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Brazauskas spotkał się z delegacją NATO
Ezerwca prezydent Repub- 
Stewskiej Algirdas Braizau- 
spotkai się z delegacją ko. 

^"[politycznego NATO. W  
ład wchodzą przedstawicie- 
piajów NATO. Delegacją 
I  zastępca sekretarza ge- 
aego NATO do spraw poli- 
ych John Kriendler. Obec- 
st on przewodniczącym w 
fecie politycznym NATO. 
potkaniu uczestniczyli am- 
brzy krajów akredytowa

na; Litwie ;— członków

Brazauskas opowiedział o 
I politycznej i gospodar

czej Litwy, podkreślając, Iż ta o. 
statnio coraz bardziej stabilizuje 
się. Prezydent wyraził przekona
nie, że wprowadzany lit pomoże 
umocnić gospodarkę kraju, stwo
rzy większe możliwości kon
taktów z Zachodem.

Prezydent republiki powiedział, 
że wierzy, iż Litwa stanie się 
członkiem Wspólnoty Europejs
kiej, mimo że droga do niej bę
dzie długa i niełatwa. Spodziewa 
się on pomocy organizacji mię
dzynarodowych, w tym NATO.

A. Brazaiuskas zapoznał z opra
cowywaną koncepcją bezpieczeń
stwa narodowego Litwy zaznacza

jąc, iż wielką rolę w miej odgry
wa współpraca ze strukturami 
zbiorowego bezpieczeństwa euro. 
pejskiego. Litwa jest gotowa do 
aktywnego udziału w  nich. W  
miarę możliwości, powiedział 
prezydenl, moglibyśmy się dołą
czyć do sił utrzymania pokoju.

Członkowie delegacji NATO 
m.in. interesowali się dalszą per
spektywą integracji politycznej 1 
gospodarczej państw bałtyckich, 
ich stosunkami z Rosją, jak też 
problemem wycofania wojsk. A. 
Brazauskas odpowiedział na licz
ne pytania.

(ELTA)

'powinien mieć oparcie w produkcie narodowym
Ezerwca nadal obradowała 
Tsesja Sejmu. Na porannym 
Heniu plenarnym w dalszym 
gftmawiano projekt czwartej 
gstatutu Sejmu Republiki 
□ej. Uchwalono poszcze- 

b artykuły tego projektu, re- 
f i e  legalizowanie i publiko- 
jdokumentów Sejmu, jak 
[ informację o działalności

jntynuowano omawianie
ustawy Republiki

[piej o emeryturach pań. 
ych. Na pytania posłów 

wiadał minister opieki spo- 
tej Teodoras Medaiskis. Po- 
wiono zaaprobować projekt 
Wtąpić do jego omawiania. 
Owiano 28 czerwca prze- 

jidzić specjalne seminarium, 
skt zaś uchwały opubliko- 

| prasie do dyskusji, 
tępca przewodniczącego za- 
£ Banku Litewskiego Juozas 
K łus zgłosił do dyskusji 
B  ustawy Republik Litew- 
| (Lpieniądzach. Poseł Kęstu-

tis Girgela zwrócił uwagę na to, 
że kurs lita trzeba będzie utrzy
mywać nie tylko wobec walut 
obcych — należy wspierać go 
własnym produktem narodowym. 
Inaczej bowiem kurs lita będzie 
sztuczny, z czego mogą skorzy
stać odpowiednie siły, doprowa
dzając do upadku gospodarkę 
kraju. Poseł Kęstutis Kuber- 
tavićius stwierdził, że po 
wprowadzeniu lita o jego sta
bilność powinny troszczyć się 
wszystkie ogniwa władzy.

Ponieważ został zgłoszony al
ternatywny projekt przewodniczą
cego Komitetu Gospodarczego 
Kazimierasa Antanavićiusa, na
tomiast sam autor nie uczestni
czył w  tym posiedzeniu, postano
wiono ogłosić przerwę w dysku
sji.

Rozpatrywano projekt ustawy 
Republiki Litewskiej o walucie 
zagranicznej. Przewodniczący ko
mitetu budżetu i finansów Kęstu. 
tis Jaskeleyićius, zwracając uwa
gę posłów na opublikowane w

prasie oświadczenie Związku 
Przedsiębiorców, w którym wyra
ża się negatywny stosunek do 
uchwał Komitetu Lita, ogranicza
jących ich interesy, złożył wnio. 
sek, aby zareagować na to oś
wiadczenie. Postanowiono, że ko
mitet budżetu i finansów opra
cuje rezolucję sejmową, w któ
rej zostaną wyjaśnione przepisy 
obiegu waluty' obcej na Litwie. 
Zaaprobowano projekt ustawy.

la obradach w Wiedniu
pzerwca na Światowej Kon- 
p i  Praw Człowieka w Wie- 

oświadczenie w imieniu 
Jpaństw bałtyckich złoży- 
Dnkini delegacji litewskiej, 

misji przy Organizacji 
&w Zjednoczonych Ginte 
gyte.

B a  ona propozycje doty- 
f umocnienia struktur praw 
pieką ONZ. Prżedstawlclel- 

wy zaakcentowała obowią. 
I&aństwa w zakresie popie
l i  obrony praw człowieka. 
||pn delegacji państw bałty- 

ĘNarody Zjednoczone po- 
zapewnić, aby agendy

JCzłowieka tej organizacji 
Ny operatywnie, przezna

czano na to więcej środków 
budżetowych ONZ. Kraje bał
tyckie popierają propozycję ut
worzenia urzędu komisarza ONZ 
ds. praw człowieka. Aprobują 
również, powiedziała G. Damu- 
śyte, umocnienie Centrum Praw 
Człowieka ONZ w Genewie i je
go filii w Nowym Jorku.

Jak już komunikowano, 15 
czerwca na Światowej Konferen
cji Praw Człowieka przemówie
nie wygłosił minister spraw zag
ranicznych Litwy Povllas Gylys.

W  komunikacie wydziału pra
sy l Informacji MSZ stwierdza 
się, że delegacja litewska' bierze 
czynny udział w sesjach komite
tów roboczychr członkowie jej

spotykają się z przedstawiciela
mi organizacji społecznych, za
rejestrowanych na konferencji.

25 czerwca Światowa Konfe
rencja Praw Człowieka, w której 
uczestniczą delegacje 183 państw, 
kończy obrady. Spodziewane jest, 
że zostanie przyjęty dokument 
końcowy, który można byłoby 
scharakteryzować jako światowy 
plan obrony praw człowieka. W 
trakcie przygotowania tego do
kumentu nasunęły się przeszko
dy: niektóre państwa rozwijają
ce się nie uznają zachodniego 
pojęcia praw człowieka, nato
miast uchwały konferencji wie
deńskiej podejmowane są na za
sadach consensusu.

(ELTA)

labrakło k w o ru m
f środę deputowani do no- 

Fady samorządu rejonu wi- 
pego zebrali się na kolejne, 
je  posiedzenie pierwszej

Na porządku dziennym

znalazły się sprawy organizacyj
ne. Planowano ukształtować no
wy zarząd, zatwierdzić zastęp
ców i sekretarza odpowiedzialne
go naczelnika rejonu, kierow

ników poszczególnych wydzia
łów, omówić regulamin rady.

Niestety, obrady pierwszej
sesji nie były kontynuo
wane. Zabrakło bowiem kworum. 
Posiedzenie odłożono do 2 lipca 
br. lnf. wł.

Na tematy dnia

Raz jeszcze 
o własnych pieniądzach

Nie da się ukryć, że na ten 
historyczny moment czekaliśmy 
od dawna. Czekaliśmy z  nadzie
ją i z pewnym niepokojem. 
Kiedy i jaki to będzie ten nasz 
własny pieniądz? I oto już dziś 
mamy lity.

Kolejna konferencja, która się 
odbyła w Litewskim Banku, była 
poświęcona temu, jakie będzie
my mieli nominały T jakie są ich 
cechy charakterystyczne. Dyrek
tor departamentu kas Litewskie
go Banku Raimundas Spruntulis 
opowiedział, że aktualnie w obie
gu będą następujące nominały: 
100, 50, 20 i 10 litów. Wszystkie 
banknoty są jednakowego roz
miaru 135 na 65 milimetrów, 
drukowane na równym białym 
papierze. Każdy nominał ma 
swoją gamę kolorów i drukowa
ny jest offsetem z wyjątkiem 
setki, która ma druk wklęsły. 
Na każdym nominale są wizerun
ki znanych litewskich postaci, 
jak Daukantas, Basanavićius, 
Darius 1 Girenas. Z lewej strony 
mamy dwie łacińskie duże lite
ry bądź gwiazdki oraz siedmio- 
cyfrowy numer. Pieniądze posia. 
dają znaki wodne: Pogoń i słu
py Giedymina. Znaki wodne nie 
są jednakowe, są ich cztery wa
rianty. Na jednym bardziej wy
raźna jest Pogoń, na innych słu
py Giedymina, zróżnicowany jest 
także sposób rozmieszczenia.

Oprócz papierowych litów, bę
dą w obiegu także monety: 1, 2 
i 5 litów. Jest to stop miedzi i - 
niklu. 1, 2 i 5 centów natomiast 
są z aluminium.

Na pytonie dziennikarzy co do 
jakości lita i czy łatwo go bę
dzie podrobić, Raimundas Sprun- 
lulis zapewnił, że lit jest jakoś
ciowo dobry i że sprawdzali go 
nawet zagraniczni eksperci. Po

wiedział też, że na świecie pod
rabia się wszelkie pieniądze, na
wet dolary, a więc lit też chyba 
nie będzie wyjątkiem.

Rzeczywiście, speców od pie
niędzy nigdy nie brakowało. 
Przekonaliśmy się o tym na 
własnej skórze, jak tuż po wpro. 
wadzeniu talonów znalazły się 
w obiegu falsyfikaty, które po
noć chałupniczym sposobem 
wyrabiano nawet w garażach.

Podajemy dziś dość dokładny 
opis techniczny litów, by ludzie 
umieli odróżnić prawdziwy pie
niądz od fuszerki. Dodamy też, 
że pracownicy banku uprzedza
ją, iż pieniądze, na których bę
dą zrobione jakieś napisy od rę- 
ki, cyfry itp. nie będą przyjmo
wane ani w sklepach, ani w 
bankach. Do własnych pieniędzy 
należy odnosić się z należnym 
szacunkiem.

Przypomnę jeszcze, że od dziś 
już trwa wymiana w relacji za 
100 talonów 1 lit, oraz mniej 
więcej 4—5 litów (ten kurs się 
stale zmienia) za 1 dolara.

Na zakończenie dodam, że sta
nęliśmy przed tym historycznym 
faktem pełni nadziel, iż własny 
pieniądz utwierdzi jeszcze bar
dziej naszą niepodległość zaró
wno w sensie politycznym, jak 
i ekonomicznym. Jednak czy lit 
polepszy naszą sytuaqę gospo
darczą czyi też nie, zależy wy
łącznie od nas. Jedno jest pew
ne, że mamy już stały pieniądz, 
który jest wymienialny i może
my prowadzić normalne rozli
czenia finansowe ze wszystkimi 
państwami.

Julttta TRYK 
NA ZDJĘCIU: pracownicy w 

banku Uczą 1 sprawdzają jakość 
litów.

Fot. A. GIrdżiuSas

Szanowni Czytelnicy!
W związku z wejściem do obiegu lita. ekspedycja 

Prasy komunikuje, że dziś wszystkie ga z r ty  wychodząc ^  
przedsiębiorstwie „Spauda" spóźnią się o g

PrS5ToiazJl śpieszymy powl.domlćje od 1 l.P « j£ « > £  
lumnowy numer „Kuriera" będzie kosztowa! 10 centów, 16 
kolumnowy — 20 et.  —
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PA R LA M E N T RO ZSTRZYG NIE  
O LO SIE  PR EZYD ENTA

Parlament Azerbejidżanu, który 
późno w nocy w  środę przerwał 
obrady, oczekuje od prezydenta 
Abulfaza Elczybeja pisemnej od. 
powiedz! na pytanie deputowa
nych, czy zamierza wrócić do 
Baku i ponownie objąć obowią
zki. ‘

Elczybej, który. w wyniku 
rebelii pułkownika Surata Husej- 
nowa schronił się przed kilkoma 
dniami w rodzinnym Nachicze- 
wanie, odmówił powrotu do sto- 

— lfcyr dopóki rebelianci Husejno- 
g ie wycofają się spod Baku. 

