doś
wiadczeń, konsultacji, studiów 
teoretycznych i praktycznych w 
wyższych szkołach wojskowych 
Polski specjalistów służb ochro
ny kraju Republiki Litewskieg i 
całego szeregu innych ważnych 
spraw. Przy podpisywaniu Poro

zumienia obecni .byli: ambasador 
RP w Wilnie Jan Widackii, at
tache wojskowy pułkownik An
drzej Firewicz, inne osoby towa
rzyszące.

W  toku wizyty minister Ja
nusz Onyszkiewicz odbył roz
mowy z ministrem Audiiusem 
Butkevićiusem, odwiedził bata
lion brygady polowej „Żelazny 
wilk" w Rudnikach, spotkał się z 
premierem Adolf asem Sleżevićiu- 
sem, przewodniczącym Sejmu 
Republiki Litewskiej Cesk>vasem 
Jurśenasem, wiceministrem spraw 
zagranicznych Litwy Virginiju
sem Papirtisem, przewodniczą
cym sejmowego Komitetu Bez
pieczeństwa Narodowego Gedi- 
mmafwm Kirkilasem. Zwiedził 
także Uniwersytet Wileński. W 
Sejmie miał wykład dla wyż
szych oficerów MOK, sztabu i 
attache wojskowych na temat 
polityki, doktryny obronnej Pol
ski.

Małżonka minis.tra. obrony na
rodowej RP Janusza- Onyszkie
wicza, pani Joannav wnuczka 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
córka Jadwigi Piłsudskiej-Jara- 
czewskiej razem z  małżonką mi

nistra ochrony .kraju Audriusa 
Butkevićiusa odwiedziła Zułów 

miejsce urodzin swojego 
dziadka, kościółek w Porwiewiór- 
će, gdzie był ochrzczony, szkoię- 
internat w Podbrodziu, ufundo
waną przez Marszałka,. Pikieli- 
szki, gdzie Józef Piłsudski z ro
dziną odpoczywał podczas urlo
pów.

Jerzy SURWH.O

NA ZDJĘCIU: podczas podpi
sywania Porozumienia.

Fot. Walery Charta

t i o k o s y
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użytkach bieżącego 
r % t  cieszy rolników, |
?  czas.sianokosów. W  ł B !

‘̂ fleńskim rozpoczę- §!§!%
len k o w ie  spółek roi- H B
H "Oulbmai”, „Verusa- mĘm
l^biśkes".
l'Mii:cet„Gulbinai" sprzęt

•roczył półmetek.
jEtypełniają się aro-' 

sianem.
l^ ę C lU : agronom spółki 

^Aleksander Dubów- 
L  1 kierownikiem gospo- 
llt* em Kuleszą oma- 

sianokosów. *

Forum ekonomiki 
„Przedsiębiorczość 
Litwy -  93“

WILNO (BŁTA). W Akademi
ckim Teatrze Dramatycznym od
bywa się trzecie forum ekonomi
ki ,,Lietuvos versias-93". Ucze
stniczą - w tiim przedstawiciele 
przemysłu, banku i przedsiębior
czości, goście z Wielkiej Bryta
nii, USA, Kanady, Szkocji Pol
ski i Słowenii. W pierwszym 
posiedzeniu wziął udział premier 
Republiki litewskiej Adolf as 
Sleżevićius. Jak powiędział, Ut 
zostanie wprowadzony w najbliż
szym czasie. Premier zapoznał 
zgromadzonych ze środkami, któ
re podejmuje rząd i Bank Lite
wski, by 1» był Stabilny. Wy
słuchano przemówień o proble
mach bankowości,' w przemyśle 
ł przedsiębiorczości, o nowych 
cłach na eksport i import i mię
dzynarodową łączność w bizne
sie. Po południu na posiedze
niach sekcji zamierza się omó
wić kwestie, inwestycji, drobnej 
i średniej przedsiębiorczości, za
pewnienia przedsiębiorcom in
formacji.

■  czerwca ponad 60 uczestni
ków forum uda się do Francji, 
by uczestniczyć 17-1« czerwca 
w wystawie w mieście LMe-
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Czy Polska wyśle wojsko do Bośni?
NOWY JORK. Sekretariat 

ONZ w Nowym Jorku zwrócił 
się do kilkunastu krajów — w 
tym do Polski — z prośbą o do
starczenie swoich oddziałów do 
wzmocnionych sil pokojowych w  
liczbie 7,5 tysiąca żołnierzy ma
jących chronić ludność muzuł
mańską w tzw. „bezpiecznych 
strefach", którymi ogłoszono 
sześć miast w Bośni.

Rezolucję upoważniającą ONZ 
do zbrojnej interwencji w ob
ronie ludności cywilną} tych 
miast — Sarajewa, Zępy, Sreb- 
renicy, Gorazde, Tuzli i Bihacia 
— uchwaliła tydzień temu Rada 
Bezpieczeństwa. W  razie zaata
kowania „błękitnych hełmów" 
przez wojska serbskie, mają ich 
bronić samoloty NATO (najp
rawdopodobniej amerykańskie).

Sekretarz generalny ONZ Bu- 
tros Ghali miał do piątku przy
gotować raport przedstawiający 
szczegółowy plan tej operacji, z 
określeniem ilości wojsk niez
będnych do wykonania rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa. Raport 
jednak się nie ukazał z powodu 
m.in. trudności z przekonaniem 
państw członkowskich, by dos
tarczyły ONZ swoje oddziały. 
Początkowo szacowano, że do 
powodzenia operacji potrzebnych 
będzie ok. 25.000 żołnierzy, ale 
wskutek wspomnianych trudności 
zredukowano planowaną liczeb
ność kontyngentu do 7,5 tysią
ca. Jego trzon stanowić ma 5 
batalionów zmechanizowanych 
po 900 żołnierzy każdy (śred.) 
uzupełnią je: eskadra helikopte
rów. batalion logistyczny, od
działy medyczrie, inżynieryjne i 
wywiadowcze.

W e czwartek i piątek zastępca 
sekretarza generalnego ONZ ds. 
operacji pokojowych, Kofi Anan, 
prowadził rozmowy z  przedsta
wicielami państw członkowskich, 
nakłaniając je  do udziału ich 
wojsk w  operacji ochrony „bez
piecznych stref". Jak  na razie,

zgodziły się dostarczyć swoje 
oddziały: Egipt, Pakistan i Cze
chy, które zadeklarowały wys
łanie jednostki medycznej. U- 
zyskano również zgodę Tunezji, 
natomiast odmówiły Indie. Po
zostałe państwa ' nie dały wią
żących odpowiedzi. K. A nan za
apelował do nich o podjęcie de
cyzji w  tej sprawie w ciągu ty
godnia. W edług nieoficjalnych 
informacji, gotowość wysłania 
wojsjk do „bezpiecznych stref" 
wyraża Ukraina, natomiast nie
chętne są państwa zachodnio
europejskie, które mają iuż swe 
kontyngenty w  Bośni — Fran
c ja  i Anglia.

Polska należy do państw, któ
re  nie udzieliły jeszcze odpo
wiedzi a a  apel ONZ. Jak. powie
dział Ryszard Morczyński z mi
sji polskiej przy ONZ, jeśli 
MON uznaj, że operacja ochro
ny  , ,bezpieczaych stref" je st 

,zbyt ryzykowną, n ie  zgodzi się na 
nasz udział. Nai razie — powie- 

. dział Morczyński* — ważniejsze 
jest wzmocnienie batalionu pol
skiego stacjonującego już w  b. 
Jugosławii od w ielu miesięcy. 
Chddzi o  batalion zmotoryzowa
ny przebyw ający w  północnej 
Krainie {Chorwacja), strzegący, 
wraz z innymi siłami ONZ ro- 
zejm u §erb!siko-chorwadkiego. W 
najbliższych dniach zastanie on 
wzmocniony dodatkowymi 60 
żołnierzami i> odpowiednim 
sprzętem (transportery opance
rzone i karabiny maszynowe).

Tymczasem stade przedstawi
cielstwo {nowej) Jugosławii 
przy ONZ, w liście do sekreta
rza generalnego, ositro skryty
kowało p ią ty  raport specjalnego 
sprawozdawcy Komisji Praw 
Człowieka ONZ ds. b. Jugosła
wii Tadeusza Mazowieckiego, na 
temat zbrodni w ojennych w  Bo
śni i łamania praw  człowieka w 
Kosowie. Belgrad ocenił ten 
raport jako  stronniczy (gdyż 
opisuje głównie przestępstwa po
pełniane przez Serbów).

Okno na świat
Z D O N IESIEN  PA P

PRZEDW YBORCZY SO NDAŻ W PO LSCE
WARSZAWA 13 proc. respon

dentów CBOS zadeklarowało w 
sondażu z 14— 17 maja goto
wość głosowania w  wyborach na 
Unię Demokratyczną, ą  po 12 
proc. — na F£L 1 SdRP. Goto
wość wzięcia udziału w  wybo
rach zadeklarowało 56 proc. za
pytanych.

Sondaż przeprowadzono na 
1075-oso(bo(wej reprezentatyw
nej, losowej próbie dorosłych 
mieszkańców Polski.

Na dalszych miejscach znala
zły się: KLD (9 proc.), NSZZ „S"

i Unia Pracy (po 8 proc.), KPN 
(6 proc.) oraz Partia „XM (5 
proc.). 4 proc. zapytanych zade
klarowało swe poparcie w  wybó- 
rałch dla NSZZ fłS “, 80, a  po 3 
proc. dlai.ZChN, RdR, PL 4 PPPjP.

Dla porównania, miesiąc wcze
śniej poparcie d la UD deklaro
wało 16 proc. zapytanych, dla 
PSL — 14 .proc., a  dla SdRP — 
12 proc. W  maju, w  porównaniu 
z kwietniem, najbardziej zyska
ły KLD (3 proc.) oraz UP i „So
lidarność" 80 (po 2 proc.).

BEZR O BO C IE PRO BLEM EM  CAŁEJ EURO PY
B AZYLE A. Problemu rosnące

go bezrobocia W Europie nie uda 
się rozwiązać tylko poprzez przy
śpieszenie wzrostu produkcji — 
ocenił w  opublikowanym w  po
niedziałek W Bazylei dorocznym 
raporcie Bank Rozliczeń Między
narodowych (BIS), nazywany 
„bankiem banków centralnych".

Bezrobocie stało  się proble
mem o  . charakterze struktural
nym, zwłaszcza1 n a  kontynen
cie europejskim, gdzie 50 proc. 
bezrobotnych n ie mai pracy  od 
co najm niej 12 miesięcy —■

stwierdza się w  raporcie.
Przyczyny -takiego stanu rzeczy 

leżą, zdaniem ekspertów BIS, we 
wzroście kosztów pracy, dźwiga
nych w  górę przez wysokie pła
ce minimalne i świadczenia so
cjalne. Dalsze przyczyny to  sko
stniałe struktury płacowe, res
trykcyjne przepisy praw a pracy 
i niska mobilność siły roboczej. 
Raport podkreśla, iż problem 
starje się coraz trudniejszy, bo
wiem długotrwali .bezrobotni czę
sto tracą całkowicie kontakt z 
rynkiem pracy.

W  P O L S C E  PA M IĘTA JĄ  
•O LITEW SK ICH  BOHATERACH

GORZÓW WLKP. 25 lipca br. 
odbędą -się w  Pszczelnlku koło 
M yśliborza (woj. gorzowskie) 
uroczystości poświęcone 60 ro
cznicy tragicznej śmierci dwóch 
litewskich lotników Stępasa Da- 
riusa I Stasysa Girenasa, którzy 
zginęli w  tym  miejscu po po
konaniu A tlantyku samolotem 
„Lltuanica". Przygotowania do 
tych obchodów omawiali 14 bm. 
w  Gorzowie W lkp. przedstawi
ciele w ładz wojewódzkich oraz 
Towarzystwa Litwinów w  Polsce.

Uczestniczący w  rozmowach 
am basador Litwy Dainins June- 
vićitis powiedział dziennikarzowi 
PAP, że „będzie to  święto spo
łeczności litewskiej w  Polsce". 
Dodał, iż  chciałby, aby  te  ob
chód^ by ły  także „prom ocją Lit
wy i  pokazaniem możliwości je j 
narodu".

'Okoliczności śmierci litew
skich lotników 17 lipca 1933 r.

; po pokonaniu praw ie 6 tys. 
kilometrów ma trasie z  Nowego 
Jo rku  do Kowna —  na 650 kilo
metrów pized metą do dziś po
zostają tajem nicą. Przed 10 laty 
dokonano gruntownej renowacji 
pomnika, k tóry  postawiono tam 
— za  zgodą władz niemieckich 

w  1935 r . P rzed  kilku laty 
społeczność litewska zbudowała 
też izbę pamięci. Tegoroczne 
uroczystości opóźnione będą o 
tydzień, bowiem 17 lipca w  Ko
wnie odbędzie się odsłonięcie 
pom nika Dariusa i  Girenasa. Do 
Pszczelnika przyleci kopia „Li- 
tuaniki" w  asyście litewskich sa
molotów wojskowych. Zapowia
dany jest przyjazd w ielu litew
skich gości.
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Zdaniem autorów t o  
nia, przez to l g g |  u ."?  
pację" Ziemi Wileńi* - ,  
tach 1920-1939 i j a w i 
łoby usprawiedliwione 
wanie w latadi 1939-19# Pa 
laków 1 przyłączonego do 1*  
W ilią". W oświadaaiu pl
kreślą się, że „akcja Józek Fi 
seudskiego, której reku SuS 
odzyskanie Wilna opraom 
w  1920 roku z przyayny M 
czności wojennych, nie u  
żadnych zasługujących i 
pienie zamiardw1'.

Działający od aterech . 
Związek PBsudczytów B  | 
nad 200 członków, w tju i  
około 30 legionistów MsoSS 
go. Prezesem jego jest ’  
Motoczyński. ..

MOSKWA. N ie wynajm uj 
pryw atnego mieszkania, n ie za
w ieraj znajomości z  paniam i up
rawiającym i najstarszy zawód 
świata, wyposaż samochód w  
alarm — takie rady  1 ostrzeże
nia zawiera specjalna ulotka 
moskiewskiego M SW dla przy-

ROSJA: D O B R E , RADY M SW  DLA OBCOKRAJOWCOW
że tylko w ubiegłym 
dzoziemców okradziono j 
sumę 10-16 
żuje się, że rosyjskim 
tkom nie jest rówaieź

byw ających do Rosji obcokrajo
wców.

Na w ydanie ulotki zdecydo
wano się* wobec drastycznego 
w zrostu przestępczości krymi- jobał*
nalnej. W  trudńych czasach za
chodni turysta z dewizami co
raz częściej staje się w  Rosji 
ofiarą przestępców. Oblicza się,

ktyka podawania 
ków nasennych po 
później okraść.

k lien to m  jj 
■  to.br

Jelcyn wyklucza przedterminowe wybory prezy

Nigdy nie ;'.arzeją, wiecznie cieszą wzrok Francuzów i Ucz- 
nych turystów sędziwe kamienie Paryża — stolicy Francji, mia
sta, obfitującego w zabytki kultury, sztuki, osobliwości historycz
ne. Oblicze architektoniczne stolicy Francji kształtowało się w 
ciągu wieków, łącząc w  sobie cechy wielu stylów, ale za chowu- 
jąc harmonię artystyczną.