Z a p e w n iT ^ J s d n 7yadza się 
na referendum w  sprawie w  
zaufania dla głowy państwa, 
proponowane przez opozycje.

Parlament dał Elczybejówi czas 
na odpowiedź do godz. 15.00 w 
czwartek. Jeśli będzie ona nega
tywna, parlament ma zadecydo
wać o przeprowadzeniu referen
dum w  sprawie wotum nieufno
ści dla prezydenta i tymczaso
wym przekazaniu jego obowiąz
ków wybranemu 15 bm. prze
wodniczącemu parlamentu Gej- 
darowi Alijewowi.

Jak relacjonuje TASS, w  cza
sie nocnej sesji parlamentu (mi- 
ni-medżilisu) zaznaczyły się zna

czne rozbieżności w opiniach na 
temat losu Elczybeja. Część de
putowanych sprzeciwiła się ka
tegorycznie przygotowanej przez 
opozycję uchwale o pozbawieniu 
go władzy i przekazaniu pełno
mocnictw Alijewowi, twierdząc, 
iż decyzja taka jest sprzeczna z 
konstytucją.

Sprawa ta rozstrzygnie się po 
otrzymaniu przez parlament od
powiedzi Elczybeja, który nadal 
odmawia powrotu do Baku.

W  stolicy sytuacja —  jak po
daje TASS —  nadal jest niepe- 

papieta. Ulice są pat
rolowane przez wojsko' i policję. 
W  nocy podano, że w  dużym 
mieście przemysłowym, odległym 
ód stolicy 40 km Sumgaide zo
stały obalone władze wykonaw
cze. Bakijska gazeta „Zierkało" 
z kolei podała w  czwartek, że w 
obwodzie lenkorańskim, kontro
lowanym przez innego, rebelian
ta Alikrama Gumbatowa tworzą 
się nowe władze tzw. talyjskiej 

republiki mugańśkiej i został zde
legalizowany tamtejszy oddział 
Frontu Ludowego.. Front jest pa. 
rtią rządzącą w  Azerbejdżanie i 
jego kandydatem był prezydent 
Elczybej.

118.0EIAR ŚMIERTELNYCH POWODZI W  CHINACH

PEKIN. Powodzie w południo
wo-zachodnich Chinach spowodo
wały do tej pory śmierć przy
najmniej 118 osób. Zniszczeniu 
uległo 60 tys. domów. Ponad 40 
tys. osób zostało bez dachu nad 
głową w  dwóch z pięciu pro
wincji najbardziej, dotkniętych 
powodziami.

Szczególnie ucierpiała prowin

cja GOSftgdongrw której od koń
ca maja żginęło 80 osób. Rannych 
zostało 197 osób. Straty material
ne ocenia się tam na miliard 
juanów.

W  każdej z prowincji Guang- 
dong, Zhejiang i Jiangxi ucier
piało od powodzi ponad 2 min 
csób. Powodzie wystąpiły też w 
prowincjach Hunah i Fujian. ’

USA: KOLEJNE ZGONY NA TAJEMNICZĄ CHOROBĘ

WASZYNGTON. Prawie rów
nocześnie w  miastach Albuąuer- 
ąue (stan Nowy Meksyk) i w 
Denver (stan Kolorado) zanoto
wano w środę w  Stanach Zjedno- 
czonych kolejne dwa zgony nś 
tajemniczą, grypopodobną choro
bę. -  i p p
* Zmarły kobiety w wieku 84 
i 60 lat Był to już 17 i 18 
przypadek zgonu na tę chorobę, 
której ani przyczyn, ani sposo
bów zwalczania do tej pory nie 
znają lekarze.

Pierwsze zachorowanie zano
towano w  marcu' br. Placówki 
medyczne zostały zaalarmowane,

w połowie maja, gdy od
notowano kilka kolejnych przy

padków tajemniczych zachorowań. 
Choroba zaczyna się silnymi bó
lami głowy i mięśni, czerwie
nieją i łzawią oczy, a w  końcu 
występują trudności z  oddycha
niem, na skutek zaatakowania 
płuc. Najczęściej choroba ma 
bardzo gwałtowny przebieg i 
chóry umiera w  ciągu doby.

■Najwięcej przypadków zacho
rowań notuje się wśród Indian 
plemienia Navajo na styku sta
nów Nowy Meksyk, Arisona, Ko
lorado i Utah. Obecnie pod ob
serwacją lekarzy -znajdują się 34 
osoby.

Okno na świat
Z  DONIESIENI P A P

TARGI

ZAOSTRZENIE STOSUNKÓW 
ROSYJSKO-EiSTONSKICH

Na udhwaienie estońskiej us
tawy o cudzoziemcach oznaczają
cej początek czystek etnicznych 
Moskwa odpowie zdecydowanymi 
działaniami1 —  twierdzi czwartko
wa „Krasnajat Zwiezda". „Nieza- 
wisimaja Gameta!1' * podkreśla 
konfrontacyjny obecnie charak. 
ter stosunków estońsko - rosyjs
kich.

Przyjęcie 21 czerwca ustawy o 
cudzoziemcach '—  piszą zgodnie 
„Kraanaja Zwiezda” l „Niezawi- 
simaja Gazieta!" —  stanowi sym_ 
boi bardzo ostatnio zaostrzanych 
stosunków rosyjsko _ estońskich. 
Jak oświadczył w  środę Witalij 
Czurkin, wiceminister spraw za1- 
granicznych Rosji —  rozważa się 

l cały szereg poważnych kroków 
dyplómatycznych w  odniesieniu 
do Estonii nie tylko o  charakte
rze politycznym. Może tutaj być 
mowa pisze dalej „Krasnaj a 
Zwiezda". o  wstrzymaniu wy_ 
cofywanta wojsk rosyjskich oraz 
o pozbawieniu klauzuli najwyż
szego uprzywilejowania w  han
dlu z  Rosją.

Z kolei rosyj skoj ęzycznai część 
ludności Estonii szykuje się do 
akcji obywatelskiego nieposłu
szeństwa. Jej ośrodkiem .będzie 
Narwa, gdzie —  zdaniem prze
wodniczącego tamtejszej Rady 
Miejskiej Władimira Czujkinai — 
sytuacja osiągnęła już punkt kry. 
tyczny. Na przykład, bardzo licz
ni tułaj rosyjscy wojskowi —  pi
szą zgodnie obydwie rosyjskie 
gazety —  obawiają się zwłasz
cza utraty prawa do mieszkania 
i konieczności opuszczenia Esto
nii na każde ■zadanie jej władz. 
Decyzje w  takim duchu podjęły 
już rady miejskie w  T^llinnie i 
Tartu.

Siergiej Babusienko, komenta
tor „Niezawisimej Gaziety" oba
wia się, że ostatnie estońskie kro_ 
ki mogą doprowadzić do powtó
rzenia się.nad Bałtykiem jugosło
wiańskiego scenariusza. Babusie
nko nie może się nadziwić, dla
czego Estończycy działają wbrew 
własnym interesom i drażnią po. 
tężnego sąsiada, do tego wciąż 
dysponującego siłami zbrojnymi 
na ich terytorium.*

iPEKlty irp..

systemu

Najbardziej

basador, 3 ?  <k 
Pekinie
^by ły  się ^  f p § N l  
nei ■ 'i

2adna ze
— szczegółów « 011
1 AB! iż bvł»

RASIZM  JESZCZE ŻYW Y
57 programów rasistowskich, 

realizowanych zarówno przez 
neonazistów jak i członków Ku 
Klux Klanu czy antysemitów, 
zanotowała w  roku 1991 Liga 
przeciwko Prześladowaniom w  
sieci' amerykańskiej, telewizji 
kablowej —  powiedział ostatnio 
rzecznik organizacji Tom Hal- 
pen.

Liczba takich programów sta
le wzrasta. Do tego należy do
dać wzywające do nietolerancji 
informacje zamieszczane w  ga
zetach. lub rozpowszechniane 
iprzez radio. Ich autorzy korzys
tają z zawartego w  konstytucji 
amerykańskiej prawa do swobo
dnego wypowiadania opinii oraz 
z  prawa z 1984 roku, mówiące
go, że sieć kablowa jest otwarta 
dla wszystkich i  nie podlega 
cenzurze, z  wyjątkiem treści 
obscenicznych.

Na początku czerwca w  no
wojorskiej telewizji wystąpił 
przywódca neonazistów Herbert 
Poinset, który na tle swastyki 
protestował przeciw „kontroli 
żydowskiej nad prasą", zachwy
cał się Hitlerem i Rudolfem Hęs-

CORAZ WIĘCEJ OSÓB KUPUJE POD W PŁYW E M  REKLAM Y

WARSZAWA. 56 proc. osób 
kupuje produkty pod wpływem 
reklamy. Tylko 35 proc. twier
dzi, że reklama nie ma żadnego 
wpływu na ich wybór. Takie 
wyniki badań przedstawili 22 
bm. dziennikarzom socjologowie 
z Instytutu. Badań Opinii i Ryn
ku Pentor w Warszawie.

Zdaniem autora badań, Jacka

Rozmaiłoici
©  Według stanu na dzićń 1 

stycznia br. w  Egipcie mieszka
ło 58.987 ty s . osób. Do liczby 
tej wchodzą Egipcjanie,„pracują,, 
cy za granicą. Zatem w ciągu, 
roku liczba mieszkańców kraju 
wzrosła o 1.229 tys.

Chociaż rząd podejmuje efek
tywne środki i na wielką skalę 
propaguje „organizację rodziny", 
to problem nadmiaru mieszkań
ców należy do najostrzejszych 
we współczesnym Egipcie 

O  Do krajów pretendujących, 
aby nazywać się ojczyzną naj
starszego mieszkańca planety 
dołączył się Iran. W  jednej ze 

^wsi koło miasta Aatara na wy
brzeżu Morza Kaspijskiego mie- 
szka 147-letni Aziz Ali Jogawar. 
Jest zdrowy i może samodziel- 
nie -Wykonywać wiele prac w 
gospodarstwie.

Jogawar był trzykrotnie żona
ty. Jego aktualna żona liczy 50 
lat. W  odróżnieniu od kauka
skich dhigolatków jako Muzuł-

Dohnalika, wyciągu ostatnich 2 
lat przybyło osób, które kupują 
reklamowane produkty. Zdecydo
wana większość nie jest nimi za
wiedziona. Ubyło natomiast tych, 
którzy deklarują zupełny brak 
wpływu reklamy na ich wybór.

.83 proc. respondentów ostat
nich badań Instytutu Pentor o- 
czekuje od reklamy informacji.o

cechach produktu, 74 proc. chce 
się dowiedzieć z reklam, czynie 
jest on szkodliwy dla środowiska. 
Śą to informacje,' najbardziej 
przekonujące.

Równocześnie 78 proc> ankie
towanych odczuwa przesyt rek
lamą, a dla. 54 proc-reklama jest 
denerwująca.. Taką opinię dwa
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sem, „największymi ludźmi rasy 
białej w  dziejach ludzkości", o- 
raz żądał odesłania Murzynów do 
Afryki. Z kolei pewien Murzyn 
nazywający, się kapłanem sekty 
„prawdziwie żydowskiej1* zapo
wiedział w  trakcie jednego z 
programów wypędzenie białych 
z kraju i gwałty na białych ko
bietach. Inna audycja, tym razem 
w  Kalifornii, nadawana z inicja
tywy organizacji „Ruch Oporu 
Białych Aryjczyków", również 
udziela głosu rasistom, a sam 
szef stwierdza, iż to doskonały 
sposób dotarcia do ludzi, daleko 
lepszy niż ulotki czy manifestacje.
Grupy antyrasistowskie niewiele 

mogą zrobić w  tej sytuacji 
Wprawdzie prawo zabrania na
woływania do przemocy, jednak 
w  opinii adwokatów antyrasis- 
towskich opisane wystąpienia 
nie stanowią bezpośredniego za
grożenia. Pewnym rozwiązaniem 
może być ograniczenie zasięgu 
takich audycji —  nadawanie ich 
późno w  nocy i tylko lokalnie. 
Niektóre organizacje antyrasis
towskie przeciwstawiają się wez
waniom do przemocy nadając 
własne programy.

lata temu wyrażało a . tylko 17 
proc respondentów.- Z badań 
wynika również> że długotrwałe 
kampanie reklamowe powodują 
brak zaufania do produktu'^- po
wiedział Dohnalik.