NA ZDJĘCIU: u stóp wieży Eiffla.

MOSKWA. W  2 rocznicę swe
go wyboru na stanowisko pre
zydenta Rosji Boryś Jelcyn oś
wiadczył w  sobotę n a  konferen
cji prasowej, i i  „do wiosny 1996 

’ roku" (kiedy kończy się jego 
kadencja) n ie  widzi realnych al
ternatyw nych kandydatur na to 
stanowisko. Prezydent powiedział 
te ł, że term in jego wizyty w 
Polsce nie został jeszcze ustalo
ny. -

Konferencją prasową n a  Kre
mlu. Prezydent Rosji uczcił trzy 
rocznice, przypadające w  tym 
dniu — 3 rocznicę proklamowa
nia suwerenności przez Rosję, 2 
— wyboru go głową państwa, a 
także rocznicę uchwalenia usta
wy prasowej zakazującej cenzu
ry- " - - ‘

Prezydent Jelcyn wyraził na
dzieję, że w ybory parlamentarne 
odbędą się w  Rosji w paździer
niku br. Uznał też, iż do wiosny 
1996 r., gdy planowo odbyć się 
m ają w Rosji wybory prezyden
ckie, nie widzi dla siebie alter
natywy. Zdaniem Jelcyna, jest 
„z dziesięciu polityków", którzy ’ 
mogą ubiegać się w przyszłości -o 
fotel prezydenta, odmówił jed
nak wymienienia nazwisk, po
tencjalnych kandydatów na 
swych następców.

W  odpowiedzi na  jedno z py
tań, rosyjski prezydent powie
dział, ' że termin jego wizyty w 
Polsce nie został jeszcze ustalo
ny. Jelcyn dodał, że przy je j o- 
kazji chciałby odwiedzić Czechy, 
by spotkać się z prezydentem 
Havlem.

Za najważniejszy sukces swych 
2-letnićh rządów w  Rosji pre
zydent uznał to, iż realizowane 
reformy stały się nieodwracal
nym elementem rosyjskiej rze
czywistości. „Wcześniej straciliś-^ 
my zbyt wiele czasu na refor
m owanie socjalizmu" Isjj oświad
czył .prezydent Jelcyn w okoli
cznościowym oświadczeniu, ot
w ierającym konferencję; Roz- 

. luźniony i dowcipkujący ze 
swym sekretarzem prasowym 
Kostikowem prezydent uznał, iż 
„najgorsze Rosja ma już  za so- 
bą“*Za największe przyjemne zas
koczenie w swej prezydenckiej 
■karierze Jelcyn uznał to, jak 
szybko Rosjanie zrozumieli, czym 
naprawdę jest rynek. Najbar
dziej gorzkim wspomnieniem 2- 
letnich rządów stała się dlań złp- 
żona niegdyś obietnica, iż, jeśli 
do końca 1992 r. w Rosji nie na
stąpi poprawa sytuacji gospo
darczej, prezydent gotów jest po-

 . obierf
łożyć się aa

B H i
Jelcyn. S  „  „adoej* 
ostrożny i Rosi*
1993 r. sytuacja w
bilizuje się • ^

Od lipcowego 
py G-7 w T c f c o ^  
,je przede
dyskryminuj* H  l |  
Rosji". Na m  e |  
nem, W f g ś  P<*-10 W®. J ®
chciałby >
cji obietnic, doł^ i,co < 3  
spotkania
Jelcyn z a p » ^ i C  
spotkaniu * 
rem M iy » «  '|
K urylskicnilH
nie powie.

Zapytany, J , „a 
zamiar

■spotkaniu * r

zał pnede 
lem <

_  otwarcie g
prezyd^^



■Pa.Kalejdoskop aktualności
| ZIEMIA UTFWSKA PRZYTULIŁA PROCHY 
f SYGNATARIUSZA AKTU NIEPODLEGŁOŚCI -

________ R  D. MAUNAUSKASA
t̂ B . j c * s rWca w Snobach rodzinnych na cmentarzu kościoła *w 
ty Ł w ile  zostały pochowane prochy sygnatariusza Aktu Niepod- 

Donaitasai Malinausfkaaay jego żony i  siostry. N a Litwę 
ffl^Kjaziono Je z  Kraju Ałtajskiego. 11 czerwca w kościele 

p  duęzę Donataaa Mailinauskasa odprawiono Mszę Sw„ 
ftłKyia uroczysta ceremonia przeniesienia zwłok, w której 
cyKjrtnlczył prezydent Republiki Litewskiej Algiidas Brazauskas. 
ffwJ^jpgrzebaniu prochów Danatasa Malinaiuskasa w Onu&kisŁe 
^cŁjrfiilczyU przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Ceslo- 
■HB jurJ6nas i premier Adolf as Sleżevićiu§.

grodki na przeniesienie i .pogrzebanie prochów wyasygnował 
litewski.

B p  AFRYKI PŁD. — DO MIEJSC SWEGO POCHODZENIA 
|  aerwoa pobyt na Litwie rozpoczęła grupa Żydów z Repub- 
j&udniowej Afryki — głównie biznesmenów, odwiedzaj ą- 

miejsca swego pochodzenia — miasta i m iastecka nasze- 
jHTkraju. Grupie przewodniczy znany przemysłowiec, prezydent 

|  Opieki Światowej Agencji Żydowskiej „Sochnut" Mendel 
MBfi Wśród przybyłych są lider wspólnoty żydowskiej Repu- 

SgWudniowej Afryki Seimour Kopeflowicz, inni znani dzla- 
m  W wileńskim hotelu „Draugyste" odbył się wieczór na 
itć gości. Przybyli tu  przewodniczący Sejmu Republiki' Lite
mu Ceslavas JuTŚfcnas, przedstawiciel „Sochnutu" na« Litwę 
|  Szuster, tymczasowy przewodniczący zarządu Wspólnoty 
0 .  Litewskich Simanas Alperavićius, inne osoby oficjalne. 
B ją c  się do zebranych, NI Kapłan m in., powiedział:
I  W Afryce Południowej mieszka około 100 tysięcy Żydów. 
mfS ich część '*? około 80 proc. pochodzi z  Litwy.

GAZ W CENTRUM WILNA:
OD TRAGĘDH DZIELIŁ JEDEN KROK 

W godzinach popołudniowych w ubiegły piątek na początku 
|  leńakiej ulicy Seimyni&kiUl w pobliżu Domu Towarowego 4 ho- 

|  „Lietuva" wstrzymany został ruch pieszych i samochodowy, 
ite środki ostrożności podjęto z powodu gazu, wychodzącego z 
Oleckiej maszyny do naprawy nawierzchni' drogowej. Zapach 
I  csuło się w odległości kilkunastu metrów. *
Policjancî  opowiedzieli, że przyjechali tu  po tym, gdy otrzy- 

sygnał, że kierowca stracił panowanie nad tą ogromną 
1 wjechał na chodnik. Funkcjonariusze od razu zauwa

żę naruszyć iel przepisów <rudhu drogowego jest p&jany. Jed
nie to wzbudziło ich niepojkćj) — z  cysterny, mieszczącej 
trzech ton gazu, przeznaczonego do rozgrzewania asfaltu, 

todził się specyficzny zapach, 
i Nie można było ani na miejscu naprawić kranu, ani prze- 
ipować gazu do innego zbiornika. Zdaniem sjpectfalistów, cy

ma jest tak urządzona, że można ją  tylko napełnić.
Przedstawiciel służby gazowniczej powiedział, że ciekły gaz 
sploduje tylko y  zamkniętym środowisku, więc tiie ma bez- 
tredniego zagrożenia, że cysterna wyleci w  powietrze. Jed
l i  może coś się stać, jeżeli za(palMiby' się gaz, który trafił 
powietrza' i bardzo je  -rozgrzał. Istniało też inne nHebezple- 

ro. Ciekły -gaz rozmywa się na  powierzchni ziemi- i  może 
taisć trafiające się po drodze puste przestrzenie.

|Sm  eksplozje mogły nastąpić w piwnicach okolicznych do- 
[i^szczególnie w miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zatem, było 

bardzo niebezpieczną oczekiwać, zanim wypłynie sam 
którego w cysternie pozostawało blisko półtorej) tony. 

Hugg^pcstanowiono, by pod eskortą samochodów policyjnych 
foaiackich odholować maszynę za miasto, gdzie galz mógłby 

bez zagrożenia dla otoczenia, to się okazało, że po godzi- 
pracy nie można znaleźć człowieka, który potrafi odbolo- 
ten skomplikowany sprzęt. Chcąc nie chcąc, musiano sko-

II z usług kierowcy, z “którego winy nastąpiła ta  sytuacja i 
tanu już odebrano prawo jazdy. Po kilku godzinach, gdy już
I jy  trzeźwiał, pomyślnie odjechał on za miasto;

RASPUTIN PRZEMÓWIŁ 
Nracjal W  Moskwie natrafiono na pamiętnik Raąputina. Sza- 

mnich spisał swój dziennik... czerwonym atramentem! 
p | i |  Grigorija Jefimowicza Rasputina od dziesięcioleci fas- 
Pfe historyków. Kim był naprawdę tajemniczy mnich, który 
PKybyclu 2 Syberii do Petersburga opętał carską rodzinę, 
‘'todnio wpływając na politykę całego państwa? Motorem 

działania- był wyuzdany seks. Rasputin twierdził, że tylko 
^  sposób można uwolnbć ludzkość od grzechu. W 1916 roku 
kowany został przez grupę manarchistycznych spiskowców, 

r̂ T obawiail się o  dalsze losy imperium,
p»toryk Raskin, .który znalazł pamiętnik szarlatana, zapewnia, 
opowiada on na podstawowe pytania dotyczące rosyjskiej 
1p Po opublikowaniu zapisków dowiemy się wreszcie, czy 
•utln był kochankiem carycy Aleksandry 1 czy naprawdę 
Jftfotóflił jakimiś nadnaturalnymi zdolnościami. W pamiętniku 

się ponoć takie notatki dotyczące kontaktów mnicha 
r°wewlkami oraz samym Leninem.

Na podstawie doniesień agencji informacyjnych, 
p prasy i radia przygotował Jerzy SUR WIŁO

■ ffó w bankach litewskich
ni*a l

**l bank komercyjny: do- 
“ jjjrykański — 420 (skup), 

PjKfcft), marka niemiecka 
rJ|p$tfp), 285 (sprzedaż), ru- 
jyjSkl — 0.30 (skup), 0.45

i komercy 1 ny: dolar
— 433 (skup), 45p 

k. I) < marka nlem lecka — 
273 (sprzedaż), ru- 
~~ 0,36 ^kup)f 0>3̂

■Kg |p>ł,» dolar amerykański 
lit UP)> 450 (sprzedaż), 

— 235 (Skup), 
rubel rosyjski —

0.30 (skup), 0.45 (sprzedaż).
Oszczędnościowy: dolar amery

kański — 428 (skup), 455 (sprze
daż), marka- niemiecka —s 259 
(Skup), 275 (sprzedaż), rubel ros. 
— 0.32 {skup), 0.43 {sprzedaż).
, Innowacji: dolar amerykański 
4- 420 (skup), 470 (sprzedaż), 
marka niemiecka — 255 (skup), 
300 (sprzedaż).

„Lletuvos yerslas": dolar ame
rykański —- 420 (Skup), 475 
(sprzedaż), marka niemiecka — 
253 (dkup), 286 (sprzedaż), rubel 
rosyjski — 0.30 (skup), 0.42
(sprzedaż).

Targi dla nowych 
kontaktów

W  poniedziałek w Litewskim 
Centrum Wystawowym „Łltex- 
po" od razu otwarto podwójne 
targi — „BaItlcn-93" i „Wypro- 
dukowaino na LLtwle-93", Będą 
one czynne do 18 czerwca,

14 czerwca — to Dzień Żałoby 
1 Nadziel. Dyrektor Centrum
Wystawowego ,,Litexpo" Aloyzas 
Tarvydas poprosił uczestników 
otwarcia targów, aby chwilą cl. 
szy uczcić pamięć ofiar represji.

Otwarcia targów dokonali
przewodniczący Sejmu Republi
ki Litewskiej Ceslovas JurSenas
I premier Adolfas Sleżeyićius, W 

uroczystości otwarcia uczestniczy.
II posłowie na Sejm 1 członko
wie rządu, kierownicy przedsta
wicielstw zagranicznych na Lit
wie,

Targi ,,Baltica-93‘‘ ‘posłużą ści
ślejszej współpracy Litwy 1 Nie
miec, powiedział. na konferencji 
prasowej kierownik oddziału e- 
konomlki ambasady Republiki 
Federalnej Niemiec w Wilnie 
Stefan Galion.

Na targach 30 firm z  Danii, 
Bstonii, Litwy, Szwajcarii i Nie
miec eksponuje 1 prezentuje u- 
rządzenla, sprzęt transportowy 1 
magazynowy najważniejszych ga
łęzi przemysłu, elektronikę 1 e- 
lektrotechnikę, środki ochrony 
środowiska. Na targach „Bal[l- 
ca-93" Niemcy reprezentuje p- 
ficjalna zbiorowa ekspozycja 24 
firm, którą zorganizowały nie
mieckie federalne Ministerstwo

Gospodarki oraz niemiecki KomP 
tpt Ekonomiki Wystaw |  Targów"
IS, Galion stwierdził, ii  rze

czowe kontakty przedsiębiorców 
dljłu krajów, zalążki, wspólnych 
przedsiębiorstw zostały zapocząf 
kowane w centrum „Llteipo" 
Obecnie w naszym kraju utwo 
rzono już ponad 250 wspólnycl 
przedsiębiorstw litewsko .  nie 
mlecklch, działa ponad 50 przed 
stawicielstw firm niemieckich 
„Litwa jest ważnym i interesu 
Jęcym partnerem Niemiec, ma
cie bowiem wykwalifikowanych

Jak mają płacić sadownicy?
Po przyjęciu uchwały rządu, 

uprawniającej sadowników do 
budowania w sadach domów 
mieszkalnych i rekonstruowania 
posiadanych domków ogródko
wych, wielu sadowników zaczę
ło się budować. Teraz znaleźli 
się w za wikłanej sytuacji: .czy 
działki ich nie zostaną zrówna
ne z  prywatnymi posesjami i 
ęzy nie zażąda się zapłacenia do. 
syć pokaźnej różnicy ceny zie
mi?

Kor. ELTA D, Rućinskas po
prosił wiceministra rolnictwa V. 
Putvinskisa, by odpowiedział aa 
to pytanie. •

— Nie trzeba płacić różnicy 
ceny ziemi w tym przypadku, 
gdy na swych działkach sadow
niczych budują domy mieszkal
ne, albo przerabiają na domy 
mieszkalne domek ogródkowy 
członkowie towarzystwa sadow
niczego. Zgodnie bowiem ze sta. 
tutem towarzystw sadowniczych, 
sadownicy przekształcając swą 
działkę w posesję, faktycznie 
nie zmieniają użytkowania zie
mi. Uwzględniano również to, że 
w wielu przypadkach towarzyst
wom sadowniczym przyznano 
działki gruntowe na nieużytkach, 
więc sadownicy włożyli wiele 
pracy i środków dla zagospoda
rowania tej ziemi, prócz tego, 
z biegiem czasu sami będą mu

sieli tu urządzić ulice i sieci in
żynieryjne.

Gdy w razie kompleksowej 
budowy indywidualnych domów 
mieszkalnych towarzystwo sa
downicze (część towarzystwa) u. 
lega likwidacji albo po zbudowa
niu indywidualnego domu miesz
kalnego sadownik występuje z 
towarzystwa, to różnica ceny zie, 
mi musi być wpłacona. Działka 
osoby, która wystąpiła z takie
go towarzystwa, zgodnie z roz
porządzeniem zarządu miejskiego 
(rejonoweigo) zostaje prze rejes
trowana w rejestrze danych pań
stwowego katastru ziemi na dzia. 
łkę prywatnej posesji oraz usta
la się, jaką trzeba wpłacić róż
nicę ceny ziemi, gdy zmienia się 
podstawowe przeznaczenie jej 
użytkowania. Towarzystwo sado
wnicze powinno powiadomić za
rząd miejski lub rejonowy o 
osobach, które po zbudowaniu 
indywidualnych domów miesz
kalnych na działkach sadowni
czych wystąpiły z tego -towarzy
stwa, Prócz tego, trzeba wie
dzieć, że na działkach wspom
nianych- towarzystw zgodnie z 
ustawami mog$ być wznoszone 
wyłącznie budynki o charakte
rze sadowniczym 1 indywidual
ne domy mieszkalne. Nie wolno 
wznosić budynków o innym 
przeznaczeniu.

robotników, dobrze przygotowa
nych kierowników, wystarczają, 
co dobrze rozwiniętą infrąstrukl 

iturę, wasi przedsiębiorcy utrzy
mują ścisłe więzi z kolegami w 
Rosji i innych krajach wschód- 
nich *, stwierdzał S. Galion.

Na wystawle-torgach „Wy
produkowano na Litwie-93" swe 
wyroby eksponują 32 przedsię
biorstwa, spółki i firmy materia, 
łów budowlanych, elektroniki i 
elektrotechniki, przemysłu meta
lowego i produkcji przyrządów, 
przemysłu spożywczego i lek
kiego oraz innych gałęzi kraju. 
Wystana ta stanowi ćfcęść im
prez forum gospodarczego
„Przedsiębiorczość LUwyr93". 
Otwarcie forum gospodarczego 
nastąpiło we wtorek w Wilnie 
w Akademickim Teatrze Dra
matycznym.

Arturas MANKEVlClUS, 
kor. ELTA 

Fot. W. Żarnosiekow

Drogą Biblii
Czy możliwie zachować pokój 

wśród nieprzyjjażni, wśród pow
szechnego kłamstwa, mieć serce 
czyste, a zamiast irytacji nieść 
radość, zamiast choroby — zdro
wie? — ila te 1 inne życiowo 
ważne pytania odpowie pre
zydent Międzynarodowej Chrześ
cijańskiej Misji Miłosierdzia 
Hans OHesch (iNlemcy).

Spotkania z nim odbędą się 17 
czerwca (czwartek) o godz, 19.00 
w Wilnie, w sali przedsiębiorst
wa „Lletuvos Spauda" (al. Lai- 
sves 58). W sobotę o godż.
19.00 wiceprezydent będzie w 
Ejszyszkach, gdzie zaplanowano 
spotkanie w klnie „Dainava'\ 
Natomiast w niedzielę o godz.
17.00 przewidziano spotkanie w 
towarzystwie „Wiedza" (ul. Vll- 
niaus 22). Na wszystkie impre
zy wstęp wolny, a Ich, organiza
torem jest kościół „Drogą Biblii .

Inf. wł.

W ileńszczyzna wczoraj i dziś 
Błogosławiony deszcz w Zaścianku

Pochylony ku ziemi 
ciężki kłos się kołysze 
sercem dzwonu co bije 

na trwogę 
na drogę 
na ciszę (...)

W. PIOTROWICZ 
„Spójnia"

Dzisiaj to Już prawie wileń
skie przedmieście — Zaścianek. 
Użuslenis, Jak nazywają po. li
tewsku tę miejscowość. Kursuje 
4u autobus n r 41. Od zawsze za
ściankowym kościołem parafial
nym był kościół Wszystkich 
Świętych. W czasie, kiedy był 
zamknięty, ludzie z Zaścianka 
modlili się, zawleradi śluby w 
Ostrej Bramie. Teraz znowu do 
Wszystkich Świętych chodzą.

Pierwsi postawili domy w Zaś
cianku Zacharewiczowie, Szul- 
acy i Bard owacy. Ziemianie, W 
swoim czasie oiężko na roli pra
cowali. I wodę na/ noszach ico- 

'blety i  krynicy nosiły. We wsi

nie było studni. I szkoły nie 
było, zanim nie przetransporto
wano z Czarnego Boru do Zaś
cianka domu nauczyciela Pasz
kowskiego. W latach trzydzie
stych z Wilna tu przyjeżdżał. 
Dzieci polskiego, matematyki i 
innych podstawowych przedmio
tów uczył. Jechał do Poruban- 
ku, a  stamtąd chodził do Zaś
cianka i z powrotem piesza..

Od 1863 lub 64 roku — 
dokładnie nie pamięta pan Bar- 
dowSkl — stał w Zaścianku 
Knsyż. Później dwa krzyże po-1lv.T3yz, roiuiej
stawiono. Na rozstajnych dro- gremialnie. 

, • r mnr11iu BlA. Przv- Ml#gach __ ' Ludzie modlili si«. Pray-
chodzlll tu na Majowe, Czerw
cowe Nabożeństwa.,,. Biegły !»*»• 
Drewno krzyży ulegało zniszcze
niu W ubiegłym roku zapodi* 
w Zaścianku decyzja nowy *“ 3* 
postawić. Pieca) peWta nad

' r a e r s s & i g

Ignacy Szulatt spoczywający
dziś w grobie — dawny Krzyż 
w Zaścianku stawił...

Krzyż i mała kspltczka w Za
ścianku. Przyozdobione biało- 
czerwonymi wstęgomk L“d*le 
Zbierają pieniądze, kupują kw a- 
tv 1 pod krzyż przynoszą. Ople- 
kuia sle krzyżem 1 niewielką 
kapUczką K  Zołte 
i Marla Sosnowska

13 czerwca zebrali się ludzie 
na Czerwcowe Nabożeństwo tak,
jak za dawnych czasów. Mim® 
deszczowej mżawki, zebrali sio 
gremialnie. Prasę, teh*»»fc

piKŁ ł^ T e | «  g ^ » i “- 
ta głośną, wspólną modlitwą..

~k<,ch- A lin a  LASSOTA

Rejon wileński



K u  R I Ę R  W i L E N S  K I” 16 czeryyę.

Trudne poezątki reformy prawnej
  Dla niewtajemniczonego o-

bywatela sama nazwa „Minister
stwo Sprawiedliwości'* zawiera 
pewien magiczny sens. Prosimy 
opowiedzieć pokrótce o tym, co 
aktualnie le±y na biurkach Jego 
pracowników, czyli nad czym 
pracuje się w ministerstwie?

—  Głównym zadaniem jest 
dziś przygotowanie nowych oraz 
rewidowanie istniejących już 
kodeksów prawnych, ustaw, in
nych aktów normatywnych. Na- 
wet uchwały rządowe nie są 
podejmowane zanim nasze mi
nisterstwo nie wyrazi o nich o- 
pinii. Nie należy oczywiście my
śleć, iż decydujemy lub zmie
niamy coś w  omawianych kiwe- 
stiach: rip. dotyczących rolnic
twa czy produkcji. Ńie.. Naszym 
głównym zadaniem je st ustale
nie, czy zgodne są podejmowa-^ 
ne na szczeblu państwowym u- 
chwały i decyzje z Konstytucją 
RL, posiadającą najwyższą moc 
prawną? Ten, szczerze mówiąc, 
niełatwy obowiązek spoczywa na 
Departamencie Ustawodawstwa, 
należącym do ministerstwa. Pra
cują w  nim doświadczeni spec
jaliści, prawnicy wysokiej kw a
lifikacji. W  ostatnich latach je 
go obciążenie mocno wzrosło. 
Pomaga nam wydział prawa 
Uniwersytetu Wileńskiego.

Do gestii Ministerstwa należy 
też nadzór nad notariatem. Co 
prawda, zgodnie z nową ustawą 
wszyscy notariusze zjednoczeni 
zostali _w samodzielną strukturę 
— Izbę Notarialną, nadzór nad 
którą sprawuje odpowiedni dział 
ministerstwa. Kilka słów o są
dach jako głównym ogniwie ca
łego systemu organów porząd
ku prawnego. Sądy również na
leżą do gestii naszego minister
stwa, a  konkretnie — wydziału 
sądów. Uważam, że czas już  zre_ 
organizować go w departament, 
bowiem często ludzie sądzą o 
wymiarze sprawiedliwości na 
podstawie właśnie działalności 
sądów. ,

Nową dla nas dziedziną jest 
współpraca międzynarodowa. Od
powiedzialni jesteśmy za opraco
wanie i  podpisanie umów o  mię
dzypaństwowej pomocy prawnej.
Z naszej inicjatywy została pod
pisana taka umowa z  Polską. 
Umowę już ratyfikowaliśmy. M. 
in. dla naszych polskich sąsia
dów była to pierwsza tego ro
dzaju umowa. Nie tak  dawno 
przy ministerstwie założono cen
trum  informacji prawnej, dotkąd 
napływają wiadomości o aktach 
prawnych Litwy, podejmowanych 
na  wszystkich szczeblach wła
dzy. 'Dane te  połączone w  je 
den system i przekazane n a  kom
puter stanowią nieocenioną po
moc zarówno dla naszego mi
nisterstw^, jak  i- rządu, Sejmu, 
kancelarii prezydenta, prokura
tury, wydziału praw a Uniwersy
tetu. Ponadto centrum będzie 
prowadziło. działalność wydaw
niczą.

— Prawo 1 polityka. Prawo 1 
gospodarka. Jak  się łączą one 
w działalności waszego minis
terstwa?

—'■Polityka nie jest naszą sfe
rą. Nie powinny wpływać na nas 
żadne partie polityczne, ruchy, 
liderzy. Gwoli sprawiedliwości 
należy stwierdzić, że faktycznie

Rozm owa z Jonasem  PR A PIE ST ISEM , 
m inistrem  spraw ied liw ości Republiki L itewskiej

nie odczuwamy jakiego bądź 
nacisiku. A co do prawa i gos
podarki, to pierwsze, w  moim 
głębokim przekonaniu, nie po
winno dziś wyprzedzać drugie
go. Słyszymy zarzuty pod na
szym adresem, że dotychczas nie 
jest przewidziana odpowiedzial
ność karna za te lub inne wykro
czenie w sferze stosunków eko
nomicznych. Ale o tó właśnie 
chodizi. W ykroczenie stwierdzić 
można dopiero po tym, gdy się 
w yraźnie ustali, co zostało na
ruszone, za co należy karać. W  
ten sposób wszystko się sprowa
dza do braku uregulowania i jas
ności w obecnej naszej, gospo
darce. I Kodeks Karny oraz pra
cujący nad nim prawnicy nie 
mogą zabiegać do przodu. N aj
pierw  muszą zbliżyć się do koń
ca przemiany socjalne i ekonomi
czne. Bowiem to, co do nieda
wna było naruszeniem prawa, o- 
becnie już może nim nie być.

Zgadzam się też co  do  tego, 
że potrzebne są bardziej zdecy
dowane kroki realizowania:. Bez 
odpowiedniego przygotowania 
jednak przyniesie ona więcej 
szkody niż korzyści. Główne za
sady reformy (np. nowy system 
sądów) ugruntowane zostały w 
Konstytucji, szczegółowo opra
cowane w  ustawach. A  więc 
bazę praw ną już  mamy. Trudno 
jest jednak wyznaczać przypusz
czalną datę zakończenia te j re . 
formy. Dla stworzenia sądów ok
ręgowych i  apelacyjnego przede 
wszystkim potrzebna je st dosta
teczna liczba wykwalifikowanych 
sędziów. A tymczasem n ie  w y
starcza ich naw et w  ogniw ie naj
niższym —  sądach apilinkowych. 
Do reorganizacji przygotowują 
się zawczasu. N a dzień dzisiej
szy przydzielono dodatkowo po
n a d  60 etatów  sędziów. Dobra
no już  odpowiednich kandyda
tów. Działają specjalne kursy 
szkolenia sędziów sądów pierw 
szej instancji. Swoją drogą n ie 
tak  łatwo je st w  naszych cza
sach objąć stanow isko sędziego: 
praca bardzo trudna, bardzo od- 
powiedzialna, przy  tym  b rak  m i. 
nimalnych gw arancji socjalnych, 
a pobory s ą  o  w iele niższe niż 
być powinny. Albo mieszkania? 
Nasi pracow nicy odczuwają os
try  ich brak. Również zwolnione 
budynki, k tóre mogły być przy
dzielone .jako lokale n a  sądy, 
zostały już  za jęte  przez in
ne, bardziej obrotne instytucje. 
Dlatego I też oprócz wszystkich 
zagadnień praw nych zmuszeni je 
steśmy zajmować się problema
mi gospodarczymi, k tóre w  pe
wnym sensie wyglądają bezna
dziejnie. Świadczy o tym  cho
ciażby taki fakt, że z  budżetu 
państwa przydzielono nam  zale
dwie trzecią część proszonych 
przez nas środków. Reforma 
gwoli reformy raczej nie ma 
Sensu. Biorąc to  wszystko pod u! 
wagę nie jestem  zbyt wielkim 
optymistą, ale też nie- wpadam 
w pesymizm, gdyż widzę pew ne 
perspektywy. Gdy wzmocnimy' 
dolne ogniwo sądów, z  miejsca 
przystąpimy d o  tworzenia sądów 
okręgowych* M am nadzieję, że 
zaczną one działać jeszcze w

tym roku. Niech n ie  w  pełnym 
zakresie, lecz na przykład, w  
pewnej kategorii spraw. Przygo
towane też zostały odpowiednie 
projekty zmian w  kodeksach po
stępowania karnego, związanych 
z  działalnością tych sądów.

Jak  już  wspomniałem, zmia
ny zostały też zapoczątkowane -W 
systemie notariatów. Przyjęta u 
nas ustawa o notariacie zdobyła 
pozytywną ocenę w  Niemczech, 
Austrii, FranqjL Być może, Lit
wa zostanie przyjęta w  roku 
przyszłym do Europejskiej Unii 
Notariuszy. Swoją drogą umoż
liwi to  szkolenie kadry, a może 
nawet otrzymanie pomocy ma
terialnej. W zrosła ilość zarówno 
prywatnych b iu r notarialnych, a 
na  tym m.in. polega główna idea 
reorganizacji, jak  i liczba sa
mych notariuszy. W  republice 
mamy ich obecnie 190. Mówiąc 
o notariatach nie mogę pominąć 
często omawianego tem atu o 
uzyskiwanych przez n ie  docho
dów. Informacje o tym  napływa
ją  sprzeczne, niekiedy wypaczo
ne, wyolbrzymione. Tymczasem 
notariusze n a  . razie są jedyną 
w  Litwie kategorią pracowników, 
deklarującą swoje dochody. W  
porównaniu ze średnimi pobora
mi ich zarobki mogą w ydać się 
wysokie. N ie należy jednak za
pominać, że z  tych  dochodów 
około 30 proc. potrąca się dla 
„Sodry", 25 proc. na  podatek do
chodowy i 15 proc. wynosi ak
cyza. Z pozostałych środków na
leży się rozliczyć za dzierżawę 
pomieszczeń, wypłacić pracow ni
kom  pobory, pokryć wydatki 
techniczne. Cenniki za  usługi no
tarialne są uporządkow ane i za
twierdzone. A le szczerze mó
wiąc, nie wiem, , ja k  długo ptzy 
stale rosnących cenach na 
wszystko, b iura notarialne po
trafią się utrzymać.