Badania przeprowadzone zosta
ły na dobranej losowo 1000-O- 
sobowej reprezentatywnej próbie 
ogólnopolskiej.
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•BERLIN. W  sześć miesięcy > ? 
wyjeździe z Niemiec cora bi  ̂
dziej pogarsza aę stan zidrołt 
Ericha Honeckera. Były szef n 
du i partii NRD poddawany je 
w  Chile transfuzji krwi — pój 
formował w środę jego ołmfi p; 
Friedrich Wolff. Choroba non -■ 
tworowa w organizmie rozwt r 
się nad^, choć już me tak szy & 
bko — dodał drugi adwokat Hj : 
neckera Wolfgang Ziegler. 1

„G A ZETA  WYBORCZA-] 
NAJPOCZYTNIEJSZA |

! 2'.
WARSZAWA. „G a i* n

borcza" jest od 2 lat Mjcze** 
czytanym dziennikiem. Ręgulara* 
czyta ją obecnie tM 
laków powyżej 15 roku $ 
sporadycznie 24,2 pr°c 
nlka z badań iMtytott 
Opinii 1 Rynku S
dzonych od stycznia do k
na 5-tyslęczne] f
nej próbie ogólnopoWo'1 4 b
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mania nawet ntó kosztował napo
jów alkoholowych.

©  Miłą niespodziankę sprawi
ła sWej mamię meksykańska ak
torka Werońicą Castro, znana 
dobrze z' serialu telewizyjnego 
„Bogaci też płaczą"; W  jednej 
z liiksusowych dzielnic Meksy
ku dokonano uroczystego ot
warcia salonu piękności,._ któfy 
„Marianna'' podarowała siwej 
matce Sokoro Castro. Dzięki 
córce spełniło się marzenie me
go życia —  czynić ludzi pięk
niejszymi —  oświadczyła dzienni-' 
karzom szacowna seniora.

0  Zgodnie z projektem res
tauracji słynnej wieży w  Pizzie, 
po to, aby wieża dalej nie po
chylała się, fundamenty jej zo
staną wzmocnione bryłami oło
wiu.

Szczyt zbudowanej w  1173 ro
ku 56-metrowej wieży odchylił 
się od pionu o 5 metrów.

Wieża została zamknięta w 
styczniu 1990 foku, gdyż zwie
dzanie jej groziło niebezpie
czeństwem.

W . maj u roku ubiegłego pod
stawa jej została wzmocniona 
stalowymi obręczami. Teraz bę
dzie wsparta bryłami- ołowiu o 
łącznej wadze 800 ton.
. Prace restauracyjne mają być 
zakończone u schyłku roku bie- 
żącego, a  wieżę zamierza się 
udostępnić turystom na począ
tku roku przyszłego.

©  Najwięcej ateistów mieszka • 
w Urugwaju —  10 proc., a naj
więcej chrześcijan^ zarejestrowa
no na Filipinach .—  97 pToc.
Takie dane zawiera opublikowa
ny raport o wyznaniach na 
świecie, który przygotowali spe
cjaliści amerykańskiego Insty
tutu Gadlupa. Centrum religijne 
tej organizacji przy uniwersyte
cie Princeton w  stanie New Jer
sey zorganizowało sondaż wśród 
40 tys. osób w 19 krajach świa
ta.

Ankieta wykazała również, że 
wielu ateistów, bo 4 proc., jest 
w  Wielkiej Brytanii, Boliwii, 
Stanach Zjednoczonych. W  kra
jach tych za chrześcijan uważa 
się 82 proc. mieszkańców.

l l i l l l l i

O  W  angielskim mieście Chel- 
tenham 13-letni’ chłopak ugryzł 
swego psa w ucho, pragnąc wy
dobyć 3 jego zębów rękę swego 
kolegi, której bulterier w żaden 
sposób nie chciał wypuścić.

. w  Ameryk HUlâ  j
...Pamiętacie film „Białe słońce pustyni * Hago teg° )

się pretendenci do ról ewentualnego dalszego . gtaO° ^
Na zdjęci u dwóch chłopców 1 dwie dziewciy®*1 
wariia, którzy wykonali ten śmieszny trick. ^

W. zacz*! ^  3  W tedy pies ^

go — __
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środę w klinice akademickiej otwarto pierwsze na Litwie 
Solatoryjne centrum cubsycy. W  jego tworzeniu, wyposaże- 
w sprzęt i urządzenia, środki lecznicze dopomogło dońskie 

nrzyszenie diabetyków ItLyons Club" tego krają oraz najwię- 
| na święcie producent insuliny — firma lfNavo Nordisk**. Na 
Ęt na cukrzycę choruje około 35 tys. osób, w tym około 400

NIE SHESZĄ Z WYKORZYSTANIEM 
NAJKORZYSTNIEJSZYCH INWESTYCJn 

eżący jest szczególnie niepomyślny dla nauki i studiów, 
^^^piansowanie tych dziedzin przeznaczono 5. proc środków bu. 

w roku ubiegłym —  7, toteż brakuje około trzeciej części 
taej. sumy na utrzymanie aktywnie pracujących, naukow- 

J f fe j  sumy wystarczy pod warunkiem, jeśli się zwolni z  pra- 
Bniej więcej tyle osób, ^e liczy Uniwersytet Wileński -— mo

na konferencji prasowej w AN Litwy.
JRZYSTANIE Z PALIWA LOTNICZEGO GROZI ŚMIERCIĄ 
fieszkańcy gminy Konstatinąyą w rejonie reńskim zaniepo- 
i się nagłym pogorszeniem stanu zdrowia — zaczai odczuwać 
igłowy, mdłości. Przyczyna niedomagać została wyjaśniona, 
laboratoria Departamentu Ochrany Środowiska i Ministerst- 
Ochrony Kraju przeprowadziły badania paliwa wykorzystane
go ogrzewania domów. Ludzie zaopatrzyli się w rozmaite mie- 
H  -— paliwa do pieców, silników, w  benzynę lotniczą i in., 

j  fcwane do sprzętu wojskowego. W  wyniku spalania tej mie- 
*ki wydzielają się silnie oddziaływające substancje trujące, 

. Bdzające wątrobę, skórę, oczy, system nerwowy, mogą one 
Sodować procesy nowotworowe w organizmie.

CENA WĘGLA W  ROSJI 
3eny węgla, koncentratów węglowych i łupka palnego wzros- 
plko nie kilkakrotnie, 4ecz o kilka procent w związku z  libe- 
n ą  cen tej produkcji od 1 lipca. Zamierza się nie tylko zli- 
fcrować ceny węgla, ale też wyznaczyć dotacje dla całej bran_

POWSTANIE MUZEUM S. DARIUSA
Kptnicy przedsiębiorstwa państwowego ..Gargżdu Statyba" 

yli renowację rodzinnej zagrody pilota Stepanasa Dariu- 
f  rejonie kłajpedzkim we wsi Danaus (byłej Rubski) niedale- 
oaśedla JudrenaL Na podwórzu obejścia zachował się kamień 
pikowy z 1969 r. oraz kurhan, dąb zasadzony w 1933 z., zwa. 
pewem Dariusa i Girenasa.

UPOMINKI Z OKAZJI WIZYTY PAPIEŻA 
gląd upominków z okazji .wizyty papieża Jana Pawła n od. 
I  wczoraj w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Na trzeci 

K d  przedstawiono 20 prac: lustra, wyroby z porcelany i 
bursztynowe witraże i inkrustacje. szkatułki obrazy, rzeźby 
wie, tkane ręczniki i pasy, sztandary, płaskorzeźby z metalu, 

pył się również konkurs przedstawionych upominków. Wy- 
]  najlepsze prace, które mają być nagrodzone.

. NUMERY SAMOCHODOWE TAftSZE 

L dotąd numery samochodowe dla właścicieli samochodów o- 
ych kosztowały 4752 taL Teraz — 4157. Numery ciężarówek 

JŁbeda kosztowały 4292, motocykli lub doczep —  2478 taL 
Kwalidów I grupy oraz osób korzystających z  ręcznego ste- 
" Ł  wazem — 1247 taL Ten porządek wchodzi w żyde z 

i 15 czerwca.
ZAWYZSZANIE CEN 

. jyiiAf wprowadził kontrolę cen w handlu. Każdy, kto za- 
py ceny będzie ukarany. A  u nas?
Idawno ustalono fakty zawyższania cen przez niektóre skle- 

Rak np. garmażerię na uL JągieUońskiej, ale coś nie słychać. 
K to ś  został ukarany. Bezkarność jest główną przyczyną
iKpGBOŚCL -  ̂ ■ *

NOWY SALON SAMOCHODOWY

byłej restauracji „Falanga" otwarto salon samochodowy 
AutcT. Jednym z współzałożycieli jego jest słynny litewski 
iec Stasys Brunza.

OD 1 LIPCA — TYLKO Z LITEWSKIM PASZPpRTEM 

1 Upca przez granice Litwy będą miały prawo przejeżdżać 
esoby posiadające litewski dowód osobisty. Obywatele, któ- 

Jnie przyjęli obywatelstwa litewskiego, będą musieli udając 
\  podróż przerejestrować radzieckie paszporty zagraniczne. 

PRZEGLĄD TECHNICZNY SAMOCHODÓW

khąd przeglądów technicznych samochodów ma dokonywać nie 
ja lecz Ministerstwo Komunikacji Litwy.

WZROST ZACHOROWAŃ N A  GRUŹLICĘ 
[republice odnotowano wzrost zachorowalności na gruźlicę, 

iyn doszukuje się we wpływie Czarnobylu i choroby AIDS. 
iważ brak jest odpowiednich leków, lekarze wzywają do 

jgUzegania zasad profilaktyki.
EGZAMIN DLA PRZYSZŁEGO OBYWATELA LITWY

czerwca odbyła się konferencja prasowa na temat egzami- 
jz- języka państwowego 5 konstytucji dla osób, ubiegających

0 obywatelstwo litewskie. Takie egzaminy już się odbywają, 
więcej chętnych jest w Wilnie, Kłajpedzie, Szawlach, Wisagi- 
& Możejkach. Przychodzą też ludzie całkowicie nleprzygoto- 
| do egzaminu. Wiele problemów powstaje też z  powodu te- 
że samorząd nie dostarcza wyczopująco informacji. Ludzie 
spieszą w obawie, że jeśli do 1 lipca nie zdadzą egzaminu z 
vka państwowego i  nie otrzymają obywatelstwa litewskiego, 
bawieni zostaną emerytur.

(
STOWARZYSZENIE GIEŁD LITEWSKICH U PROGU LITA

V ciągu dnia handlu w  Stowarzyszeniu Giełd Litewskich zawar. 
181 transakcji na sumę 41,5 min talonów oraz 19 — na po-

1 20 tys. USD. W  komunikacie informacyjnym giełdy stwierdza 
te wprowadzenie lita większych zmian w handlu 22 czerwca 

Spowodowało, mimo że wcześniej w ciągu dnia zdarzało się 
K ie  więcej transakcji

CENTRUM CUKRZYCY

Ruszył handel papierami wartościowymi

Na podstawie doniesień agencji Informacyjnych, 
Prasy 1 radu przygotowała Barbara ZNAJD Z IŁO W SK A

•.Otrzymaliście swą mansę 
—  czeki inwestycyjne? Na
byliście za nie akcje? Czy 
możecie nimi operować —  
sprzedać. wymienić?.. A  w i
dzicie! W asza szansa, zamar
ła w  bezruchu. M acie plany 
wymagające gotówki —  lecz 
m e na rynku papierów war- 
teściowych, gdzie wezmą i 
opłacą wasze akcje.

Tymczasem przedsiębior
stw a  w  | które zainwestowa
liście swfe pieniądze, n ie m o
że podjąć zdecyidPwanyoh 
kroków na rynku, gdyż ma 
półtora tysiąca gospodarzy, 

■ pragnie otrzymać zyski z  za
inwestowanego kapitału- 
Gdyby było ich stu lub dzie
sięciu —  dogadać się o  ied- 
nolitym. niech nawet ryzy
kownym kursie, byłoby lżej. 
Długi etap prywatyzacji —  
skupienie kapitału w  jed
nych rękach. T o  —  koniecz
ność..-".

Cytu ję fragtneoŁ ze swego 
wywiadu sprzed 8 m iesięcy 
z  jednym z dyrektorów 
przedsiębiorstw i oto z  jakie
go  powodu: w  rejon ie troc
kim zarejestrowano pośred
niczę przedsiębiorstwo -, Sol - 
w ejga " mające prawo sku
pować i sprzedawać papiery 
wartościowe, udzielać kon
sultacji - w  kwestiach kupna 
i sprzedaży nieruchomości za
równo krajowym  jak i zag
ranicznym klientom, udzie
lać pom ocy w  praktycznym 
wykorzystaniu mienia prywa

tyzowanego. A  więc, drugi 
etap prywatyzacji „ruszył". 
W  celu informacyjnym .— 
kilka pytań do pracownika 
firmy, byłego siar-winika 
służby prywatyzacji rejonu 
trockiego Steponasa Puipy:

—  Przede wszystkim pro
szę o wyjaśnienie jawnie 
^nordyckiego" pochodzenia 
nazwy firmy-

—  W ybrać ładne i  zapa
dające w  pamięć imię w  cza
sie. gd y  Litwa zarejestrowa
ła nazwy już ponad 2 tysię
c y  nowych przedsiębiorstw 
—  to  rzecz niełatwa. Podpo
wiedział komputer. Brzmi, 
moim zdaniem, niepretensjo- 
nalnie i całkiem po euro
pejsku.

—  Jakimi wartościowymi 
papierami, jeżeli nie stanowi 
to tajemnicy komercyjnej, 
dysponuje firma obecnie?

—  -Pewną ilością akcji 
przedsiębiorstwa ..Kaitra", 
zakładu żelbetowego. Nad
chodzą akaje z  sjrygiskiego 
litewsko I  amerykańskiego 
przedsiębiorstwa-

—  Jeżeli nie tajemnica —  
za jaką cenę skupujecie 1 
sprzedajecie?

'—  Jaka tam tajemnica. 
Skupujemy po 0.5 nominału. 
Chodzi o  to, że obecnie 
przedsiębiorstwa ugrzęzły w 
długach za pożyczki -i na dy
w idendy czekać przyjdzie 
się jeszcze <fiugo. a niektórzy 
ludzie już teraz potrzebują 
pieniędzy do obrotu. W ięc

sprzedają.
—  A  wy szukacie nabyw

cy?
—  Przecież jesteśmy <kmą 

pośredniczą. Gdyby nie było 
popytu, nie kupowalibyśmy.

—  Ciekaw jestem, kto sku
puje akcje —  poszczególne 
osoby czy kompanie?

—  Według prawa n ie mo
żemy sprzedawać akcji orga
nizacjom —  tyłfco osobom 
prywatnym. Lecz gdytry a  
ludzie postanowili założyć 
kompanię —  to  ich sprawa.

—  Stworzono Alians pry
watnego kapitału w , Wilnie.
Czy coś podobnego zapowia
da się w  rejonie trockim?

r -  Z  tytułu zawodu, żełak 
powiem, znamy stan spraw w  
każdym przedsiębiorstwie i  

. wszystkich właścicieli kapi
tału w  rejonie. Lecz przepo
wiadanie nie należy do na
szych obowiązków. O w n a  
spotkania i rozmowy biznes
menów odbywają się.

-..Przypływ kapitału prywa
tnego jest niezbędny —  za
równo w  przemyśle, jak i 
rolnictwie. Struktury państwo
w e bez  tego nie potrafią us- 

. tabilizować sytuacji gospo
darczej- Obecnie często d y 
szymy: kapitaliści wszystko 
wykupią —  co nam zosta
nie?.- Jeżeli zostanie normal
na praca z  normalnym (a nie 
fikcyjnym  jak często bywa 
obecnie) zarobkiem |p to już 
niemało.

Jurij SOBUS

Realia wsi Spółka dźwiga się z upadku
W  Wencawach, podobnie 

jak i  w, w ie lu  innych gmi
nach rejonu jezioTOskiego (za- 
rasajskiego) reforma rolna 
przebiega z  oporem. Do m iej. 
sc owych ro ln ików  w  celu roz
strzygnięcia sporów, w ielo
krotnie przyjeżdżali specjali
ści, k ie rqwnicy, komisje róż
nego szczebla. Niestety, wszy
stkich konfliktowych sytuacji 
nie udało się rozwiązać. 
Szczególnie w iele problemów 
powstało po rozdrobnieniu 
byłego gospodarstwa rolnego 
„Vencavas“ na szereg małych 
spółek  Nawet w  małej w io 
seczce Wencawa powstały 
dw ie spółki. Jednej ptzypad- 
la ferma bydła, drugiej —  
trzody chlewnej. Rolnicy ze. 
hrali swe udziały i nabyli 
chlewnię wraz z  trzodą. Na 
zebraniu założycielskim spó
łki kierownikiem zarządu zo
stał wybrany N . Raskazow. 
A le  n ie przypadł on do gustu 
terenowej w ładzy i byłemu 
przewodniczącemu kołchozu 
A. Cenkusowi. Jego przyja
ciele A . i D. Meśkauskasowie 
objechali wszystkich rolni
ków, b y  zebrać podstępnie 
podpisy protestu. Ponownie 
zwołano zebranie. W zię li w

nim udział m e tytko udziało
wcy. N . Raskazowa zmuszono 
do  złożenia podania o  zw ol
nienie. Przewodniczącym spó
łk i rolniczej został A  Cen- 
kus, pomimo że nie wszyscy 
udziałowcy zgadzali się na to. 
Niebawem tenże tak „uporzą
dkował" chlewnię, należącą 
do  spółki, że z  blisko 140 
sztuk n ie zostało ani jednego 
warchlaka. Ludzie n ie mogli 
dłużej milczeć. N a  walnym 
zebraniu udziałowcy postano
w ili A . Cenkusa i  jeg o  za
rząd zaskarżyć w  prokuratu
rze rejonowej-

Przed objęciem  kierownict
wa spółką przez A  Cenkusa 
N . Raskazow obsiał zbożem 
jarym  prawie całe pola. A  
Ceńkus siewu nie zdołał za
kończyć. „K ierow ał" wyłącz
nie chlewnią, zanim była w  
niej trzoda. Po opustoszeniu, 
wszystko puścił samopas. Je. 
sienią nie zaorano gleby, nie 
zebrano nawet owsa. Zima 
minęła w  całkowitym chao
sie i  bez kierownika.

I  oto na początku br. udzia
łow cy ponownie się zebrali i 
na kierownika: zarządu znów 
wybrali N . Raskazowa. Po
czątkowo kategorycznie od

mawiał kierowania całko
w icie podupadłą spółką. In 
dzie jednak prosili, więc u- 
stąpił.

W iosną br. N . Raskazow 
wypożyczył z  jezioróskiego 
przedsiębiorstwa melioracyj
nego traktory, zaorał z  jesie
ni nie orane pola, przygoto
wał glebę i zasiał jarowizną 
całą ziemię należącą do  spó
łki. Nabył też sadzeniaki zie
mniaków, w  przyszłym roku 
będzie miał już własne na
siona. Członkowie spółki, w i
dząc trudności, ze zrozumie
niem ustosunkowują się do 
zaistniałej sytuacji. N ie  żąda. 
.jąc zapłaty i  n ie dbając o 
czas starają się, jak najle
piej wykonywać wszystkie 
prace.

Tak więc, spółka została 
bez pienięcfcy, i bez inwenta
rza, którego jeszcze dotych
czas nie sposób odzyskać od 
A . Cenkusa. Mimo to stopnio
w o pokonuje się trudności. 
W inowajca je j upadku, miej
my nadzieję, zostanie ukara
ny. Pracownicy prokuratury 
rejonowej wyjaśnią, gdzie się 
podziała trzoda chlewna oraz 
inwentarz rolny.

A. SuuonSKis

Kontroler parlamentu duńskiego—w Wilnie
23 czerwca przewodniczący 

Sejmu Cesłovas Juiśenas przyjął 
kontrolera parlamentu duńskiego 
dra Hansa Gameltofla Hansena.

Instytucja kontrolerów parla
mentarnych. (najczęściej zwanych 
embudsmenami) w Danii, zarów

no jak i w innych krajach skan
dynawskich, istnieje około 40 
lat. Jest bardzo skuteczna w 
walce z biurokracją urzędników.

Funkcje kontrolerów sejmo
wych przewidziane są też w 
Konstytucji Republiki Litewskiej.

Będą oni sprawdzali skargi oby
wateli dotyczące pracy urzędni
ków. Odpowiedni projekt ustawy 
jest jut przygotowany, przewód, 
niczący Sejmu liczy na to, iż nie 
później niż podczas sesji jesien
nej zostanie on zaakceptowany.

Dziś w bankach litewskich
Od dziś w litach

Wileński komercyjny 
Dc lar amerykański 4,00 (skup), 

4.16 (sprzedaż), marka niemiecka 
232 (skupi, 2,41 (sprzedaż), ru
bel rosyjski (za . 100 rubli) 038 
(skup). 0,40 (sprzedaż).

„IietuYOS rerslas"
Dolar amerykański 4,00 (skup),

4.50 (sprzedaż), marka niemiecka 
2.25 (skup). 2.53 (sprzedaż), ru

bel rosyjski (za 100 rubli) 030 
(skup), 0,45 (sprzedaż).

„Innowacji"
Dolar amerykański 4,20 (skupi,

4,50 (sprzedaż), marka niemiecka
2.40 (skup), 2.80 (^>rzedaż).

(rSenamle3Clou 
Dolar amerykański 4^0 (skup), 

4,70 (sprzedaż), marka niemiecka
2.40 (skup). 2.70 (sprzedaż), 
litewski państwowy komercyjny

.Dolar amerykański 4,10 (skup), 
4.60 (sprzedaż), marka niemiecka 
2.42 (skup). Z.72 (sprzedaż)1, ru
bel rosyjski (za 100 iuffi) 030 
(skup). 0,42 (sprzedaż).

Oszczędności
Dolar amerykański 4.00 (skup), 

4,20 (sprzedaż), marka niemiecka
2.40 (skup), 2,55 (sprzedaż), ru
bel rosyjski (za 100 rubli) 0,30 
(skup), 0,41 (sprzedaż).
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Co wybierzemy: strajki czy pracę?
Istnieją różne sposoby roz

wiązania w społeczeństwie zaist
niałych problemów socjalnych. 
Podstawowy z nich — to rozwój 
produkcji, zakładający podstawy 
nie tylko do zachowania istnieją
cych miejsc pracy, ale też pow
stania nowych stanowisk robo
czych. Przede wszystkim  
uwzględniając lokalne zasoby I 
surowce, a także oceniając po
siadany potencjał intelektualny 
trzeba w ten sposób przebudo
wać strukturę gospodarki repub
liki, aby wreszcie zaczęła funkc
jonować efektywnie. Obecne 
niezadowolenie pracujących z 
otrzymywanych zarobków jest 
nie tylko skutkiem upadku pro
dukcji, ale też wy raźnie upolityzo- 
wanym zjawiskiem, dla stworze
nia warunków dla niektórych 
byłych funkcjonariuszy do po
nownego dostania się do „kory
ta” władzy. Temu celowi właśnie 
najlepiej służą różne organizacje 
społeczne, z reguły wspierane fi
nansowo z zagranicy, w sposób 
mistyczny reprezentujące szero
kie warstwy pracujących i oce
niające przyszłą obfitość mate
rialną pod ich w zg lędem , 
organizując pikiety niezadowolo
nych! grożąc strajkami.

W warunkach naszej dzisiej
szej hiperinflacji wraz ze szczod
rymi promieniami wiosennego 
słońca przemówili strajkami ci, 
którzy w marcu br. średnio zara
biali po 7465 talonów. Mając na 
uwadze, że, jak twierdzi premier 
A. Śleźevićius, średnie wynagro
dzenie pracującego na Uwie wy
nosi 28 dolarów, to czy komuś 
może wydać się zbyt wielka 
wypłacana nauczycielom kwota 
w granicach zaledwie 15 do
larów?