Ogólnie rzecz biorąc reforma 
praw na n ie  ogranicza się do na
szego ministerstwa. Jednym  z 
bodajże głów nych problemów 
jest śledztwo. Bo przecież doty
chczas śledczy zarów no systemu 
spraw  w ewnętrznych, ja k  i pro
kuratury  n ie  wiedzą, w  jakim  
systemie pozostaną i jak i będzie 
tein system  organów  śledczych 
ju tro . W  każdym  razie n a  
szybkie zakończenie rozpoczętych 
reform  nie można liczyć

— W yjątkow e znaczenie dla 
społeczeństwa i  każdego obyw a, 
tela posiada proces legislacyjny, 
czyli ustawodawczy. Jalę Pan go 
ocenia? Czy dożo mamy aktów  
legislacyjnych, sprzecznych z 
Konstytucją?

— Jak  wiele innych, kw estia 
ta  nie jest całkowicie uregulo
wana. Z naszej inicjatyw y po
w ołana została grupa, pracująca 
nad projektem  ustaw y o źródłach 
prawa, gdzie się w łaśnie określi, 
jak  m ają być przygotowywane 
ustawy, ja k  długo omawiane, a 
dopiero potem  przyjmowane. Co 
do sprzeczności z K onstytucją 
-wielu aktów  normatywnych, to  
oczywiście negow anie tego fak
tu byłoby czymś niepoważnym. 
Jednak n ie  należy zapominać, że 
w iele z nich p rzyjęto  przed 
uchwaleniem Ustawy Zasadni

czej — zgromadzone problemy 
wymagały niezwłocznego uregu
lowania ich w aspekcie prawnym. 
W  celu ujawnienia i usunięcia - 
istniejących sprzeczności utwo
rzony właśnie został wspom n ą , 
ny  wcześniej ośrodek informa
cji prawnej. Będzie się spraw
dzać tam zarówno obowiązujące 
akty normatywne, jak  też pro
jekty. Ponadto zanim Litwa sta
ła się pełnoprawnym członkiem 
Rady Europy, zobowiązani by
liśmy sprawdzać zgodność na
szych ustaw z ustawodawstwem 
europejskim, prawem międzyna
rodowym. Chętnie korzystamy z 
pomocy innych państw. * Nie
dawno np. podpisaliśmy umowę 
z Międzynarodowym Funduszem 
Pomocy Prawnej, znajdującym 
się w  Niemczech. Jego specja
liści dopomogą w  opracowaniu 
niektórych ustaw, regulujących 
sferę gospodarczą i nie doty
czących polityki takich, ja k  Ko
deks Komercyjny, Ustawa o Hi
potece 1 in. Dokładamy również 
starań, aby jak  najszybciej ut
worzony został wydział litewski 
w  biurze prawnym państw  bał
tyckich, aby móc uzgodnić na
sze ustawy z  ustawami najbliż
szych sąsiadów.

—  Aktualnym zagadnieniem 
dla naszego społeczeństwa jest 
poziom kultury prawnej społe
czeństwa. Co Pan może powie
dzieć na ten temat?

— To, o  czym mówiłem wy
żej —- o powolnym tempie re
formy ustawodawstwa, o  jego 
niedoskonałościach, nie jest je 
szcze najgorsze. Najbardziej nie
pokoi jaw ny nihilizm prawny, 
brak  szacunku wobec prawa. 
Przykłady tego można znaleźć 
wszędzie, z  najiwyższym szczeb
lem włącznie. Jeśli Sąd Najwyż
szy podejm uje decyziję, a> ktoś 
zaczyna rozważać, czy jest ona 
słuszna, czy też nie, lub w  ogó
le ten  ktoś ignoruje ją  zamiast 
wykonywać, czy n ie jest to 
szczyt nihilizmu prawnego? Albo 
jeśli praw nicy w ystępują ze sta
nowczym wnioskiem, że propo
now any projekt ustaw y koliduje 
z Konstytucją, niemniej zostaje 
om przyjęty, czyż n ie wyrząjdza 
się przez to  strat, k tórych nie 
da  się oszacować? Wiadomo, że 
takie lekceważenie prawa udzie. 
la_ się całemu społeczeństwu. 
Gdy się nie rozpatruje lub z  ja 
kichkolwiek powodów zwleka z 
rozpatrywaniem spraw karnych, 
m in . dotyczących nadużyć osób 
na wysokich stanowiskach, mo
żna to też uznać za nihilizm 
prawny, wywodzący się z  pełno
mocnych organów państwowych. 
N ie trudno wyobrazić sobie, jak 
to  w pływa n a  ludzi.

—r  Jak  Pan Minister sądzi, 
czy można pozwolić, aby miesz
kańcy nabyw ali broń, na przyk
ład w  celu. samoobrony?

^ ,-rrr Problem niewątpliwie jest 
skomplikowany. Wiadomo, że 
jeśli państwo n ie  je st w  stanie 
zapewnić bezpieczeństwa obywa
telom, obronić ich żyde , zdrowie, 
mienie, to, oczywiście, szaikają 
oni sposobu, jak  samodzielnie to 
uczynić. W  marcu br. rząd zat
wierdził regulamin o  ochronie 
ludzi i mienia, w  myśl którego 
stworzone są specjalne służby, 
nad którym i pełni kontrolę MSW.

pod paragrafem K t o  t u  n i e  u m ie  l i c z y ć ?
Uważa się, że łamią prawo i 

wyrządza ją  państwu szkodę je
dynie ci obywatele, którzy przez 
granicę przewożą kontrabandę 
lub towar w. ilości większej n iż . 
przewidują normy. Celnicy na
tomiast &to>ją na  straży dóbr 
ekonomicznych naszego pań
stwa. Szeregowi obywatele, 
którzy nie zajmują się przemy
tem, -chcieliby . widzieć w  ceftni- 
kach ludzi uczciwych, zasajini- 
czych, oddanych służbie i pań
stwu. Ale zaipewne ciągłe oglą
danie wspaniałych towarów ®  
solidnych banknotów pienięż
nych łamie nawet żelazną wolę

• niektórych funkcjonariuszy cel
nych. Już. w  pierwszym roku is
tnienia solecznidcLej kom ory celi

* nej rejonowemu sądowi i pn>ku-J

raturze przybyło pracy. Rozpa
trzono n ie jedną spraw ę kam ą, 
skazano kilku celników.

Administracja kom ory celnej 
zapewne zdecydowała^ że repu
tacja przez to  została nadw erę
żona, należy więc coś zrobić, 
aby sprawdzić pracę & rzetel
ność swycjh podwładnydh. Być 
może, naw et po to, aby obywa
tele n ie  wątpili, że administra
cja czuwai. Sprawdzono łagod
nie, po ojcowsku, tj. bez w y
jeżdżania w  teren, poproszono o 
napisapie sprawozdania przez 
inspektorów .. celnych, nie 
chciano kcgoś urazić nagłym 

. najściem n a  posterunek. Otóż 
rewidując sprawozdania np. za 
marzec, administracja stwierdza, 
że je j podwładni całkowicie

Irme umieją" liczyć. Nai przy
kład, przy naliczaniu wielkości 
opłat celnych spotyka się wiele 
naruszeń, w  którydh wyrtiku so- 
lecznickiej komorze celnej, a
więc również państwu wyrzą
dzono straty  na. dziesiątki tysię
cy talonów. Administracja in 
formuje, że naczelnik posterun
ku w  Ejszyszkach I. Andruszkie
wicz „omylił się" i zaniżył op
łaty o  27 tys. talonów. Kto wie, 
być może . ci, którzy Więźli to
w ary, .poprosili go, by mniej na
liczał? Sprawa* niejasnai, ale L 
Andruszkiewicz od razu zgodził 
się pokryć straty  państwu. Z 
kolei inspektor • I. Łukaszewicz 
nie pobrał od klientów 28,9 tys., 
a  T. Kisłowska 11,8 tys. talo
nów i nie chcą pokryć te j Stra

ty. Co prawda, administracja 
obiecuje, że zmusi wszystkich 
celników, którzy oszukali państ
wo, do rozliczenia się naw et ty
tułem swojej gaży. Takich bę
dzie wielu, szczególnie wśród 
kierowników zmian, np. n a  po
sterunku- ejszyskim: E. Świecz
ko, R. Wiszniewska, n a  poste
runku solecznickim A.i Nor ej ko i 
in. Oszukuje się państwo, wy
rządza się krzywdę ludziom N a 
przykład, P. Morkunas pobrał 
zbyt duże sumy tytułem cła za 
przewożony tow ar u  obywatela 
N., przesadził gdzieś n a  sumę
13,9 tysięcy talonów.

Powodzi się pracownikom ko
mór celnych: ich administracja
nieczęsto fatyguje siebie spraw
dzaniem pracy swych podwład
nych, szczególnie, jeżeli to  do
tyczy nie sprawozdań, lecz dzia
łalności praktycznej. I  na po
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widziany jest JS S g g  g  
Przestępstwo -  ?
bójstwo w obdąfa&  
“ "“ ciach. “

Mjtarfsej
f io d a ę .N fe b e z a U * *  
hi oczywiście 
logiczny. Wydaje Wł i™
W f. f i g i  (pokojojn Jj
“te), gdy państwo —
ceni życie lu d z k ie ,* ^  
rowymi środkami sUrTT™ 
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sposób nią. brać pod magęj 
tataio odczuwamy silna p, 
z tego powodu. Ptiy czjm 
ze strony naszych oby* 
lecz z zagranicy nadchodź 
listów, na temat tego, »  nie 
cuje to z państwem, które 
zyskało niepodległość W arto 
uważyć, że kara śmierci 
mniej więcej w połowie 
świata. Sądzę, że teraz i 
no jej likwidować.

—  J a k  P a n  w id z i  ro lę 
k ó w  m a s o w e g o  p n ę k a m  ,  
a l l z a c j l  r e f o r m y  p r a w n e ) !

— Rola ta jest niani 
ważna. Maj 3 cne wjji 
każdemu człowiekowi 
reformy, w czymś 
dopomóc
tod rozwiązania 
problemów i być swegor 
łączącym ogniwem n W  
dzą a narodem. Totei cl 
aby więż mięizy n®!® ̂  
nisterstwem i m-in. B a l 
bardziej ścisła. | | | | |  
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Polskę  
ię bili. . .

16 czerwca 1993 r. sir. 5

początku będą listy. „Ziemia 
®fkryje w sobie dużo taje- 
Jjettoą z 'tak ich  jest pom- 
oa cmentarzu we wsi Sta** 

LgfC położonym 200 metrów 
Mmrycznego kościoła -r- pi- 
nasz stały Czytelnik Henryk 

z Trok. ^  W  końcu 
jfgpja, tuż przy ogrodzeniu 

H  się pomnik z  polnych 
Ongiś zdobił go pięk- 

ouefr który został zniszczo- 
fja [pomniku zachował się 
~©chotmk 20 Pułku W oj
alskiego Tadeusz Sprych 

28.06.1902 r. Obrońca 
iIJSowa. Poległ 18.09.1920 r. 

Łtałem miejscowych ludzi, jak 
pę stało, że żołnierz ten spo- 
i na ^cmentarzu w Starych 

ponieważ mieszkańców 
Kum nazwisku w tych okoli- 
A nie ma. Niestęty nikt nic 
1wjei Myślę, że* czytelników 
jriera Wileńskiego" również 
^ekawi ten fakt. Dlatego też 

jcam się z prośbą o zaomte- 
Lwanie się losem tego baha-

|So i oczywiście należy cdres- 
rować pomnik, który chyba 

gżnaczenie historycsaie i 
^tektoniczne,..".

|v[oże nasi Czytelnicy cokol- 
i wiedzą na ten temat. Pro- 
|  o. odzew.

|>fój ojciec Mojżesz Szapiro 
|Jłkoba, ur. w 1901 r. w Ma- 

±, w 1919 i. wstąpił na 
' do Legionów Piłsud- 

ego i służył do końca wojny 
J awiadamia w swoim liście 
m  wilnianin Szymon Szapiro 

— Pamiętam jego dpo- 
nia o walkach pad War- 
l i  Sokółką. Po woijnie otf- 

t ożenił się, założył sklep w 
jbiszkach, powiat Wileńkko- 
’ | 30 września 1941 r. wgzy- 

F moim bliscy, krewni i zna- - 
zostali rozstrzelani pod

! w archiwach Polski są 
^dokumenty potwierdza- 

»że mój ojciec był ochotni- 
l Wojska Polskiego i ucze- 

walk o niepodległość 
i w latach 1919—1920? I 
mógłbym ubiegać się o 

"Tjpforońcy Ojczyzny 1918 
M921" jako pamiątkę po oj-

W ciągu wielu lat niilczenia 
yBfc. Legionów, przedwo- 

[o Wojska Falskiego, ich 
t^peizy , który był tempem ta- 

B&gromadziło się wiele py- 
rWilnianin Wiktor Gojłewicz 

^®^eniu swoje} matki, 81-le- 
m y  pani Wiktoria, wdowy po

st, szwoleżerze l i 5. szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego, uczestniku 
walk z bolszewikami w latach 
1919—1920 Bolesławie Gojlewi- 
czu z  Wilna, zjapytirje, czy ma
tce przysługuje jakaś pomoc ze 
strony Polski. Udział Bolesława 
Gojlewicza w bitwach o niepod
ległość Rzeczypospolitej potwier
dzają dokumenty z następujący
mi faktami: Kijów 10. V. —
6.VT.20, Brody — 1920, od 16.VII, 
pod Warszawą i Mławą ——do 
października 1920 r„, oraz odzna- 
tczenia przechowane przez żo
nę: Odznaka Orderu Virtuti Mi- 
litari Klasy V  nadana przez W o
dza Naczelnego dekretem z dnia 
14 maja 1921 r.r Krzyż Walecz
nych, Krzyż Srebrnego Orderu 
Wojennego „Virtuti MBitairi', 
25.III. 1938 r.

W  wielu polskich rodzinach 
Wilna 4 Wileńszczyzny zacho
wana się pamięć o  dziadkach, oj
cach, braciach, krewnych, przy
jaciołach, znajomych — uczest
nikach wojny obronnej 1939 r. 
Pani Irena Urbanowicz z Ejszy- 
szek od lat poszukiwała swego 
stryja Kazimierza Olszewskiego, 
który nie wrócił z wofjny., Z 
Archiwum Wschodniego z  War
szawy nadeszła niestety smujtna 
wiadomość, że mjr Kazimierz 
Olszewski figuruje w NKWD- 
owskich spisach jeńców polskich 
obozu w  Koziełsku i że dn. 
2.04.1940 x. został wywieziony do 
Katynia i tam -w raz z  innymi 
oficerami, polskimi rozstrzelany 
przez NKWD.