Wręcz przeciwna sytuacja 
jest w przedsiębiorstwach trans
portu samochodowego. Oto, na 
przykład, średnia zarobków pra
cowników transportu pięciu wiel
kich miast republiki, wliczając 
nadliczbowe, wynosi 26 tys. ta
lonów, ale to nie zadowala pra
cowników transportu pa

sażerskiego Kowna, Kłajpedy, 
więc zdecydowani są strajkować 
nadal. Rzecz wątpliwa, czy na
leżałoby tu mówić o sprawiedli
wości społecznej. Moim zda
niem, trzeba  m ówić o 
przyzwoitości sprawiedliwości 
społecznej. Niezbyt rozsądnym 
wydaje się również postulat 
nauczycieli, aby płacić im wy
nagrodzenia w wysokości 10 mi
nimalnych poziomów utrzyma
nia.

Na Litwie zapowiada się dal
sza fala strajków. W maju strajk 
zorganizowali nauczyciele, kie
rowcy, strajkami ponownie grożą 
pracownicy transportu pasa
żerskiego dużych miast. Posia
dana, chociaż niedokładna anali
za strajków i pikiet w latach 
1991-1992 pozwala stwierdzić, 
że strajki i pikiety mają charakter 
nie tylko socjalny lub ekonomicz
ny. Posiadany materiał dowodzi, 
że duży wpływ na strajki i pikiety 
mają też pewne siły polityczne, 
wnoszące wiele elementów de
strukcji i destabilizacji do proce
su zapewniania stabilności gos
podarki. Trzeba przyznać, że 
dotychczas najbardziej zorgani
zowaną kategorią pracujących 
są pracownicy transportu. Nies
tety, najczęściej żądają oni tylko 
podwyżki płac, usunięcia tego 
lub innego kierownik^.. Moim 
zdaniem, sedno tkwi w tym, że 
zarówno Ministerstwu Komuni
kacji, jak i Ministerstwu Kultury i 
Oświaty oraz samorządom bra
kuje niezbędnej elastyczności: 
powinny wreszcie znaleźć się 
nowe dźwignie ekonomiczne, 
nowe bodźce, powinny być 
zmieniane skostniałe i ciągle je
szcze podobające się niektórym 
rozdmuchane struktury zarzą
dzania i prawie nie malejący apa
rat administracyjny.

Powołane przy giełdach pra
cy trójstronne komisje, do któ
rych wchodzą przedstawiciele 
związków zawodowych, praco
dawców I organów administracji 
państwowej, powinny aktywizo
wać swoją pracę i nie czekać

dopóki sytuacja stanie się 
groźna, gdyż spodziewanie się w 
działaniach głodnego człowieka 
postępowania zgodnie ze zdro
wą logiką jest zbyt ryzykowne.

Istotne sprzeczności ekono
miczne, socjialne, polityczne, 
moralne, prawne okresu przej
ściowego, uwarunkowane prze
de wszystkim przez specjalne 
czynniki —  rozregulowanie i 
niezrównoważenie systemów 
administracji gospodarczej (eko
nomiki, kredytu, pieniędzy, fi-* 
nansów, statystyki, kontroli, in
formacji, prawa, ochrony i In.) 
pobudza znaczny wzrost przes
tępstw ekonomicznych i innych. 
Na destabilizację sytuacji ma 
wpływ też ciągle wzrastająca licz
ba bezrobotnych. (Liczba poszu
kujących pracy sięga 4,6 proc. 
czynnych zawodowo ludzi).

Współczesne zróżnicowanie 
mieszkańców Litwy według do
chodów pieniężnych jest bardzo

GOSPODARKA
niesprzyjające dla realizacji efek
tywnej przebudowy strukturalnej 
gospodarki republiki, i Jeżeli w 
1989 roku współczynnik wskazu
jący, ile razy dochody-10 proc. 
najlepiej zaopatrzonych miesz
kańców przekraczają 'dochody 
10 proc. najuboższych miesz
kańców wynosił tylko 4,3, to na 
początku tego roku wyniósł już 
12,0.Ugruntowana W mental
ności urzędników państwowych, 
podejmujących konkretne de
cyzje zasada socjalistycznej 
równości w realizowaniu polityki 
indeksowania wynagropzeń pra
cowników instytucji i organizacji 
budżetowych doprowadziła do 
tego, że zarobki brutto najniżej 
płatnych pracowników sektora 
państwowego w marcu 1993 r. 
były 3,2 razy mniejsze' od śred
nich zarobków jednego pracow
nika sektora państwowego i 9,9 
razy mniejsze od średnich za
robków najlepiej płatnych pra
cowników sektora państwowe
go. Budziło to i budzi całkowicie

uzasadnione oburzenie najmniej 
płatnych pracowników sektora 
państwowego, przede wszyst
kim lekarzy, nauczycieli i pracow
ników kultury.

Zdaniem najniżej płatnych 
pracowników, niezadowolehie 
ze swej sytuacji społeczno-gos
podarczej, wyrażane przez tych, 
których średnia wynagrodzeń 
przekracza średnią płacę pra
cownika w skali republiki jest ro
zumiane jako lekceważenie spra
wiedliwości społecznej. Wobec* 
braku oficjalnej priorytetowej 
skali stanowisk i wynagrodzeń, 
realizowana przez rząd polityka 
.gaszenia gorących punktów”, 
nawet podjęta od 1 maja br. prze
zeń niejednakowa polityka indek
sowania wynagrodzeń i innych 
wypłat (co należało zacząć o 
wiele wcześniej), z trudem zdoła 
przywrócić utracone przez wyso
kich urzędników rządu zaufanie 
do niego, natomiast żonglowanie 
opinią ekspertów Międzynarodo
wego Funduszu Walutowego nie 
będzie przekonującym „paraso
lem” osłaniającym przed nieuf
nością „głodnego tłumu”. Co 
prawda, w myśl artykułu 7 Usta
wy o gwarancjach dochodów 
mieszkańców rząd może czaso
wo, ale nie dłużej niż w ciągu 6 
m ies ięcy  nie pozw olić  na 
wypłacanie kompensat utraco
nych dochodów.

Deklarowane w kołach ofic
jalnych nasze pragnienie oriento
wania się na rozwinięte gospo
darczo państwa wyraźnie mija 
się ze zdrową logiką, egzystującą 
w dziedzinie naszych wynagro
dzeń, gdzie przedstawiciele  
pracy intelektualnej zrównywani 
są nieomal z częścią społeczeń
stwa wykonującą całkowicie nie
potrzebną pracę. Natomiast na
m ię tnośc i po lityczne  i 
populistyczne obietnice praz 
konformistyczne decyzje naj
częściej mają naśladowców  
wśród części społeczeństwa 
żyjącej interesami konsumpcyj
nymi i nastawionej najbardziej 
agresywnie. Może dlatego infan-
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„zakazów i kar", mniej 
obywateli gołymi i przypómjj 
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siada prawo, by takim I 
wytrwale ciągnącym nanx 
wóz, rzucać kłody pod nogi

A. PETRAUSIUS, 
doktor nauksocj«l»r
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O dodatkowych dokumentach 
potwierdzających fakt posiadania 

ziemi na prawach własności
W celu przyśpieszenia proce- 

su przyw racania prawa  
własności do ziemi Rząd Repub
liki Litewskiej postanawia:

1. Ustalić, że:
1 .1 . dokumentami potwier

dzającymi fakt posiadania ziemi 
na prawach własności, prócz do
kumentów wyszczególnionych w 
ustępie czwartym punktu 4 trybu 
realizacji ustawy Republiki Litew
skiej „O trybie i warunkach 
przywracania prawa własności 
na zachowane nieruchomości”, 
zatwierdzonym uchwałą Rządu 
Republiki Litewskiej nr 470 z 15 
listopada 1991 r. o  wcielaniu w 
życie ustawy Republiki Litewskiej 
„O trybie i warunkach przywraca
nia prawa własności na zacho
wane nieruchomości" (Dziennik

Ustaw, 1992, nr 4-74; 1993, nr 
17-440), oraz w uchwale Rządu 
Republiki Litewskiej nr 349 z 20 
maja 1993 r. „O niektórych doku
m entach, potw ierdzających  
prawo własności do zachowa
nych nieruchomości" (Dziennik 
Ustaw, 1993, nr 17-441), mogą 
być następujące dodatkowe do
kumenty: -

1.1.1. wykazy ewidencji ziemi 
zarządu regulacji rolnych i 
płodozmianów Ministerstwa Rol
nictwa Litewskiej SRR z lat 1947- 
1948;

1.1.2. różne spisy przygoto
wane przez działające na Litwie 
urzędy Polski (1920-1939 r.), Li
tewskiej SRR (lata 1940-1944-, 
1945-1948), Niemiec (1941-1945 
r.) (w Kłajpedzklm Kraju w latach

1939-1945), w których podano 
obszar ziemi posiadanej przez 
rolników na prawach własności;

1.1.3. opracowane przez 
urzędy regulacji rolnych Polski 
plany posiadłości, w których nie 
podano nazwisk właścicieli;

1.1.4. sporządzone przez 
działające na Litwie Urzędy Rosji 
(do 1918 r.) i w latach 1941-1945 
plany podziału wsi na kolonie 
oraz dokumenty oszacowania 
ziemi;

1.1.5. pokwitowania z opłaty 
podatków , dokum enty o 
zadłużeniu dla banku i inne, na 
których podstawie można ustalić 
powierzchnię i lokalizację posia
danej posiadłości;

1.2. dla rozpatrywania kwestii 
przywracania prawa własności
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do ziemi rozporządzeniem zarzą
du rejonowego (miejskiego) po
wołuje się komisję ekspertów. 
Przewodniczącym komisji jest 
kierownik rejonowej (miejskiej) 
s łużby  regulacji rolnych, 
członkami komisji są przedstawi
ciel rady rejonowej (miejskiej), 
kierownik grupy instytutu opra
cowującego projekt regulacji rol
nych w ramach reformy rolnej, 
prawnik służby regulacji rolnych 
i inni specjaliści. Skład rejonowej 
służby regulacji rolnych powi
nien być zwiększony o etat praw
nika, utrzymywany z budżetu sa
morządu.

Komisja ta rozpatruje kwestie 
przywracania prawa własności 
do ziemi o przeznaczeniu rolni
czym oraz ziemi znajdującej się 
w granicach miast i osiedli typu 
miejskiego;

1.3. rejonowa (miejska) ko
misja ekspertów do rozpatrywa
nia kwestii przywracania prawa 
własności do ziemi, po zapozna
niu się z przedstawionymi jej 
wyszczególnionymi w punkcie 1 
dokumentami.

1.3.1. zaleca przywrócenia

prawa własności do 
podstawie przedłożonyc 
mentów, wyszczególniony
punkcie 14'4 ‘:

1.3.2. uznaje, że Pae* * . 
nych dokumentów nie 
do potwierdzenia fi , 
nia ziemi na praw®*
W tym przypadku pr
może zwrócić się do ̂

2. Polecić dyrekqi S .
archiwów Litwy przy ̂
publiki Litewskiej, aty *

w ciągu

miesięcy od dnia
tej uchwały z a p e w n '^  jo 
zorganizowane p l f e

M s iiB
P a ń s t w o w e m u ^ ^  *ys<

lacji Rolnych. uol'“VlaCn 1 
czególnione w P $
1.1.4 kopiowane są . ĝ spi

zapoznają się Z
wyznaczeni prz®' ' cn
Instytut Regulacji

■■1
Kima"**5
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IfltAWNIK ODPOWIADA Redukcja. 
Cogo przed nią broni prawo?

Administracja naszego przed- 
btorstwa zamierza zwolnić 

pracowników. W  związku 
| tym didałbym się dowiedzieć, 

nu może ona oddać preferen. 
be i pozostawić w pracy. Czy 

obecnie nikt nie korzysta z 
□ego pierwszeństwa i prawo 

^ogo me broni?
Mieczysław N.

Wilno

Ibwszem, są osoby bronio- 
Łe przez prawo. A  mianowi- 
tie, w  myśl artykułu 37 usta. 
jiy „O  umowie o  pracę", pod- 

as redukowania liczby pra- 
Rwników prawo pierwszeń- 
fjra  do pozostania mają ci 

śród nich, którzy w  da
mie jscu zatrudnienia 

(ibznaii kalectwa produkcyj- 
ego lub zapadli na chorobę 
gwodową. M iędzy innymi, 
ława pozwala ' preferować 

Ewnież innych pracowników, 
prłaśnie tych, którym prawo 
jzostan ia w  p facy daje u- 
bowa zbiorowa. Przypomni j- 
py, że umowę zbiorową z§- 
tfiera organ związku zawodo- 
B g o  przedsiębiorstwa z  ad- 
Mnistracją w  imieniu zespo- 

i pracowniczego. Przy oka- 
fcji nadmienimy, że w  wiel- 
pch zakładach przemysło- 

jrch, a  nawet mniejszych 
bwinna być zawierana co 

|roku taka omowa, bowiem 
t swego rodzaju gwarancja 

lOa ludzi pracy.

j  .Pracuję, chociaż jestem lnwall- 
. n l| m grupy. Dowiedziałem się 

Hanno, te moje stanowisko ma 
rzs ryć zredukowane, ale kiedy — 
faJ He wiadomo. Chciałbym wie- 

J kleć, w jakim terminie admlnl- 
1 [racja powinna ml zlotyć wymó_

| I  Henie?
l| Henryk L

2y| Wilno

1  B^rtykiił 34 ustawy „O  u- 
P ©w ie o pracę" ustala okreś

l i1 one wymagania prsy je j roz- 
;jp wzywaniu. Z  in icjatywy pra- 

^■Eaw cy, jeżeli nie ma winy 
gcow n ika (na przykład, w  

jov5faz ê likw idacji przedsiębior
c z a  albo przy tej santej 

"Impresji etatów) jednym z  
K ic h  wymagań jest to, że 
Iflrrazie zwolnienia z  inicja- 

pracodawcy (czyli ad- 
stracji przedsiębiorstwa) 

(winien pracodawca pisem- 
uprzedzić pracownika. 

Srykle należy to czynić o 
miesiące wcześniej. A le  

doBfektóre kategorie pracowni- 
c tl 6w należy uprzedzać w  ok- 

esie jeszcze wcześniejszym, 
y Ą  i cztery miesiące naprzód. 
•ara *° n*c^ należą: pracownik, 

I  lóremu pozostało nie więcej 
sia| iż 5 lat do uzyskania emery- 
nO| ury starczej w  pełnym roz- 
nd£ 5’arze; nieletni w  wieku do 

H 18; Inwalida (każdej gru- 
araj V); kobieta, wychowująca 
,(01 Heci w  wieku do lat 14, mę. 
i a l  p y zna. Wychowujący dzieci 

J -ł takiego'samego wieku bez 
’ t tatki. M iędzy innymi prawo 

a, aby w  umowie o 
lieffiWtaey lub umowie zbiorowej 
^ y tM a la ć  dłuższe terminy wy- 
kaz^Bwienia.

J ja k  się stało, że  długo 1 d ę -  
P °  chorowałem, spędziłem po- 
B r o k  w  szpitalu, potem nieu
f n i e  przebywałem  w  mieszka. 

_  gdyż rtan zdrowia nie poz
nał wychodzić z  domu. M iesz 
tale, które zajm uję sam, jest 

|  ^fistwowe. Z  powodu choroby 
r  zdołałem w  terminie zlo tyć

/ l i f t
icw4,
m m

■ w iia  w  sprawie je go  wyku 
Słyszałem, te  termin ten 

•toby został przedłużony. Czy 
prawda?

Bronisław D.
pilno

Tak, w  istocie, 1 kwietnia 
1993 roku Sejm Litwy uchwa
lił ustawę, która przedłuża te
rmin składania takich podań. 
Głosi ona, że jeżeli osoby u- 
.prawnione do prywatyzacji 
pomieszczeń mieszkalnych, 
nie złożyły nie z  własnej w i
ny w  ustalonym terminie po
dania w  sprawie prywatyzacji 
swego lokalu, mogą zwrócić 
się do .powołanej przez Sejm 
komisji. W łaśnie ta komisja 
może zezwolić tym osobom na 
złożenie takiego podania do 
1 listopada 1993 r. Dlatego w  
sprawie tej należy zwracać 
się bezpośrednio do Sejmu.

Pracuję Jako kierowca autobu_ 
su w nocnej zmianie, wożę robo
tników. Administracja kolumny 
samochodowej zaproponowała mi 
pracę na innym samochodzie i w 
dzień, ale oprócz kierowcy mu
szę tu również być ładowaczem. 
A  z powodu słabego zdrowia nie 
mogę dźwigać ciężarów. Mam 
orzeczenie komisji lekarskiej, w 
którym wskazano, jakie prace 
mogę wykonywać, a jakich nie. 

Ale mój zwierzchnik nie zwra
ca na to żadnej uwagi. Żąda, a. 
bym zwolnił się na własne ży
czenie. Jednakże nie chcę się 
zwalniać, tym bardziej, że do 
emerytury pozostało ml półtora 
roku. Czy administracja może 
mnie zwolnić?

Wacław M.
Wilno

W  takich przypadkach ad
ministracja powinna przede 
wszystkim zaproponować pra. 
cownikowi inne stanowisko, 
odpowiednie do jego  stanu 
zdrowia. Jeżeli takiej pracy 
nie ma lub pracownik odma
wia przyjęcia proponowanego 
mu miejsca, to  taka sytuacja 
stwarza podstawę do rozwią
zania umowy ó  pracę. W  
myśl punktu 10 artykułu 26 
ustawy „O  umowie o  pracę" 
w  przypadku, gdy pracownik 
w  swoim przedsiębiorstwie 
nie ma możliwości pełnienia 
pracy zgodnie z orzeczeniem 
komisji lekarskiej lub komi
sji ustalania inwalidztwa, u. 
mowa ó  pracę ulega rozwiąza
niu. Przy tym  administracja 
nie potrzebuje uprzedzać 
przedwcześnie o  zwolnieniu. 
Jednakże pracownikowi mu
si być wypłacona odprawa w 
wysokości miesięcznego zaro
bku. Dla pracownika, mające, 
go  5-letni ciągły staż pracy 
w  danym przedsiębiorstwie, 
wysokość odprawy zwiększa 
się półtorakrotnie; ponad 10 
lat stażu —̂ dwa razy i ponad 
20 lat —  trzykrotnie. Praco
dawca powinien całkowicie 
rozliczyć się ze zwalnianym 
pracownikiem w  dniu zwol
nienia. Jeżeli natomiast ad
ministracja nie zwalnia robo
tnika i jednocześnie nie pro
ponuje innej, lżejszej pracy, 
to taki robotnik ma prawo 
nie stawiać się do pracy — 
nie będzie to uważane za nieu
sprawiedliwioną nieobecność, 
ponieważ przyczyna niesta
wienia się do pracy jest bar
dziej niż poważna.

W  sprawie naruszania przez 
administrację ustawodawstwa 
o pracy można się zwracać 
do Państwowej -Inspekcji 
Pracy pod adresem: Wilno,
ul. A . JakSto 1/25, tel.: 22- 
63-47, 22-49-88, 22-48-71.

Anton i K W IA TK O W S K I, 
prawnik

Czy trzeba sypać na rany sól?
Byłam niedawno w  Polsce. 

Zwykle staram się podczas 
takich podróży żyć życiem 
szeregowych obywateli dane. 
go  kraju. Wchodziłam więc 
do sklepów i aptek, odwie- 
.dzałam zieleniąki i  bazary 
mięsne, jeździłam koleją i 
autokarami odnotowując w 
pamięci wszystko, co było 
warte uwagi. Mnóstwo drob
nostek życia codziennego 
składa się na obraz kraju. Na 
podstawie tych drobnostek, 
taktów i fa ic ików  wyrabia 
się pierwsze wrażenie.

Skonstatowałam tym ra
zem, że, być może, na Litwie 
jest lepiej niż w  Gruzji, gdzie 
częstokroć brakuje chleba w 
sprzedaży, ale znacznie go
rzej niż w  Polsce, która po
czyniła olbrzymi krok na
przód, nie Zważając nai trud
ną jeszcze sytuację mieszkań, 
ców. Poprawa jest widoczna 
przede wszystkim w  owej po
trzebie estetyki mieszkańców, 
którą obserwuje się na uli
cach, w  sklepach i domach.

Chciałabym opowiedzieć 
dziś o  paru takich drobnost
kach, które mi się spodobały 
w  Polsce.

Po pierwsze —  fascynuje 
mnie zawsze otwartość w ięk
szości Polaków na wszystko, 
co się dokoła nich dzieje, ich 
komunikatywność, pragnienie 
uczynienia wspólnej egzys
tencji znośnej dla wszystkich 
stron. Oto przykład. Jechali
śmy samochodem na koncert 
do Żelazowej W oli. W jeżdża, 
jąc na spore wzniesienie stra
ciliśmy widoczność z  powodu 
wozu, zaprzężonego w  dwa 
•konie. W oźnica obrócił się, 
spostrzegł nasze trudności, 
wstał ze swej ławeczki, wy-' 
głądnął za wzgórze j  dał nam 
ręką znak, I że z  przeciwnej 
strony nie nadjeżdża żaden 
samochód i możemy go  śmia. 
ło omijać. Czy naszemu woź
nicy przysztóby takie coś do 
głowy? Zostawiam pytanie 
bez odpowiedzi.

Komunikatywność uderza 
w  pociągach i sklepach. Roz. 
mowy nawiązują się szybko i 
spontanicznie, nikogo do ni-, 
czego nie zobowiązując. 
SiprZedawczyni w  sklepie 
konfekcji dziecięcej na ul. 
Gdańskiej w  Łodzi, zanim mi 
podać towar, wypytała w  ja 
kim wieku jest dziecko, jaki 
ma kolor oczu i włosów, kar. 
nację skóry. Potem wyłożyła 
cały stos paijacyków, doradzi, 
ła, który będzie się nadawał, 
podziękowała za to, że wyb
rałam na zakupy je j sklep. 
Rozmawiałyśmy więc w  koń
cu jak dw ie dobre znajome. 
N ib y drobnostka, ale z  takie, 
go sklepu wychodzi się, jak 
na skrzydłach.

Przyjemnie jest podróżo

wać polskimi pociągami. Ka
żdy wchodzący do przedzia
łu wita się i pyta, czy to 
miejsce jest wolne. Potem 
zabawią rozmową znudzone
go  współtowarzysza podró
ży, o ile ten nie czyta, lub 
nie zajmuje się czymś in
nym.

Ktoś może powiedzieć: 
„truje", sami to wszystko <ło- 
brze wiemy —  jak trzeba 
zachowywać się w  pociągu i 
sklepie. A le  dlaczego wobec 
tego nie przestrzegamy tych 
zasad, które dobrze znamy? 
N ie  jesteśmy przyzwyczajeni? 
T o  przyzwyczajmy się i przy
zwyczajmy ipnych! Własnym 
przykładem.

Zafascynowała mnie obsłu. 
ga w  aptekach. Renciści ma
ją tam olbrzymie zniżki na 
leki, podobnie stali bywalcy. 
Otrzymują oni „Karty naby
wcy", które upoważniają ró„ 
wnież do rabatu. Takież kar. 
ty obowiązują w  innych pla-

Obyczaje

cówfcach handlowych: na sta
cjach benzynowych, w, praco
wniach wywoływania błon 
fotograficznych i  in.

Inny temat —  to obsługa w 
handlu, estetyka lad i straga
nów, jakość towarów. Nię 
wiem jak wy, ale ja się bo
ję  kupować u nas na baza
rach „importowane" artykuły 
żywnościowe: nie wiadomo, 
jak długą drogę przebyły, nie 
na wszystkich jest data pro
dukcji. Poza tym wygląd po
miętych opakowań, brudnych 
rąk z  czarnymi . obwódkami 
pod paznokciami, podających 
te towary, wzbudza po prostu 
obrzydzenie.

Odwiedziłam kilka bazarów 
i zieleńców w  Łodzi i W ar
szawie, gdzie sprzedawali „i 
nasi, i wasi". Jaka różnica! 
„Ruscy" rozkładają towary na 
ziemi, byle jak, sami są bru
dni, nie domyci, nie ogoleni, 
nie wyspani. Tuż obok, przy 
rzodkiewkach, sałacie, ziem. 
niakach — starannie umy
tych, posortowanych, pięknie 
ułożonych —  czyściutka 
sprzedawczyni, cała w  uś
miechach.

W  hali mięsnej jednego z 
bazarów w  Łodzi chciałam ku
pić dosłownie wszystko, tak 
było estetycznie ułożone. Ka
żdy kawałek wabił. Tu że
berka, tam —  karkówka, ów
dzie —  schab bez żadnej ko. 
steczki, różowy, mięsisty, 
czyściutki. Sprzedawcy mają 
oddzielne stoiska, lodówki, 
zamrażarki, najnowsze apara
ty kasowe i do krajania wę
dlin. A  jakich tu tylko węd
lin nie ma!