Majjor Policji Państwowej Ro
bert Żychowski, ur. w 1898 r., 
jeniec obozu w Ostaszkowie, ró
wnież został zamordowany w 
Katyniu. W nuk Wojciech 2y- 
chowski, mieszkający w Kłajpe
dzie, chciałby więcej się dowie
dzieć o swoim dziadku. Pan 
Wojciech pragnie odwiedzić Ka
tyń, chętnie dołączyłby się za 
opłatą do wycieczki udającej się 
tam z Wilna. O wiadomość prosi 
pod adresem: Wojciech Zy-
chowski, ul. Ryśininku 2/50, 
235802 Kłajpeda, Litwa.

Wilnianin Stanisław Tuczkow- 
ski również interesuje się lo
sem swego dziadka, por. Kazi
mierza Astramowicza, który w 
nocy 1939 r. został aresztowa
ny przez NKWD na Lipówce w 
Wilnie i  wywieziony w niezna
ne.

Z poszukiwaniami związany 
jest także apel dowódcy JW  
"3136 (87-800 Włocławek, ul. Ży
tnia 75), który powtarzamy w 
ślad za „Polską Zbrojną"’, „Pro
szę byłych żołnierzy 3 pułku 

saperów wileń- 
* vich z lat 1921 

- 1939 o kon

takt w sprawie przejęcia i  kul-i 
tywowania tradycji przez 3 . 
pułk pontonowy we Włocławku".

Miejmy nadzieję, że ludzka 1 
pamięć dopomoże. Wiele jest 1 
bowiem przykładów, gdy nasi 
Czytelnicy padają fakty zdawa
łoby się już dawno zapomniane. 
Pan Fulgenty Rymszelis z Dru- 
skienik w swoim liście nadmie
nia: „W „Kronice pamięci" była 
wzmianka o  majorze St. Czucze- 
łowiczu i  in. Nie mogłem się 
powstrzymać by n ie dorzucić 
swoich trzech groszy. Otóż tego 
oficera kawalerii z żółto-poma- 
rańczowymi otokami ma rogaty
wce doskonale pamiętam. Kre
sowiak, były oficer carskiej ar
mii, jak wielu innych, przeszedł 
do szeregów Wojska Polskiego. 
Mjra Czuczełowicza spotkać 
było można w Grodnie, w towa
rzystwie oficerów, wśród zie
mian czy też gospodarzy wiej
skich. Po polsku rozmawiał z ro
syjskim akcentem. O He mię 
pamięć nie zawadzi jego pułk 
ułanów stacjonował w Podbro- 
dziu czy też w Postawach. Pod 
Grodnem miał osadę. Jego los 
po Wrześniu nie jest mi bliżej 
znany... M jr Roznatowski, ułan, 
mieszkał w Grodnie. Wywiezio
ny z rodziną zmarł na zesłaniu. 
Zona i jego syn Roman wrócili 
ze Wschodu i przenieśli się do 
RP. Tatar płk. BajraszewskL, też 
ułan, mieszkał w  Słonimiu. Oj- 
cióc 12 dorodnych córek i jedy
nego syna, deportowany z ro
dziną na Wschód, zmarł w  dro
dze. MjT kawalerii Bronikowski 
mieszkał w Druskienikach, rów
nież zmarł na zesłaniu—“.

A oto kolejny fakt podany 
przez naszych Czytelników. Jó
zef Taraszkiewicz przed wojną 
był nauczycielem Szkoły Pow
szechnej w Ejszyszkach. Uczył 
matematyki, śpiewu, muzyki, 
kierował szkolną orkiestrą. Był 
bardzo lubiainiy przez uczniów i 
rodziców. Gdy w kwietniu 1939 
r. jako por. rezerwy został wez
wany do wojska na przeszkole
nie, dzieci nuciły: ,,Płacze nasze 
serce, płaćże nasza dusza; gdy 
pan Taraszkiewicz do wojska 
wyrusza". Tragicznie ułożyły się

losy Józefa Taraszkiewicza w 
następnych , latach wojny. Był 
komendantem rezerwowej kom
panii AK w WasiliszkaJch i na 
początku 1944 r. został zamordo
wany. Kto to uczynił, wiadomo 
z zachowanego rozkazu komen
danta Okręgu Nowogródzkiego 
AK Janusza PrawdzicarSzlaskie- 
go, który brzmi: „Wyrokiem Są
du Polowego z dn. 26.IV.44 ska
zany został na karę śmierci 
Witold Szmigiero, mieszkaniec 
wsi Chlebowce, były rej jonowy 
burmistrz z Wasiliszek, za zor
ganizowanie morderstwa na oso
bach Mieczysława Wierszyły i 
Józefa Taraszkiewicza oraz za
bójstwo Wiesława. Winę udo
wodniona Przestępca przyznał 
się — przed egzekucją uciekł. 
W  razie spotkania wymienione
go poleca się pochwycić go, 
względnie wykonać wyrok, o 
czym meldować".

I na zakończenie kilka słów o 
moim stryju Adamie Surwille. 
Był podoficerem Wojska Pol
skiego, uczestnikiem obrony 
Wilna we wrześniu 1939 r. 
Przed wojną podczas jednego z 
przyjazdów Józefa Piłsudskiego 
na Wielkanoc do Wilna pełnił 
wartę w Pałacu Reprezentacyj
nym. Miał szczęście złożyć świą
teczne życzenia Marszałkowi. 
Wspominam o stryju z obowią
zku rodzinnego i dziennikarskie
go. Pragnę również zachęcić in
nych do nadsyłania artykułów, 
listów, materiałów wspomnienio
wych o  żołnierskich losach
swoich bliskich.

Jerzy SUR WIŁO

NA ZDJĘCIACH: wiarusi — 
uczestnicy tegorocznego Wielka
nocnego spotkania w Mlednikach, 
gdzie działa Kolo Żołnierzy 
Września; Adam Surwiłło (od le
wej) ze swoim bratem Władysła
wem; Józef Taraszkiewicz wśród 
uczniów kl. V Szkoły Powszech
nej w Ejszyszkach.

Fot. i repr. Bronisława 
Kondratowicz 

i Walery Charin

DZIEŃ  
Ż A ŁO B Y  
I NADZIEI

14 czerwca 1993 r„ stacja ko
lejowa w Nowej Wiiejce. 52 
lata temu wyruszyły stąd pierw, 
sze transporty z zesłańcami. Wy_ 
wjeziono ponad 34 tys. synów i 
córek Litwy, zlikwidowano 2 
tysiące najświatlejlszych jej u- 
mysłów — polityków, działaczy 
kultury.

Dla uczczenia tej tragicznej 
daty w historii Litwy przed pom
nikiem ku czci ofiar ludobójst
w a zebrali się wilnianie, zjechali 
cesłańcy z innych miast i rejo
nów Litwy. Chwilą ciszy złożo
no hołd pamięci męczenników.

Przy biciu dzwonów kościel- < 
mych do zgromadzonych zwróci
li się posłanka na. Sejm Litwy 
Nijole Ambrazaityte, prezes 
Związku Więźniów Politycznych 
i Zesłańców Balys Gajauskas, 
przewodniczący. Wileńskiej
Wspólnoty Związku Stasys Zukas, 
przewodniczący polskiej sekcji 
Wspólnoty Romuald Gieczewski, 
przewodniczący Światowej
Wspólnoty Litwinów Bronkis 
Nainys, przewodniczący Wileńs
kiej Rady Miejskiej Valentinas 
Sakalas. W* imieniu prezydenta 
Republiki Czeczeńskiej przemó
wił przedstawiciel delegacji cze
czeńskiej.

Przypomniano tych wszystkich, 
którzy nie wrócili do kraju, za
marzli w ziemi wieczystej zma- 
rzłoci, zmarli z głodu i chorób. 
Dla uczczenia ich pamięci rozb
rzmiewały pieśni, wiersze. Przed 
pomnikiem ku czci ofiar ludo
bójstwa złożono wieńce, kwiaty. 
Kwiaty złożono również na nie
mych świadkach tragedii to
rach kolejowych stacji w Nowei 
Wiiejce.

Dla uczczenia pamięci poleg
łych zesłańców w Wileńskiej 
Archikatedrze została odprawio
na) uroczysta Msza święta. Kon
celebrowali ją  arcybiskup Au- 
I drys Juozas Baćkis, monsigno- 
rzy Każimieras yasiliauskas i 
Alfonsas Svarinskas. Jg  Śpiewał 
młodzieżowy chór . archikatedral- 
ny.

Wieczorem w archikatedrze 
rozbrzmiało .,Requiem,‘ Antonie- 
go Dvorzakfl. (ELTA)

UWAGA: FUM CZASOWO 
NIE BĘDZIE WYŚWIETLANY

Zapow iedziany w  „K urierze"
Mm Krzysztofa Zanussiego
dalekiego k ra ju "  n ie l*dzU ^w y 
Świetlany 16 czerwca z powodu 
zlej Jakości taim y.

Ambasada RP w  W ilnie cryni
starania o  zdobycie dobre! J a £

_. Kiedy I gdzie będzie w y
& £ , ^y iefw yndę-uony*”
O papieżu poinform ujem y Czy 
letników  dodatkowo. ^  w[
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TIESA
* Z obszernego wywiadu redaktora naczel- 

nego Domasa Śniukasa z premierem A  Ślefevi- 
fi iiscm: ' - ' — '

 Przejdźmy do polityki. Niektórzy nie
cierpliwi z opozycji rokują panu rządzenie tylko 
do jesieni Czy nie czuje pan za plecamioddechu 
eks—premiera Vagnoriusa?

 Nie chciałbym wyróżniać go z całej opo-
2ycji. I  widzę i odczuwam, że dąży się nie do 
dialogu politycznego, a do zdestabilizowania sy
tuacji wszelkimi sposobami. Negatywna odpo
wiedź na każdy krok pozycji u trudn ia  
zrozumienie, Idedy ojrozycja jest szczera, a kiedy 
demagogiczna. Działa ukierunkowanie we 
wszystkich dziedzinach: organizując strajk nau
czycieli, kampanię przeciwko odwołaniu S. Lo
żo raitisa i in.

Sens polega nie na zamianie jednego rządu 
innym. O to naprawdę nie martwiłbym się. Sen
sem jest żyde Litwy. Jeżeli będzie utrudniana 
praca prawnie wybranej władzy, jeżeli opozycja 
będzie toczyła walkę polityczną w kierunku des
tabilizacji — staniemy się krajem niepociągają- 
ćym dla świata i jego kapitału. Może ktoś i marzy 
o takim zwycięstwie, lecz byłoby to Pyrrusowe 
zwycięstwo.

To bardzo wygodne, gdy nie trzeba odpowia
dać za decyzje polityczne, a krytykować można 
ilewlezie. Wtedy się rodzą populistyczne żądania 
by płacić nauczycielom 10 minimalnych za
robków, co miesiąc zwiększać emerytury o 50 . 
proc. i in. Czynią to ludzie, którzy zrujnowali 
gospodarkę i świetnie wiedzą, w jakiej sytuacji 
jesteśmy.

— Jest pan obecnie także kierownikiem 
DPPI^ Czy właśnie w tej roli spotyka się pan z 
kierownikami innych partii?

— Tak. Konsultujemy się z profesorami 
Landsbergjsem, Sakalasem, przedstawicielami 
innych partii i ruchów. Jednak samokrytycznie 
muszę się przyznać, że swojej partii mogę 
poświęcić niewiele czasu...

— Na Litwie były trzy rządy Mykolasa Śle- 
2evićiusa. Wasze nazwiska mają nie tylko podob
ne brzmienie, ale i orientacja polityczna jest 
podobna. Z  ostatnim rządem Sle2evićiusa na 
Litwie skończyła się demokracja, zapanował 
reżim autorytarny. Może nieco niestosowne py
tanie, ale czy nie pomyślał pan o analogicznej 
możliwości?

* — Przewrót tyłby największą tragedią dla 
naszego kraju. Chociaż w prasie omawiano „wa
riant, chilijski”, uważam, że nasz naród jeśt już 
napraw dę europejski i na ten  tem at nie 
chciałbym się nawet wypowiadać.

— Jest pan bodajże najwyższym premierem 
w Europie, a może i na świede. Jałt pan zamierza 
poznać kolegów po fachu? Który z nich imponuje 
najbardziej?

Mam 1.97 centymetrów wzrostu i to, praw
dopodobnie jedyna przewaga nad kolegami zag
ranicznymi. Poznałem ich niewielu — tylko z 
Estonii, Łotwy, Białorusi, Norwegii, Finlandii. 
Chciałbym się spotkać z sąsiadami — panią Su
chocką, panem Czernomyrdinem. Kto imponu
je ?  Podchw ytliwe py tanie — i w sensie 
dyplomatycznym i poznawczym. Oczywiście im
ponuję Helmut Kohl, jego zjednoczenie obu Nie
miec. Ten kraj — to jeden z najważniejszych 
naszych partnerów w ekonomice. Trudną walkę 
wyborczą wygrał Filipe Gonsalez. Z  przyjem- 
nośdą przypominam spotkanie w Norwegii z 
panią Gru Hariem Bruntland.

Europa jest Europą. Każde państwo jest doj
rzałe, a więc i ich premierzy szanowani. Pra
gnąłbym jak najwięcej rzeczowych kontaktów z 
nimi”.

*  W numerze czwartkowym Bemardas Śak- 
nys pisze o tym, że w „rejonie wileńskim już się 
zaczęło rujnowanie”.

„Kierownicy szkół rejonu wileńskiego 
zwrócili się do prezydenta Republiki Litewskiej, 
ministra kultury i oświaty, a także do przewod
niczącego swojej rady rejonowej o pomoc w ob
ronie przed radą rejonową, która już na 
pierwszej sesji powzięła decyzję: oddzielić kultu- : 
rę od oświaty. Sens tej decyzji, jak twierdzą kie
rownicy szkół, rozprawić się z kierowniczką 
wydziału kultury i oświaty Danguole Sabiene. 
Deputowany rady rejonowej Rimantas Remeika 
(dyrektor Pogirskiej Szkoły Średniej) opowie
dział o nastroju pierwszej sesji. Deputowana Su- 
batowicz krótko i węzłowato oświadczyła, że 
należy zwolnić wszystkich kierowników wydziału 
mianowanych przez A. Merkysa. Deputowani

nie zastanawiali się, gdy zwracał sie do nich ko
lega R. Remeika: „Panowie, co robicie, powin
niście  o trzym ać pisem ne pozw olenie 
Ministerstwa Kultuiy i Oświaty...”. R. Remeika 
na,znak protestu opuścił salę, a oni... zrobili 
czarną robotę..

CZarną robotę? Tak. Zakłócili nastrój egza
minów, zniszczyli rytmiczną pracę. Popieram pe
dagogów; to — przestępstwo, które powinien 
ocenić Sejm, najwyższe instytucje państwowe 
Litwy.

Szkoda, że nie zrozumiał tego uczestniczący 
w zebraniu poseł na Sejm Ryszard Maciejkia- 
niec, który dyskusję, jak mówią ludzie „wy- 
kołował”.

Nie obchodzą go słowa kierowników szkół 
polskich, pokojowe współistnienie mieszkańców 
rejonu, ich kultura, dobrobyt. W przeciwnym 
razie dopomógłby deputowanym rejonu zrozu
mieć swój "błąd. Przewodniczący rady rejonowej 
Andrzej Silko, między innymi nauczyciel też, nie 

' wykazał rozsądku, usiłował tłumaczyć się, uspra
wiedliwiać, wymieniał nazwiska kierowników 
szkół niezadowolonych z systemu kultury i 
oświaty, którzy prosili „nie podawać ich naz
wisk”. To. wzbudziło śmiech na sali. Usiłował 
zabrać głos przewodniczący komisji ds. kultury i 
oświaty rejonowej Adolf Kodź, ale i on zade
monstrował, że kultura i oświata jest dla niego 
„piątym kołem”.

Gospodarz szkoły J. Trypucki podsumował:
— Rada rejonowa powinna odwołać bez

prawną decyzję: Nie reorganizować wydziału 
kultury i oświaty, a także nie zwalniać kierownic
zki Danguole Sabiene.

Po zebraniu mówiliśmy z A. Silką. Padło 
słowo: „Pośpieszono

* W tym samym numerze „L. Andrikiene 
prosi o odszkodowanie 813 tys. talonów”:

„ Sąd pierwszej apilinki m. Wilna wysłał wez
w ania do sądu redakc ji „T iesą” , byłemu 
więźniowi politycznemu Liudasowi Dambraus- 
kasowi i filozofowi Arvydasowi Juozaitisowi, 
załączając podanie dotyczące powództwa 
posłanki na Sejm Laimy Andrikiene. Podanie w 
sprawie powództwa o wyrównanie krzywdy mo
ralnej.

7 maja 1993 r. pozwany numer186(15094) 
wydrukował rozmowę osób trzecich. W tekście 
w&pomina się, że rzekomo byłam aktywistką par
tii komunistycznej. Jest to niezgodne z prawdą r 
ubliża mojej godności i honorowi. 10 maja 1993 
r . redaktorowi „Tiesy” wysłano sprostowanie, 
które zamieszczono 19 maja 1993 r. nr 94 
(15102). . . A

To sprostowanie zadowala mnie, jednak 
pozwany powinien wyrównać mi krzywdę moral
ną. Partia komunistyczna — to struktura władzy 
okupacyjnej, która wyrządziła Litwie i. jej lu
dziom wiele szkód. Nazwanie człowieka aktywis
tą partii komunistycznej już samo przez się 
obraża i ubliża. Tym bardziej obrażające jest to 
dla mnie, córki byłego więźnia politycznego i 
zesłańca. To obraża nie tylko dla mnie, lecz i dla . 
moich rodziców oraz bliskich, ofiar systemu so
wieckiego. W naszej rodzinie nie było ani jedne
go członka partii komunistycznej.

■ Poniża się mnie i jako byłą deputowaną 
Rady Najwyższej RL, i jako obecną posłankę na 
Sejm RL, gdyż w_artyku!e osób trzecich dążono 
do przedstawienia mnie jako politycznego kame
leona, zmieniającego poglądy dla kariery.

To stwierdzenie osób trzecich w artykule nie 
jest przypadkiem, lecz złośliwą akcją. Twierdzę 
tak, ponieważ A. Juozaitis musiał dobrze wie
dzieć, że nigdy nie byłam członkiem KP, a tym 
bardziej aktywistką. Ponieważ doznałam (nie 
tylko ja) wielkiej krzywdy moralnej proszę o od
szkodowanie za krzywdę moralną wielkości 300 
minimalnych płac zarobkowych”.

U E T U V O S jryt as
„Apetyt przychodzi podczas sprawowania 

władzy” — twierdzi Rimvydas Valatka we wtor
kowym felietonie:

„Demokratyczna partia pracy będąc w opo
zycji i zaraz po dojściu do władzy wielokrotnie 
oburzała się na to, że pana V. Landsbergisa wozi 
opel i marcedes, przez nikogo nie zachęcana 
zamierzała zmniejszyć zarobki posłów na Sejm. 
Po 180 dniach działalności Sejmu i 100 dniach 
rządów pierwszego powojennego prezydenta z 
tych populistycznych wybiegów zrezygnowano.

Mercedes i opel nadają się też dla DPPL, 
której lider i premier A  Śleźevićius z  lekkiej ręki 
przydzielił prezydentowi ogromny państwowy 
dom wypoczynkowy „Ruta” w Nerindze, a także 
domy wypoczynkowe z budynkami gospodarczymi 
w rejonach moleckim i szyluckim. Z-tej okazji 
warto przypomnieć, że ostatni przedwojenny pre
zydent Litwy A  Smetona miał w Połądze skromne 

^ drewniane letnisko. Ta sama ręka pobłogosławiła 
|  inicjatywę pracowników urzędu pre^denta oraz

posłów, a także iządu budowania 72 i 15-miesz- 
kaniowych domów mieszkalnych.

Taką inicjatywę można byłoby przyjąć z ra
dością, gdyby takie prawa otrzymali nie tylko 
pracownicy urzędu prezydenta, ale i innych firm. 
Litwa ma prezydenta, jednak w kraju, jak przez 
53 lata, tak i obecnie działa prawo wyjątkowe”.

Spojrzenie na Litwę Gediminasa Merkysa, 
wydrukowane w australijskiej gazecie „MQsq pa- 
stoge”, przedrukowane w środowym numerze 
„Lietuvos ryt as”. Autor zadaje pytanie „Dla
czego jesteśmy tacy a nie inni?”:

„Ludzie, którzy znaleźli się w trudnych wa
runkach, napotykają wielkietrudności (a na Lit
wie naprawdę ich nie brak), często starają się 
otrzymać odpowiedź na pytanie „Kto jest winien, 
że tak mi ciężko?” Jednak powinni oni starać się 
prawidłowo odpowiedzieć również na pytanie 
„Co trzeba robić?”

Szukanie odpowiedzi na pytanie „Kto wi- 
nien?” jest drogą łatwiejszą. Często wybierają ją 
ludzie słabsi. Szukanie odpowiedzi na pytp- 
nie„Kto winien?” najczęściej jest inspirowane 
uczuciami, wymaga myślenia gabinetowego, 
mniej konkretnych, zdecydowanych kroków,- 
konkretnej i aktywnej działalności, efektywnych 
kontaktów z ludźmi itd.

Obserwując obecne życie Utwy wydaje się, 
niestety, że dla większości Litwinów bardziej 
charakterystyczne jest orientowanie się na pyta
nie „Kto wniien?” Wygląda na to że jeszcze zbyt 
wielu ludzi na Litwie oburza się na przeszłość, 
usiłu je „dokonać porachunków ”, ukarać, 
zemścić się. Jako że nas, Litwinów bardzo krzyw
dzili i swoi, i obcy, można to w pewnym sensie 
zrozumieć i usprawiedliwić. Ale z innej strony, 
orientowanie się na przeszłość, nawet niedawną, 
rozprasza niezbędne zasoby, potrzebne do nap
rawy sytuacji obecnej.

Mój ojciec w latach 1939-1940 był premie
rem Litwy. Z  tego powodu przez 13 lat sie
działem w więzieniach sowieckich. Po powrocie 
na Litwę również zastanawiałam się, na. co się 
orientować. Poczucie krzywdy i nienawiść do 
tych, którzy mnie i innym Litwinom zrobili tyle' 
złego, były i są dotychczas bardzo wielkie. Mu
siałem jędnak wybierać i zastanawiać się, co bar
dziej zaszkodzi dla moich ciemiężycieli, czy 
orientowanie się na przeszłość, czy na przyszłość 
i zwyciężyło dążenie do rozpoczęcia życia od 
nowa.

Nie oznacza to,że uważam się za nieomylne
go i wybrana przezermnie droga musiałaby odpo
wiadać także innym. Inni po powrocie z Syberii, 
gułagów, więzień szli innymi drogami.

Wygląda na to; że na Litwie jeszcze nie mi- 
pęła moda na doczepianie łatek tym, którzy, jak 
się mówi, czeszą kogoś pod włos. Jeżeli krytyku
jesz byłych komunistów, często możesz być ok- 
reślóny nacjonalistą. A gdy krytykujesz prawicę 
— mogą cię nazwać „komunistą”. Dla przeciw
ników politycznych na Litwie często brak tole
rancji. Analizując metody menedżera krajów 
zachodnich i byłego sowieckiego menedżera 
często wpada w oko to, że pierwsi w, swej 
działalności stosują „piernik”, drudzy — ciągle 
jeszcze „bat”. Na Litwie jeszcze często konku
renta uważamy za wroga, którego należy znisz
czyć. Jednak konkurencji ani w polityce, ani w 
ekonomice, oświacie czy w innych dziedzinach 
zbytnio nie należy się obawiać. Zdrowa konku
rencja zachęca do postępu. Tam, gdzie panuje 
monopol — czy to w polityce, ekonomice, czy 
innych dziedzinach — najczęściej uwidaczniają 
się przejawy upośledzenia, stagnacji”.

Los domów wypoczynkowych nad mo;7.crn 
—I to temat, któty wielu interesuje:

„W ubiegłym tygodniu „LietuYos rytas” 
pisał, że na mocy zarządzenia premiera z 28 maja 
rządowy dom wypoczynkowy „Ruta” w Nidzie 
„przekazano do gestii urzędu prezydenta”. .

Przed kilkoma tygodniamicjpm ten obejrzeli 
pracownicy kancelarii prezydenta i do spraw gos
podarczych przybyli do Neringi. Żadnych uwag 
ani życzeń administracji domu wypoczynkowego 
nie zgłosili. Interesowali się, jakie są możliwości 
wprowadzenia w ostatnim bloku „Ruty” bez
pośredniego kanału łączności telefonicznej z 
Wilnem.

W śro d ę  do W ilna przybył dyrek to r 
państwowego przedsiębiorstwa wypoczynkowe
go „Ruta” w Nidzie Romas DaUdżvardis. „Dla 
„Lietuvoś rytas” powiedział, że dom wypoczyn
kowy zbudowany w 1966 r. ma 268 pokoi. Już 
drugi sezon po zawarciu umowy z monachijską 
firmą wycieczek „Hein Reisen” 120 z 268 pokoi 
stale zajmują turyści z Niemiec. „Dzień z. 
wyżywienierfj w „Rucie” Niemców kosztuje. 51- 
55 marek niemieckich. Litwinów — Powiedział 
R, Daudżvardis — doba z wyżywieniem 3540 
talonów”. Na pytanie „Lietuvos rytas”, ile kosz
tuje noc w „Rucie” dla pracowników urzędu pre- 
zyden ta, R. D audżvardis odpow iedział: 
„Domówimy się”. R. Daudżvardis, kierujący 
„Rotą” od wiosny 1991 r. mówił, że dotacji 
państwowej nie otrzymuje. W lipcU 1992 r.

. „Rucie” przypadła była willa A. Kosygina,
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miał innego gospodarza”.

Audrius Lingys porusza w tym 
merze problem wycofywania wojsk rosyjsij 
„Już wiadome jest miejsce, g | | |  uPa®̂*n!?  
tę historyczną datę — Kowno, ja *Jj 
siódmej dywizji desantowej 108 g j|J  9 
wiedział S. Knezis. o tym P°inforT * J  
dowództwo dywizji. Najbardziej mepoWj 
kierownik gospodarczy 108 pułku. j  
mu, by jadłodajnia lśniła — • W
chcą pokazać się przed światem,
wiają zadbane obiekty. - .

Jednak do tego dnia ̂ ^ 3
pół miesiąca. 1 czew cana^M .
jeszcze 9 tys. wojskqwych | | | | 9 1 R  S S  
1992 r. było ponad 2 2 ty s - ) - ^ | | | | |M 9  
jednostek wojskowych. A1°*" JnicaM 
aż 65 proc. Jeśt nadzieja, że

Izostaniewykonana.Copra*^*!” 3
zostanie coś niecoś z mienia a L  
Szateikach i Linkaiciai 
artyleryjskie, których rosyjst?
stu nie zdążą wywieś Litwa ^ iean£||p j
własnymi siłami, jednak ora .|Cb«Plf£̂
specjalistów, a ładunki są 
Dlatego umówiono się |  się, | a «
część pocisków L . t w ^ ^ y ^  
sprzeda się, Nąjwazmcj. ^ojsko^ 
sierpnia będą strzeżone p _  ̂ ^ L

jak 6I jeszcze jedno.
oświadczenia ekologów. P
dłużna jest Utwieza w y W ^ j ^
giczne setki miliardów 0 zum3|,c*°rtifl
teraz jasne, że nie
N ieo tizym am yzw łasnąw i^jj^f^
zadbać o stworzenie wspólnej
grupy ekspertów-ekoIogÓ^ ^jciel

ekspertyzy ekologicz -
inakoik1



i p  I E  R  W I L E Ń S K I ”

16 czerwca 19 9 3  r. str. 7
lic ze str. 6)Wo T

gosji w zasadzie zgadzają się, by szko- 
były liczone według metody Wę- 

-^ ^ J j^ z e c iw k o  nie ma też Litwa. Ale 
Kg*skończyło na rozmowach”.

znanych osobistości z Rosji— Mai 
Rodiona Szczediyna do własnych 

HH 8  rejonie trockim popchnął Egmon- 
T & a^w  drogę 

Ink  B i  Plisiecka i R. Szczedryn są 
Łjelinii Republiki Litewskiej, chociaż 
[Jg mówiąc, przyjeżdżają do swej nowej oj- 
Bgfflpj—w gościnę, na odpoczynek letni, 

nabyli posiadłość— pałacyk czy willę 
^jym jeziorem Strewe. Dokładniej 

"początkowo nabyli zagrodę, starą za- 
Ją (ziemi wtedy nie sprzedawano, tylko 

Łv g dopiero później przebudowali — i 
wyrósł, i garaże, i budynek dla służby. I 

i się znalazła — przecież nie można 
dom pałacyku, naszym obywatelom „ho- 

l^usa’’ psuć krajobrazu. Wierzę, że trosk- 
[njtronowie, którzy opiekowali się M.

|  R. Szczediynem robili wszystko nie- 
LjJije. Tak znalazło się obywatelstwo. 
JpWStąpiliśmy do zarządu rejonu troc- 
|  Dci sekretarki przyszedł mąż z żoną, 
I chcieliby zostać obywatelami Litwy, tu 
łają. Złożyli podania. Poinformowano, że 
H  1 języka litewskiego mogą składać 
-codo drugiego — podstaw konstytucji 
pliki Litewskiej jeszcze nie wiadomo, gdyż 
programu, a co do obywatelstwa — leży 

K otw ionych podań, złażonych... w 1991 r.

|t jak widzicie kontrasty społeczne,, równe 
■i inne przyjemne i niezbyt przyjemne rze-

frzeszkoda, o której byliśmy uprzedzeni, 
i wąską ścieżkę. Dalej idziemy pieszo, 
n na ścieżce przeszkoda. iym  razem — 
i zamykana metalowa bramka. Właściciele 
iflośri strzegą swego spokoju—przed nies- 
ewauymi gośćmi przyjeżdżającymi samo- 
lami. -Takich jak my. Oglądamy willę.

solidnie. Porządnie. Na niewielkim 
■Soi — róże, piwonie, lilie, maki. Ścieżki 
idane kafelkami. Trawniki Próbujemy — 
szelki wypadek dzwonimy. Drzwi otwiera 
gospodarz — Rodion Szczedryn. Za jego 
■ przemyka Maja Plisiecka i niknie na 
n piętrze. Więcej primabaleriny, gwiazdy 
l światowego nie widzimy. Na twarzy R. 
siiyna — oburzenie i chłód. Nieproszeni 
ie, jak mówią Rosjanie, gorsi są od Tatarów, 
fracamy do samochodu. Spotykamy sąsia- 
ioEnawiamy. Dobrzy sąsiedzi. Porządni, 
tyni, spokojni. Przeciągnęli linię telefonicz
ny rozmawiać z całym światem. Po drugiej 
k jeziora sąsiad podłączył się do tej linii 
tdiynów, więc często mu przeszkadzają 
•siący obcokrajowcy.