Pó powrocie z Polski pobie
głam do Hali, aby kupić ka
wałek mięsa na zupę. To, co 
ujrzałam, odebrało mi apetyt: 
w  dusznej, gorącej sali wda
ły się na ociekających tłusz
czem ladach krwawe ochłapy 
mięsa, jak gdyby wydarte 
krukom z dziobów. Niektóre 
były brudne, wywalane w  pia
sku, pomieszane z  kośćmi dla 
dodanie wagi. Sprzedawcy 
spoceni, w  „czarnych" fartu
chach coraz to wycierali rę
ce i noże do brudnych szmat... 
I  znów te półksiężyce pod 
paznokciami...

Moi drodzy! Chcąc coś 
sprzedać, trzeba umieć '„po
dać towar". Na razie preferu
jemy, „dziki" handel, bo ku
puje się, co się da. A le gdy 
rynek i konkurencja wkroczą 
w  swe prawa, takich towarów 
nikt u was nie kupi. Poza 
tym myślę —  czy brudny ha
ndel nie obrzydzi sprzedamy 
sam^m sprzedawcom?

Bieda oduczyła nas od, 
wielu rzeczy: grzeczności na 
co,dzień, białych obrusów do 
posiłków, czystości nóg i rąk. 
Dusimy się w  trolejbusach i 
autobusach, mając z jednej 
strony na ramieniu czyjąś 
przepitą mordę, a z  drugiej 
obnażoną pachę „modnego" 
faceta w  wydekoltowanej 
„majce" i kolczyku, który 
uczepił się poręczy nad two. 
ją  głową. Można zemdleć. 
. Młoda kobieta w  pewnym 
podwórzu, gdzie mieszkaj z  80 
rodzin, nastawia codziennie z 
rana adajjter na pełny reguła, 
tor i karmi sąsiadów „zwięd
łą" od dawna piosenką „Nje 
syp mnie sól na rany". Z pe. 
wnością wzrusza się słuchając 
tej dawno przebrzmiałej i 
porządnie obrzydłej melodii, 
ale absolutnie jest głucha na 
treść piosenki. A  przecież 
prosi się w  niej o  niesypa- 
nie soli na rany. Dla więk
szości sąsiadów taką solą są 
wrzaski od rana. Czym wo
bec tego wzrusza się owa pa. 
ni czy panienka?

jJ a  nie „truję". Ja tyiko 
powtarzam to, co rzeczywiś
c ie  sami doskonale wiemy i  o 
czym nie chcemy myśleć. 
Wracając z podróży zachwy
camy się: ach, jak w  tej Pol
sce ładnie, jak w  tych Niem
czech wszyscy stoją grzecznie 
w  kolejce —  o P& kroku od 
sąsiada, jak pani w  Brukseli 
chciała zafundować nam bilgt, 
bo nie mieliśmy pieniędzy.

Kiedy wreszcie w  tym roz
gardiaszu przebudowy, robie
nia „szybkich pieniędzy" zbu
dzi się w  nas potrzeba este
tyki, piękna? Chyba niepręd
ko. W ięc sypię sól na rany 
— może pomoże.

Barbara ZNAJDZIŁOWSKA

Fol. J- Lewicki



„WYCHOWAŁEM SIĘ 
W RODZINIE PASTORA

Tegoroczna Wiosna Poezji w Wilnie obfitowała w spotkania, fti^^ylko 
poetów z czytelnikami, choć właściwie akurat te spotkania nadają w iw  
podobnym, imprezom literackim. Spotykali się również poeci należący do 
rófnych kultur, mówiący różnymi językami, uprawiający odmienną 
poetykę. Konfrontacje i niespodziewane zbieżności. Wsłuchiwanie się w 
obce dotąd treści wyrażane obcym językiem. Próba porozumienia tsię i 
nagły błysk w oczach: tak, to jest poezja!

Jednym z gości był poeta szwedzki TOBIAS BERGGREN, który jest 
autorem kilku tomików oraz wykłada literaturę w Sztokholmie. Zgodził 
się udzielić wywiadu specjalnie dla czytelników „Kuriera Wileńskiego’*. 
Rozmawia Alicja RYBAŁKO: *  ' .

A.R. Jesteś po raz pierwszy w Wil
nie?

T.B. Tak* i w Litwie również. Je
chałem tu z wielką ciekawością i nawet 
mam zamiar przedłużyć swój pobyt 
Wilno nie zawiodło moich oczekiwań. 
Urocze, czarujące miasto, wspaniali lu
dzie. To nie tylko architektura, to 
również niepowtarzalny klimat tchnący 
z tych wąskich uliczek, staiych murów, 
które są przecież całkiem inne niż w 
Sztokholmie. Poza tym musisz wie
dzieć, że jestem nie tylko Szwedem, ale 
również i Żydem, co ma niemały wpływ 
na odbiór Twojego miasta. Przede 
wszystkim odwiedziłem tu byłe getto 
oraz muzeum ludobójstwa. Wrażenie 
było wstrząsające. O tym nie potrafię 
mówić spokojnie. Ja za dużo wiem o 
tym wszystkim. Mam jeszcze pojechać 

* do Ponar, ale pewnie nie zbiorę się na 
odwagę.

A.R. Skąd się wzięta Twoja Rodzi
na w Szwecji?

T.B. Właściwie chodzi ci pewnie o 
rodzinę matki, bo mój ojdec jest rodo
witym Szwedem i do tego pastorem. 
Natomiast mój.prapradziadek ze stro
ny matki przywędrował z Niemiec 
przez Danię. Nazywał się Boiinier i 
założył słynną firmę wydawniczą. Wię
kszość, książek, które ukazują się w 
Szwecji, sygnowana jest jego nazwis
kiem.

A.R. Czy czujesz się bardziej 
Żydem czy Szwedem? Do jakiej kultuiy 
należy Twoja poezja?

T.B. Piszę wyłącznie po szwedzku, 
bo to jest mój język ojczysty. Trudno mi 
wyraźnie sprecyzować różnicę pomię
dzy tymi dwiema narodowościami, 
które współistnieją we mnie. Zresztą 
bardzo ważną sprawą dla mnie jest sto
sunek do religii. Czy jesteś wierząca?

A.R. Tak.
T.B. Cieszę się, że mamy podobny 

punkt widzenia. Ja byłem początkowo 
ateistą mimo chrześcijańskiego wycho
wania w rodzinie bądź co bądź pastora. 
Ale jakieś 20 lat temu nawróciłem się 
na judaizm i tak jest do dzisiaj. Jestem 
absolutnie przekonany o istnieniu

Boga, inaczej nie potrafiłbym sobie 
wytłumaczyć istnienia wszechświata.

A.R. Czy Twój ojciec nie ma Ci za 
złe podobnego nawrócenia?

T.B. Ależ wręcz przeciwnie! Jest 
zachwycony. Ilekroć mam problemy z 
interpretacją Tory, dzwonię po prostu 
do niego. Jest świetnym znawcą Stare
go Testamentu.

A.R. Macie w swojej religii sporo 
• rygorystycznych przepisów, np. zakaz 
\ spożywania wieprzowiny. Nie zau- 
\ ważyłam, żebyś go przestrzegał.

T.B. Widzisz, te zakazy mają 
podłoże historyczne i ich sens polegał 
na tym, żeby przestrzegać ich w odpo
wiednich ókolicznościach tamtych 
konkretnych czasów. Spytałem kiedyś 
rabina, dlaczego nie powinniśmy jadać 
wieprzowiny? Odparł zdziwiony: „No 
bo ma wstrętny smak!” . Ja tak nie - 
uważam.

A R . Obserwowałam Cię w. Ostrej - 
Bramie i widziałam, że nasza Madonna 
zrobiła na Tobie duże wrażenie. •

T-B.p tak. Obraz jest rzeczywiście 
cudowny, a legendę o jego powstaniu 
zapamiętam na długo. I te wszystkie 
wota, i modlących się ludzi. I chwilę, 
kiedy rozdzwoniły się dzwony, łącząc w 
jedno stare i nowe Wilno. Zazdroszczę 
wam katolikom przepychu nabożeństw 
i kościołów. t. . , .0

A.R. Wilno to dla wielu nie tylko 
Ostra Brama, ale też i Mickiewicz. 
Mówi Ci coś to nazwisko?

T.B. Oczywiście. „Pan Tadeusz” 
należy w Szwecji do lektur szkolnych z 
zakresu literatury światowej. Zaraz, 
zaraz, jak to się. tam zaczyna? „Litwo, 
ty jesteś jak zdrowie...”.

A.R. Całujesz napotkane kobiety 
w rękę. Dziwne, bo to taki nasz polski 
obyczaj.

T.B. Toteż praktykuję go tylko 
tutaj. Szwedki są zbyt wyemancypowa
ne, żeby akceptować podobne gesty. 
Kiedyś zakochałem się w pewnej 
młodej autorce, bardzo zresztą inteli
gentnej. Przechodziliśmy razem przez 
jezdnię i wziąłem ją za rękę. Otrząsnęła 
się z oburzeniem. Nie jestem małym

dzieckiem, rzekła, nie musisz się mną aż 
«  tak,dpiekować.

,/ A.R. Sądzę, żewilnianki nie byłyby 
• aż tak rygorystyczne. Więc to prawda, 
że Szwedzi nie są skorzy do uzewnętrz
niania swoich uczuć?

T.B. Są nieśmiali, to fakt. Przypo
minają butelkę keczupu: potrząsasz nią 
wiele razy i nic. Aż tu za którymś kolej
nym potrząśniędem wypada cała masa. 
Tak też jest z nami Szczególnie po kilku 
wódkach potrafimy opowiedzieć ci całe 

' swoje żyde. Ze szczegółami. A  propos, 
wódkę to wy madę strasznie tanią.

A.R. To zależy, ile kto zarabia.
. T.B. Owszem, w Szwecji zarabia się 

chyba ze sto razy więcej niż tutaj. Nic 
dziwnego, że wasze ceny wprawiają 
mnie w zachwyt Jakość usług też jest 
całkiem znośna. Made wspaniałe kra
jobrazy, a i klimat znacznie łagodniej- " 
szy. Zobaczysz, za parę lat będzie się tu 
roiło od turystów ze Szwecji. Zdumie
wające, że dotychczas brak rejsu na tra
sie Sztokholm— Wilno.

A.-R. To  pewnie kwestia naj
bliższych lat, może nawet miesięcy. A  
tymczasem już teraz możemy się poz
nawać nawzajem, ot chociażby za 
pośrednictwem przekładów literatury 
pięknej.

T.B. Właśnie. Te dwa moje wiersze 
przetłumaczyłaś chyba bardzo dobrze, 
bo po spotkaniu ze słuchaczami w Kow
nie usłyszałem sporo miłych słów.

. A.R.E, to pewnie dlatego, że jesteś 
cudzoziemcem. .

T.B. Jesteś okropna.
. A.R. Powiedz lepiej coś o tych 

Wierszac.h,,, które wybrałam do 
tłumaczenia.

- T.B. Są częścią większego utworu 
poetyckiego —  poematu —  który nosi 
tytuł „Podróż do rozbitego świataN. Na 
jego podstawie skomponowano Requi- 
em ku pamięci dzieci pomordowanych 
podczas II—ej wojny światowej. Prawy
konanie odbyło się w Sztokholmie'w 
latach siedemdziesiątych i poza przy
chylną krytyką wywołało sporą reakcję 
społeczną. Ludzie podchodzili do mnie 
na ulicy, dziękowali.

A R . Te trzy fragmenty, które wyb
rałam, nie dają chyba żadnego pojęcia 
o treści całego poematu, ale mam na
dzieję, że przekażą coś z Twojej poety
ki, sposobu widzenia świata. O ile oczy
w iście przekład jest wierny 
oryginałowi.

T.B. Nie tłumaczono dotychczas 
moich wierszy na język polski, ale bar
dzo się deszę, że to się stało tu w Wil
nie.