Oglądamy tę zagrodę. Należy do jakiegoś 
„przedsiębiorcy” W. (Wladasa, zwanego 
Wowka) Mickiewicza. Gdzież by tam Szczedry- 
nowie przeskoczyli Wowkę. Tam to posiadłość. 
Olbrzymi dom, jeszcze jeden. I trzeci. Pół 
wzgórza skopano, drzewa rąbano (a to rezerwat 

: auksztadwarski), gdzie miejscowy chłop zeschłej 
> olchy z łąki nie ma prawa zrąbać. I znowu —  to 
•' ŝarho. Szczedrynowie za szczególne zasługi zos

tają obywatelami Litwy — w zarządzie rejonu 
trockiego w kolejce czekają dziesiątki miejsco- 

ł wych nie mających takich zasług... Za to bogaci 
miejscowi, jak Wowka, swoim kapitałem 
(Wowka poprzednim razem przypędził 18 toyot, 

, po kilku dniach została jed na) górują nad wszyst
kimi światowej sławy muzykami i primabalerina-

LIETUVOSAIDAS
*  „Litowi zostało 20 km drogi-*. W piątko

wym numerze Sniege Balćiunaite pisze:
*„Na co czekać, skoro zgromadzono fundusz 

stabilizacji lita? Od jego wielkości, między inny
mi również będzie zależało w jakim stosunku 
talony zostaną wymieniane na lity. Dolar wyczer
pany. Muzyczka zamówiona przez Bank Litewski 
jeszcze płynie, dlatego „zielony” coraz chudszy. 
Banki komercyjne obaliło na kolana żądanie R. 
Visokavićiusa *12 proc. posiadanych depozytów 
przelać do funduszu rezerwy. Dla talonów, po
wiadają bankier^, taki procent może i byłby 
ludzki, ale w stosunku do waluty wymienialnej — 
to  nabój. Ludzie nie wierzący w talony wymie
niali je na dolary i do banków składali oszczęd
ności również w twardym pieniądzu. Dlatego w 
bankach nagromadziły się worki wkładów walu
towych. Jednak Bank Litewski do funduszu re
zerwy waluty nie przyjął. Trzeba było dolar 
według kursu buchalteryjnego wymieniać na 
talon. Gdy zabrakło „miśków” banki zaproszono 
na aukcję, na której na kilka tygodni mogły otrzy
mać talony na kredyt. Za 150 proc. rocznych. Za 
tę cenę kupowali własne pieniądze, które przed 
kilkoma dniami oddali Bankowi Litewskiemu. 
Lub tylko zamierzali to zrobić. Bankierzy są 
przekonani, że procent nie musiał przekroczyć 
przynajmniej 60-70. W przeciwnym razie ile 
żądać od klientów ubiegających się o kredyty? 
Właśnie wtedy, zdaniem bankierów, wylazło. 
szydło z worka — Bank Litewski nie ma scena
riusza spektaklu. Jest tylko nazwa („Lit”) i kilku 
aktorów. Wśród nich nie ma nawet banków ko
mercyjnych, na których konsultanci Banku Li
tewskiego, jak powiedział urzędnik banku z 
Wilha, patrzą jak na wrogów. Sztucznie ob
niżając kurs dolara cierpią nie banki komercyjne 
a ich klienci. Zwyczajni ludzie. To znaczy widzo
wie, którzy nabyli bilety na zapowiedziany spek-

taki. Bank Litewski boiy się, że uprzedził banki 
komercyjne o możliwym głodzie talonów. Dla
czego ci nie ruszyli nawet palcem? Sami zarzucili 
sobie pętlę na szyję, niech sami z niej wyłażą. A 
a  się guzdrają — nie dokonują przelewów, rze
komo na rachunkach korespondencyjnych brak 
pieniędzy. Bank Litewski nie słyszał, by banki 
komercyjne głośno narzekały, że trudno naliczyć 
się między sobą lub z klientami. A one i nie 
narzekają, widzą, że Bank Litewski kształtujący 
politykę pieniędzy goni za rynkiem, a nie noga w 
nogę idzie z nim. Jak i kiedy ustala się kursy 
buchalteryjne? — pytają bankierzy. Dlaczego 
Bank Litewski pisze, że czyni to z uwzględnie
niem cen walut Światowych? Tak nie jest. Kursy 
ustalają gromadząc dane z banków komercyj
nych i Gariunai. Jaki wpływ wywiera targowisko 
na Bank Litewski? Ceny walut na Gariunai i 
innych targach szybciej .reagują na kaprysy 
rynku. Tam handel wrze. W bankach — dogory
wa, gdyż kurs buchalteryjny podstawia nogę. Ob
niżenie kursu dolara nie przyniosło bankom 
komercyjnym wielkiego zysku”.

3 X O J I H T B L I
* Dziennik ten stale i dość obszernie przyb

liża swoim czytelnikom prasę wydawaną w Rosji. 
Niektóre ciekawostki pozwolimy sobie przedru
kować:

„Na łamach „Le Monde” Gorbaczow wyma
wia przywódcom zachodnim, że pośpieszyli z ok
reśleniem jako „triumf” wyników referendum, 
starając wyświadczyć usługę Jelcynowi zamiast 
wyświadczać usługę dla Rosji”. Fundacja Gor
baczowa, cytując „Le Monde”, ma inny punkt 
widzenia: „wszystkie bez wyjątku zwycięstwa Jel
cyna stały się porażkami dla Rosi”.

Ale najwięcej Michaił Gorbaczow, stwierdza 
„Le Monde”, oburza się z powodu przywilejów, 
jakie jego zdaniem, przywłaszczyli sobie 
przywódcy rosyjscy, kiedy natomiast dziennika
rze francuscy przypomnieli Gorbaczowowi, że 
sam żył na jak najszerszej stopie, budował sobie 
luksusowe wille w tej liczbie w Forosie, to odpo
wiedź brzmiała: „To działo się w ramach prawa, 
państwa, natomiast teraz wszystko przywłaszcza 
się w trybie prywatnym...”

Czy M ichaił Siergiejewicz zamierza 
powrócić do polityki? Przecież jej nie porzucał! 
Porównując się z gerałem de Gaulle’em, pisze 
„Joumale du Dimanche”, Gorbaczow jest zda-. 
nia„ że znajduje się w „rezerwie swej ojczyzny”.

„Era Gorbaczowa—wmawia on dziennika
rzom, mówiąc o sobie w trzeciej osobie— dopie
ro się zaczęła... Gorbaczow zapoczątkował 
reformę społeczeństwa, stosunków międzynaro
dowych w ramach nowego myślenia. Kroczymy 
ku nowej cywilizacji, która nie będzie wyborem

między kapitalizmem i socjalizmem ale nmi*,. 
naszych doświadczeń”. (Z „Izwiestii").

nTrudu")iedCm 'at “  • •mi,0<4” z

kochał. Chociaż była od i^gottaiiza o^iedem

Spotykali się z reguły u niej w domu. Natu
ralny w czasie nieobecności męża -

dzał na delegacje. Przed p r z ^ d e m ^
matytąnie zawiadamiał telefonicznielubtelegra-
H d™  £ £ dy T " “ : - 'P O W .  Dlatego Helena, była spokojna, zapraszając Anatola.

Pewnego razu zaś mążwrócił niespodziewa
nie (może zawiodła łączność lub poczta) 
Stawem, me mógł własnym kluczem otworzyć
drzwi— drugi klucz tkwił od wewnątrz. Zadzwo
nił raz, drugi. Nikt nie otwierał. Wtedy pomyślał
a może tam są złodzieje? Od sąsiadów zadzwoniłna milicję.

Helena była zdezorientowana: co czynić? 
Wtedy Anatdl zaproponował: „może odegram 
rolę nocnego złoczyńcy”... Helena zgodziła się. 
Szybko skrępował ją pierwszym lepszym sznu
rem. Dla większej dobitności zakneblował usta 
ręcznikiem. Potem momentalnie pootwierał 
szafy i wyrzucił ich .zawartość na podłogę. 
Słowem, stworzył niezbędne pozory.

Kiedy miliqa wyłamała drzwi, nie miała żad
nych wątpliwości co do autentyzmu wydarzeń — 
na podłodze leży skrępowana i zapłakana kobie
ta, wpokoju całkowity nieporządek. A tu jeszcze 
nieznajomy mężczyzna. Zrewidowano go, 
założono kajdanki. Nie zaprzeczał: tak chciał ok
raść mieszkanie.

Wszystko to milicja zanotowała w protokole,
który podpisali świadkowie. Potem w czasie 
śledztwa, a następnie w sądzie Anatol konsek
wentnie trzymał się „złodziejskiego scenariu
sza”. Jako wierny rycerz. Tylko [fotem nie mógł 
pojąć jednej rzeczy, dlaczego jego ukochank, 
przebywając na wolności, nie wymyśli nic, aby 
jednak pomyślnie zakończyć ten zmyślony spek
takl kryminalny? Nie stracił nadziei nawet po 
tym, gdy usłyszał wyrok: siedem lat pozbawienia 
wolności.

Nie od razu z odległych miejsc napisał list do 
przyjaciółki Heleny — Maszy: dlaczego nie od
powiada na moje listy? Masza powiadomiła: dla
tego, że mieszka za granicą, mąż awansował i 
został wysłany do pewnego kraju azjatyckiego. 
Wtedy Anatol Isajew postanowił napisać poda
nie do prokuratury, gdzie szczerze wyłuszczył 
wszystko, jak to się stało. Naturalnie w prokura
turze sprawdzono, przekonano się i — zwolnio
no. Po trzech latach „odsiadki”. Ale kogo mógł 
za to winić prócz siebie?

Oto finał historii, jaki ostatnio nastąpił we 
Lwowie”.

Przygotowała Krystyna ADAMOWICZ

i P O R T
Nieoczekiwa- 

JSkończyły się wfl Włoszech 
Swa Europy kobiet. "W 

niespodziankę sprawiły 
uki Hiszpanii pokonując. 
I i i  63:53. -Drugą niespo-_ 
I stało się to, że zawod- 

uplasowały się do- 
łn a  7 pozycji, co nie po- 
T ia  wziąć udziału w  mi- 
llIlE  świata. Koszykark i

Polski zajęły 5 miejsce dające 
prawo wystąpić w  MŚ.

0  W  trzecim meczu finało
wym o  mistrzostwo. NBA „Chi
cago Bulls1* przegrali u  siebie 
z „Phoenix Suns“-^po trzech do
grywkach | p  121:129. „Byki" — 
obrońcy tytułu mistrzowskiego 
— po dwóch wygranych ponie
śli pierwszą porażkę.

PIŁKA RĘCZNA. W  elimina
cyjnych spotkaniach do mi
strzostw Europy handboliści Lit
wy pokonali w Moskwie Gru

zję — 30:18 i 27:15. Mecze mia- 
'ły  odbyć się w Litwie i Gruzji, 
aie oszczędzając dewizy drużyny 
spotkały się w połowie drogi 
do siebie.

LEKKOATLETYKA. Podczas za
wodów w Jenie litewski dysko
bol V. Kidykas zajął trzecie 
miejsce uzyskując 64 m 30 cm. 
Zwyciężył Niemiec L. Riedl rzu
cając dyskiem na 68 m ,42 cm.

PIŁKA NOŻNA. Podczas tur
nieju o puchar 'USA Niemcy 
pokonały drużynę gospodarzy

4:1, a Anglia zremisowała z Bra
zylią 1:1.

KOLARSTWO. P. Wadecki 
wygrał w Pabianicach prolog 
międzynarodowego kolarskiego 
wyścigu „Solidarności" i postał 
pierwszym liderem tej imprezy. 
W  fioletowej koszulce najakty
wniejszego do pierwszego etapu 
wystartuje A. Krzeszowiec, a  w 
białej lidera klasyfikacji punkto
wej Z. W rona

Prolog poprzedziła uroczy
stość w centrum Pabianic, a  Ot

warcie wyścigu dokonała pre
mier Hanna Suchocka, która ob
jęła honorowy patronat nad tą 
imprezą. W wyścigu uczestniczy 
140 zawodników z Austrii, Bia
łorusi, Czech, Holandii, Litwy, 
Rosji, Ukrainy Niemiec i  Polski.

Zakończył się wyścig zawodo
wców „Giro dTtalia". Jego zwy
cięzcą' został M. InguraSi (Hisz
pania), wyprzedzając P. Ugriu- 
mowa (Łotwa) i Włocha C  
Chiappuciego._______________

Duisburga

rzUH 
RoA 
ekojj 
iakj jj
:r°a_
iottp

o dm
steM
J m

(ELTA). 4,5 tony mie- 
P ttlecznych dla wcześnia- 
l^łeszanki dla niemowląt, 
F^oeoty, urządzenia do re- 

oddechu, mierzenia 
Ul krwi wcześniaków, apa- 
J^jenowski ■— z tymi da- 
H |  Stolicy Litwy przybyła 

I delegacja lekarzy i 
&w z miasta pobratym-

Duisburga.

pOga, Rodzice,
^®*ze dziecko Jest chore, 

I  ***®ie mózgowe (cereb- 
P r̂alii) motecie wystać 
tonms rehabilitacyjny do 

który potrwa od 30 
■. **° 21 llpca br. Zapra- 
I  w wieku do 10 lat
L  datkami (opiekunkami).

, p roszę n iezw łocznie 
! H  do ZG ZPL (ul. D iii W* teL 22-33-88 lu b  45- Fot. J a n  Lewicki

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy oraz studenci 1 
wykładowcy Uniwersytetu Polskiego w Wilnie składają wy
razy głębokiego współczucia rodzinie 1 przyjaciołom

£.Xp. Henryka STAWRYŁŁY 

przedwcześnie zmarłego dyplomaty, prawnika, człowieka wleł- 
kiego serca

Wyrazy serdecznego współ
czucia i głębokiego ialu z 
powodu zgonu pana

Henryka STAWRYŁŁY,

konsula polskiego w Wilnie 
składa Rodzinie i bliskim He
lena Masłowska

Klub Żołnierzy Armii Kra 
jowej Ziemi Wileńskiej ubo
lewa z powodu zgonu Żoł
nierza AK 

£.p. Henryka STAWRYŁŁY 
i składa Rodzinie 1 Bliskim 
Zmarłego wyrazy szczerego 
współczucia. Odszedł od nas 
Człowiek szlachetny 1 spra~ 
wiedli wy. _____

KONSULTUJĘ
yr sprawach kupna-sprzedaży

niklu, palladu.
Z w racać się: V itaius, teL: « £  

12-05, 64-16-37, wieczoram i 64-

2<M2- (Zam. 2220)

PO WYSOKIEJ CENIE 
skupujemy czeki Inwestycyjne 

na Wileńszczyźnie.
Zwracać się: VUnlns, KWvart‘ 

Jn 82 (naprzeciw rynkn), teL 
21-72 od godz. 9 do 17.

(Z a m . 2164)
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ŚRODA, 16 CZERWCA 

. LTV
7.3 0 ,— Tele France 1- (jęz. 

francuski) i  Deutsche Welle 
(jęz. niemiecki). 8.30 — Niemie
cki serial kryminalny „Starzec .
9,30 — Program dla dzieci.
18.00 — Wiadomości. 18.10 — 
Program dla dzieci. 18.50 — 
Wiadomości (jęz. ros.). 19.00 — 
Wiadomości BBC. 19.30 — Pro
gram spocrtowy. 19.55 — TV se
rial „SąsietfcaT. 20.20 — Z archi
wum TV. Wieczór twórczości 
A. Jauuśaustoadtś. 21.00 — Pa
norama. 21.30 — Brzeg. 22.30
— Mistrzosltwa świata w piłce 
nożnej. Litwa-—Irlandia. Podczas 
przerwy — o  23.15 — Wiado-

* „ mości wieczorne.
TELE-3

1100 — Musie. 11.05 — Se
rial „Santa Barbara** (R). 11.55
— Musie. 12.00 — CNN News.
13.00   The Science Show.
13.30 — Animation. 14.00 >— 
Science. 17.00 — MTV Musie.

• 18.15 — Animation. 19.00 — 
Wieści. <R). 19.25 —- Film fab. 
„Santa Barbara** (R). 20.15 . —̂ 
MTV Musie. 20.30 — Spoiis
N^ws. 21.00 — MTV mu
sie. 21.15 — F t o  fab.
„Gej agt Zwischen Zwei Leben". 
23.05 — Naturę by Profession 
Living wiłh the Bears of the 
Great Lakes. 23.30 — Bush Tu- 
cken Man: Kimberley. 24.00 — 
Film fab. „JefeebeTs Kiss".

Warszawa
10.00 — . Wiadomości. 10.10

—  Mama i  ja. 10.25 — Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o  dzieciach. 11.00 —
„Śmierć ucznia*' (6) — serial
prod. niem. 12.00 — „Jan  Ba- 
czewsiki" — film dok. 12.30 —  • 
Komu dzwtonią — program  pub
licystyczny. 12.50 —  Muzyczna 
Jedynka. 13.00 —' Wiadomości. 
13.15— 17.00 — Telejwizjja edu
kacyjna. 17.05 — Mój program  
•na antenie. 17.50 — Muzyczna 
Jedynka 18.00 — Teleexpress.
18.25 — „Niańka** ( 6 o§t.) — 
seriali prod. wł. 19.10 — Akade
mia zdrowego ciała. 19.35 — 
Laboratorium. 20.00 — Wieczo
rynka!. 20.30 — “ Wiadomości!.
21.15 — Studio sport — mecz 
piłki nożnej. 23.05 — Nasze pol
skie... 23.30 .— C o  nowego? — 
Halina' Kunicka. 23.45 — W ia
domości. 24.00 -— M uzyczna J e 
dynka. 0.10 — Gorąca linia. 0.20
— „Gbywaited Piszczyk" — film 
fab. prod. poi. 2.00 — „Białe 
tango" (4) — serial prod. poi.
3.05 — To lubią — jazz. 4.00 —- 
Największe wydarzenia XX wie
ku: „Charles de  Gaulle1* — film 
dok. prod. franc.

Ostanklno
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gi

mnastyka. 5.30 — Poranek. 5.45 
— Firma gw arantuje 3.00 — 
Dziennik. 8.20 — Obejrzyj, po
słuchaj... 6.40 — Serial „Po
prostu Maria". 9.25 — Mecenag 
J . Wołkow. 9.55 — Film anim. 
10.20 — TV film fab. „Abeca
dło miłości**' (ójdę, 2). 10.50 —• 
Ekspres prasowy. 11.00 —' 
Dziennik. 11.20 — TV film fab. 
„Poskraaniacze'' (ode. 3—4).
12.10 — TV film fab. „Małe tra^ 
gedie". (ode. 2). 13.20 -  Film
dok. 14.00 —'  Dziennik. 14.25 — 
Rozmaitości. 15.10 — Notes.
1515 — Film andm. „Pszczółka 
Maja". 15.40 — Film TV „Pro
gnoza muzyczna" (ode. 2). 16.10
— TV fil-m dok. 16.20 — Klub 
700. 16.50 — Technodrom. 17.00
— Dziennik. 17.25 — Kanał
„Ostankino". 17.50 — Abecadło 
prywaciarza. 18.00 — O pogo
dzie. 18.05 — Serial „Po prostu 
M aria". 18.50 — M iniatura.
19.00 — Dwie wersje. 19.40 — 
Dobranocka. 19.55 — Reklama.
20.00 —  Dziennik. 20.40 —  TV 
film fab. „Abecadło miłości" 
{ode. 3). 21.10 — Hitparada
„Ostankino-93". 22.25 — Magia 
mody. 23.00 — Dziennik. 23.20
—  L Klub. 0.05 — Ekspres p ra
sowy. 0.15 —  Film n.-p.

CZWARTEK, 17 CZERWCA * 
LTV

.7.30 — Tele France 1 (jęz. 
francuski) i  Deutsche W elle 
(jęz. niemiecki). 8.30 — Film 
dok. (niem.). 8.50 ^  Zadania
egzaminacyjne z  brc&ogii dla 
maturzystów. 8.55 — TV  (serial 
„Sąsiedzi". 9.20 — Rrogram dla 
dzieci. 18.00 — Wiadomości.
18.10 — Proigram d la  dzieci. 
18.20 — Program dyskusyjny 
dla uczniów. 18.50 — W iadomo
ści (jęz. ros.). 19.00 —  W iado
mości BBC. 19.30 — Program  o 
modzie. 20.00 —  Studio letnie. 
20.15^ — Okno. 20.45 — Mani- 
portret. .21.00 — Panorama.
21.30 —  Z szuflady dramaituiTga. 
Przedstawienie J . M arcinkevi- 
ćiusa „Wegetarianin**. 22.00 — 
Angielski serial „Raiily — as 
szpiegów". 22.50 —  Lirykę V. 
Mykoladtisał-Putjmasa re c h u ją  R. 
Krilavićiute i  V. Bagdanas. 23.20 
—- W iadomości wieczorne. 
23.35 — Po kolacji.

TELE-3
11.00 — Musie. 11.05 —  Se

rial „Santa Barbara" (R). 11.55 — 
Musie. 12.00 —  CNN Neiws.
13.00 — W ild  America. 13.30 — 
Pusiness iiisajders. 14.00 — Deci- 
sians, decisions. 15.00 — Flowe- 
ring .passiens w est side glary.
15.30 A  taste  of Japan. 16.00 
—- Visions of Europa M arina 
/W arner. 17.00 — Musie. 18.15
— Anknatioa. 19.00 — W ieści 
(R). 19.25 — Serial „Santa Bar
bara" (R). 21.15 — W  świecie 
auto i mato sportu (R). 20.45 —

Prosimy zwracać się do nasf
Szybko, wygodnie, tanio polecą Państwo samolotem do Su

wałk w Polsce w dniach 16, 18, 22 czerwca itd.
Zwracać się: Vilnius, Vingriu 25, pokój 7, tel. 61-89-18.

(Zam. 2225)

DROGO SKUPUJEMY 
CZEKI INWESTYCYJNE
Zwracać się: Vilnius, tel. 

22-12-67.
(Zam. 2192)

V POMOŻEMY
w załatwieniu dokumentów i 

zarejestrowaniu ZSA, indywidual
nego, wspólnego przedsiębiorstwa, 
filii firmy zagranicznej'.

Zwracać się: Vilnius, teL
(0122) 41-12-54, w godz. od 9 
do 11 i od 17 do 20. (Zam. 2191)

PRYWATNA FERMA 
SPRZEDAJE:

kawę „Wiener", solone orze
szki, jednorazowe widelce, ty
łeczki, noże, szamotową cegłę, 
mikrofalówkę „Mila11. .

Zwracać się: Vilnlus, 67-24-' 
45.____________ (Zam. 2226)

DROGO SKUPUJEMY 
CZEKI 

INWESTYCYJNE
Zwracać się: yilnius, Savano- 

riu 65 a, pokój 202, teL 65-38-04 
od godz. 8.30 do 17.

* (Zam. 2172)

Tele-3 informacja. 21.00 — Film 
dok. 21.30 — Musie. I 22.00 — 
łElite fighting forceą: Sayeret so- 
iany pafratroap. 23.00 — Musie.
23.15 — Film fab. „Manhattan 2 
lUlhr naćhts". 1.10 — Musie. 

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Mama i  jat 10.25 —• Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 V -  
„Klub Paradise" (8) — prod. 
USA. 11.50 —r „Sto la t"  — ma
gazyn ubezpieczeń społecznych.
12.00 — Muzyczna Jedynka.
12.05 — Z w iarą w  nowet 12.30
— Festiwal orkiestr wojskowych 
Kraków-93 — reportaż. 13.00 —  
Wiadomości. 13.15—17.00 — Te
lewizja edukacyjna. 17.05 —
Dla młodych widzów: „Kwant".
17.50 — M uzyczna Jedynka.
18.00 — Teleexpress. 18.25 — 
„Klinika w Szwarzwaldzie" (19) 
— serial prod. ndem. 19.10 — 
M agazyn katolicki. 19.30 — A r
mie światai 19.45 — „Zulu Gu
la" —  program "satyryczny.
20.00 • — Tęczowy mini-box.
20.10 .— W ieczorynka 20.30 — 
Wiadomości’. 21,15 — „Klub Pa
radise" (8) —■ serial prod. USA.
22.10 — Tylko w  Jedynce. 22.50
—  XIV przegląd piosenki aktor
skiej Wrocław-93. 23.15 —  „Pe
gaz". 23.45 — W iadomości gos
podarcze. 0.05 — M uzyczna J e 
dynka. 0.15 — W ódko, pozwól 
żyć... 0.40 — W iech n a  dobra
noc. 0.45 — Gorąca linia. 1.10
— Spotkanie z  Krzysztofem Kol
bergerem . 2.15 —  „Alabama" — 
film fab. prod. poi. 3.45 — „Spo
tkanie z  M arią" >— film dok,

Ostanklno
5.00 — Dziennik. 5.20 —  Gim

nastyka. 5.30 — ' Poranek. 7.45 
—r Firm a gw arantuje. 8.00 — 
Dziennik. 8.20 — Fiim  amjm
8.30 —  Serial „Po prostu M a
ria**. 9.15 —  Film n.-p. 10.20 — 
TV film fab. „Abecadło m iłości" 
{ode. 3). 10.50 —  Ekspregs pra- 
sowyi 11.00 — Dziennik. 11.20
— TV film fab. „Poskramiacze" 
(ode. 5—7). 12.40 — TV  fiim
fab. „M ałe tragedie" (ode. 3).
13.50 —  Film  anim. 14.00 — 
Dziennik. 14.25 — Rozmaitości.
15.10 — Notes. 15.15 — FiŁm 
anim. „Pszczółka MajjaT. 15.40
— M ówiąc między nam i.. 16.10 

• Dżem. 16.30 —  Ja k  osiągnąć 
sukces. 16.45 — ...do lat 16 i 
w ięcej. Podczas przerw y o 17.00
— Dziqnndk. 17.^5 —  O  pogo
dzie. 16.00 —  Serial „Po prostu 
Mlaria". 18.45 — Panoram a fil
mowa. 19.40 H* Dobranocka.
19.55 f—  Reklama. 20.00 — 
Dziennik. 20.40 — Loteria „Mi
lion". 21.10 —  Film fab. „Ludzie, 
wtórzcie m i" . 23.00 >— Dziennik.
23.25 — Ścieżka dźwiękowa.
23.55 — Ekspres prasow y. 0.05
— M oskiewski triathlon.

KRAM Spółka z o. o. CanełU
Producent 1 dystrybutor 

proponują 
szeroki asortyment:

*  win tygu spumante
*  win deserowyc±i 1 stoło

wych produkowanych na ba
zie win włoskich

*  koktajli (sangria, ver- 
muth, cherry)

*  szampanów bezalkoholo
wych.

Informacji udziela:
Biuro Handlowe w  Warszawie, 

uL Batorego 20, 
tęL fax. 25-66-28, tel. 26*23-66

(Zam. 9—T)

DROGO SKUPUJEMY 
CZEKI INWESTYCYJNE 

Płacimy od razu.
Zwracać się: Vilnius, Jasins- 

kio 1/8, tel. 22-31-70 od godz. 9 
do 13 i od 14 do 19 w  dniach 
pracy. (Zam. 2204)

r f

SZYBKO I NIEZAWODNIE 
ZAŁATWIAMY 

WYMIANĘ NIERUCHOMOŚCI

mieszkań, domow, 
garaży.

Zainteresowanym  
p ro  ponujem y  

k o rzy s tn e  warunki 
w ym ian y.

To nie jest nowa firm a, 
jest to ten sa ń i znanif i 

stary  W asz partner.

FUNDACJA
EDUKACYJNA

„Varsovia41
oferuje tanio
*  chipsy o  6 smakach
*  w ody gazowane:
—  lemon
— orange 

. —  tonie
*  wody mineralne
*  Inne uzgodnione to

wary
02-739 Warszawa, ul. 

W ałbrzyska 3/5
Fax. (4822) 47-08-17 
Teł.: (4822) 45-95-14 1

45-95-15.
(Zam. T— 10) .

Kalendarium
* Środa (16,VI) jest 161 i 

1993 r. Do fcoćca ioŁu I
* Z nak  Zodiaku —

* Imieniny: Aliny, Anety 1 
nona, Justyny.

|  Wschód Słońca — Mi *J 
chód — 21.58. Długość M  j 
godz. 17 min.

SKUPUJEMY 
czeki inwestycyjne.

Zwracać się: Vilnius, B. Rad- 
vllaitćs 3, gab. 206, teL 61-40-75.

(Zam 2188)

Pogoda
Litewska Służba §HgK| ̂ . i  

logiczna piz£wMuj e “
w ca t o  o p a d ó ^ n ^ ^ a
umiarktowany. Tempa*
10 stopni.

W ciągu naStępBy‘* a 
dni możliwe fctótkotrwat

granoty- idSi**6—13, w dzień

Wyrazy szczerego współ
czucia koleżance Łucji PO- 
CEVlClENE z powodu zgonu 
Matki składa zespół wydaw
nictwa „Sviesa**.

Dyżurni wydani*: 
j e n y  S O R W B ° 
Jan  LEWICKI, 
Teresa ZASK, 
Teresa STRIW®"' 
Marian BO G DO ^

N isk i
Dziennik społeczno-polityczny 

Sejmu 1 Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 lipca 
1953 r.

N a s z  a d r e s :
Lalsvćs pr. 60,
2044, Vilnlus
Li et u v os Respublika

Kod 67218 
Cena 9 talonów.
W Polsce — 1000 zL 
(Zam. 1875)
Nr rejestracji — 322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

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

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
— 42-75-76, szkolnictwa i młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, łyd a  
politycznego — 42-78-81, żyda wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności — 42-79-77, handlu, usług i  komunikacji 
•— 42-79-56, literatury i  sztuki — 42-79-88, felietonów 1 sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— * 42-72-70, korespondenci: na rejon wileński — 42-78-90, 
45-03-95, solecznickl — . 52-780, świędaóski — 44-21-46, trocki 1 
szyrwincki — 62-42-67, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze 
&  42-90-60, 42-72-71, styliści — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Krystyna ADA

Usługi XESO 
nycta dokumentównych dokumentów r -
|1  piętro, pokój 110Ł tei. nraCYi /do 17.00 w dniach Pracy'

Biuro ogłoszeń I l**ł  ^1
svćs 60, 11 piętro, P°m  • - >
lelon — 42-69-63.