A R . Dziękuję za rozmowę.
Fot Ona Pąjedaiti

(Głos podróżnego:)
Wiozą nas przez morze
Takie moize wymaga statków gdzie pasażerowie nie widzą się nawzajem
Jedyne co widać to linia wybrzeża w oddali
Jest jak smuga popiołu. Zapach cygara
i chłód. Okręt co się przechyla
co skrzypi czka smrodzi
uderza w ciszę uderza po ciszy
z urwanymi skrawkami snów
Horyzont się zbliża tam niepogody unoszą się z ust ludożerców 

Oto stroma biała skała
Widzę z daleka coś co przypomina obłok albo rój komarów
wczesną wiosną ponad skrajem lodu
Rozdrobniony obłok co drży czy roi się niewyraźnie
ponad stromą skalną ścianą
Słońce praży
Pachnie benzyną...

Zbliżamy się i widzę 
że obłok wcale
nie jest obłokiem tylko czymś co spada
co się przewraca wali w dół wzdłuż jałowej ściany górskiej
Jesteśmy coraz bliżej i widzę:
To jest rodzaj karłów
co Taptownie rzucają się w  dół z urwiska
i znikają w martwych zaroślach które rosną tam w <Me

(Pieśń zzewnątrz.)
„Wciąż rodzisz się i rodzisz i rodzisz na nowo 
Jesteś pąkiem na gałązce co trąca w nocy o szybę 
aż śpiący się budzą i drżą z przerażenia;
Ale spójrz przy świetle: przecież nie było nikogo, to tylko 
co skrobała w szybę...”

.* *  *  - -

(Pieśń zzewnątrz:)
Przecież nie było nikogo! Nikt
nie przyszedŁ.. w nocne odwiedziny,
o łagodnych oczach albo z trudnym słowem
Gałązka skrobie dyskretnie i z pąka
wyrasta liść i żyde o wzorach i nerwach
którymi gorzka ziemia przeprawia swą śmierć. Druty kolczaste
poprzez pogranicze, płonące policzki, oczy
o wytężonej sied żyłek... Przedeż nie było nikogo, kto dostrzeże lato
Przecież nie było nikogo, nie przyszłaś,
a jesienią...

Tłum. ze «rwwłrid«|o

Nauka Obraz językowy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego

Wielkie Księstwo Litewskie pizez cały 
okres swego istnienia było azylem dla niepo
kojonych w różnych częściach Europy grup 
religijno-etnicznych, które na jego teryto
rium dzięki tolerancyjnej polityce wielkich 
książąt mogły pokojowo współżyć, wyznawać 
swoją religię, rządzić się własnymi prawami 
i porozumiewać ojczystym językiem.

Okres największej świetności kulturo
wej przeżywa Wielkie Księstwo między unią' 
lubelską (1569) a najazdem moskiewskim 
(1655), kiedy stanowiło istną mozaikę etni- 
czno-językowo-religijną. Obok Litwinów, 
którzy stworzyli ten organizm państwowy i 
nadali mu swą nazwę LITWA, spotykamy tu 
również inne narody należące do bałtyckiej 
rodziny językowej; na północnych obrzeżach 

. r— Łotyszów, na zachodzie — Prusów, a na 
południu (koto Drohiczyna) resztki 
Jaćwingów, z któiych języka znaleziono nie
dawno mały słowniczek nazwany „Pogańskie 
gwary z Narewu”. Na terytorium Wielkiego 
Księstwa Litewskiego wyodrębnia się z dia
lektów plemiennych Krywiczów, Drego- 
wiczów i Radymiczów język białoruski, uras
tający do rangi języka 
państwowo-kancelaryjnego Wielkiego 
Księstwa, a którego zasięg dzisiejszy pokry
wa się omal dokładnie z granicami WKL po 
unii lubelskiej.

Trzecim głównym językiem staje się w 
tym okresie język polski, o którego obec
ności na terenie Wilna i Nowogródka świad
czy list Giedymina z 26.V.1323 do Francisz

kanów prowincji niemieckiej z prośbą o 
przysłanie czterech braci zakonnych znają
cych języki polski, litewski' i ruski. Już 
wówczas język polski używany początkowo w 
miastach i na dworach posiadał cechy 
późniejszej „polszczyzny kresowej”, co jest 
widoczne W pojawiających się w dokumen
tach łacińskich takich wyrazach jak: dziakło, 
świren, gryka, punia, sterta i innych regiona
lizmach.

Znad Morza Czarnego przybywają na 
teren Wielkiego Księstwa Litewskiego ta
tarscy Muślinowie (pierwsza wzmianka 
1324), nazwani przez innych Tatarów 
LIPKA (lipkowie) czyli Litwa. Już w XVII 
w. pisali oni swoje księgi święte .„Kitaby” 
literami arabskimi, ale po biało rtisku lub po 
polsku. Właśnie Tatarom Litewskim 
zawdzięczamy słynną w całej Europie nazwę 
ułanów od ułusu Ułan, z którego stwoizono 
pierwsze chorągwie ułańskie w XVIII w. 
Wielki Książę Witold sprowadza w 1397 r. z 
Krymu potomków dawnych Chazarów — 
plemię tureckie Karaimów, wyznających re
ligię Mojżeszową. Do dziś zachowali oni w 
Trokach swój turecki język, orientalną kul
turę i religię.

Od dawna miasta WKL zamieszkiwali 
Żydzi (najstarszy dokument z 1388 r.) zwani 
przez innych Żydów Lltwakami, czyli Litwi
nami. W dialekcie ich widoczny był wpływ 
słowiański, np. iukele —żuk, robak, łoszad- 
kele — konik Spotykamy tu też Cyganów — 
LITOWSKA ROMA, o czym świadczy przy

wilej WKs. Aleksandra z 1501 dla*„wojda 
cygankiego Wasila”, w którym czytamy, że 
„On i Cyhany jego powsich zemlech naszych 
Wielikoho Kniażestwa Litowskoho i jeho 
lenostiach mieti majut swobód u i obraszcze- 
nie. A  swoboda ich wodłuch dawnych praw, 
obyczajow i listów kniażych darowana”. 
Wszyscy mieszkańcy WKL niezależnie, 
jakim językiem mówili i jaką religię wyzna
wali, nazywani byli przez sąsiadów: LITWI
NI, UTOWCY, UTWAKI, LIPKA. Tak do 
dziś określają mieszkańców Podlasia ich są- 
siedzi z Mazowsza i Lubelskiego; miesz
kańców północno-wschodniego Polesia ich 
sąsiedzi z okolic Pińska; mieszkańców daw
ną Ziemi Potockiej od strony Lepla. Dlate
go też Adam Mickiewicz uważa za swoją 
ojcâ znę Litwę, ale jak wyn jka z XI księgi, 
wiersz 230-232, „Pana Tadeusza” Litwa była 
częścią wspólną Rzeczypospolitej Polskiej:

Wolność, którą Cesarz-Król 
przywrócił Koronie,

I teraz Litewskiemu księstu, Polszczę 
całej.

Dodajmy jeszcze do tego, że na teryto
rium Wielkiego Księstwa i sąsiednich In- 
flant spotkać można było mówiących jętka
mi rodziny ugrofińskiej Estończyków i 
Liwów; po miastach licznych Niemców tzw. 
Baltendeuchen, a od XVIII wieku uciekają
cych z Rosji carskiej starowierców, którzy tu 
mogli wyznawać swoją wiarę.

Wobec tego nasuwa się pytanie, jak te 
wszystkie narody i grupy etniczno-religijne

porozumiewały się między sobą? Nie ulega 
wątpliwości, że podobnie jak dziś w Repub
lice Litewskiej, większość mieszkańców 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
posługiwała się (a w każdym razie potrafiła 
się porozumieć w najważniejszych sprawach) 
w kilku językach równocześnie. Wybór języ
ka zależał od sytuacji: w urzędzie, na dworze, 
w sądzie obowiązywał język urzędowy — za- 
chodnioruski (starobiałoruski), a od XVII w. 
—język polski.

W świątyniach, zależnie od religii, roz
brzmiewała łacina, cerkiewno-ruski, hebraj
ski, arabski a od czasu Reformacji—wszyst
kie języki używane na co dzień przez 
wiernych: litewski, prusld, łotewski, polski, 
białoruski, niemiecki Świadczą o tym druko
wane teksty, wzmianki rękopiśmienne i re
lacje obcokrajowców. W życiu codziennym 
każdy mówił swoim językiem lub dialektem, 
•przechodząc bez trudności na inny, gdy tego 
wymagała sytuacja. Dochodzimy więc do 
wniosku, że na terytorium Wielkiego Księst
wa Litewskiego istniało zjawisko WIELOJĘ
ZYCZNOŚCI

Rezultatem tego były wzajemne wpływy 
między poszczególnymi językami, wy
rażające się przede wszystkim w słownictwie: 
terminy państwowo-prawne, wojenne, hand
lowe, nazwy pożywienia, odzieży, przed
miotów, zwyczajów. Ale obok tego używane 
tu języki zbliżyły się do siebie budową fone
tyczną (wymową miękką, akcentem, barwą 
samogłosek nieakcentowanych), formą mor
fologiczną (np. brak rodzaju nijakiego w 
polszczyźnie kresowej i gwarach białoruskich 
pod wpływem litewskiego, np. ta oka, ta 
pola), a W składni użycie imiesłowów 
przeszłych w funkcji form osobowych, np. ja 
późno przyjechawszy oraz konstrukcja u 
mnie jest zamiast ja mam. Taką polszczyzną 

‘ mówił, a czasami nawet pisał, największy

polski poeta Adam Mickiewicz * 
■ojej iony jest synek tald ■akńld 
taty").

Wynikiem wzajemnyck koitakw* 
mieszkańców Wielkiego Księstwa są kk*** 
wiska oraz nazwy miejscowości, kw* 
pożyczano z jednego języka do 
litewskie -  iszłd dodawano do inw* f* - 
kich: Michaliszłd lub ruskich: Wadj**1* 
powstają nowe, nieznane gdzieiadziej 
miejscowe na -owszciyma: Bor̂ Jkw*̂ * 
na; na —ańce: Marclnkańce; na-oH** _ 
dzlnlęta, Wyholenłętn. Na wzór P® 
nazwisk na -owild powstają 
auskas; na wzór litewski powstają 
białoruskie nazwiska na |||| 
zupełnie nowe na -uf, -ko,
Nazwiska ruskie na-uk,-<*»kdiją_ _
na -ukaa, a polskie-nkowk̂ -•1^7 
Jasiukowicz, ZdaniuldewkŁ tyj®
terenie występują formy typ*
Moniuszko, Kuleszko. lica* M ^  
pochodzenia tatarskiego: ^
Kąjdasz, Korsak i ze s,owi,|\L 
kończeniem: Bohatyrowicz, 
hanowicz, skąd miejscowości T* 
Bohatyrowicze. wk**1'

Nakreślony tu obraz wspol 
nikatywnęj Wielkiego Księstwa | 
jest fenomenem niespotykany* -,j. 
częściach Europy. Wspólnota ta o* ^
czata się do języki, l« z o b q »“* ^ ko|0(ii
kultury, obyczajowości i
społecznej. Mimo różny®*11§ 
nętrznych, prób rozbicia ze siroay ^
i  innych sił, przetrwała do dzisiaj 
wzorem dla przyszłej zjednoczo*
ojczyzn i Euroregionów *
granicami dla ludzi, idei i ich ||jgj||

Prof. d r hab. Leszek BEDNARZ



S Wszystkim Paniom Janinom i wielce zapracowanym 
Panom Janom, na których barkach spoczywa cała pols
kość na Litwie, choć spóźnione, życzenia Imieninowe 
7 ramienia ZM ZPL składa

Stanisław KORCZYŃSKI, prezes

lysiąc szans, 
tyli Fundacja dla każdego
tedy, kto chce działać i ma 
ą ideę, lecz brakuje mu 
:ów na jej urzeczywistnienie 

się zwrócić do Fundacji 
•rtej Litwy (Atviros Lletuvos 

— AŁF) — tymi ahiecu- 
słowami rozpoczął konfe. 

:ję prasową nowy jej dyrek- 
_jVytas Gruodis. 
i -  Przed miesiącem przybyłem 
g anady i jestem dosłownie za
sycony, że będę mógł się 
uczynić do działalności Funda- 

jednej z dziewiętnastu, któ- 
Jrałożył we Wschodniej i Sro- 
fcOwej Europie znany amerykan. 
|| finansista i filantrop George 
oroś.
feziałalność Fundacji Otwartej 
łwy datuje się od 5 pażdzier- 
jfca 1990 roku. W  ciągu tego ok_ 
esu zrobiono niemało w różnych 
Edzinach, zarówno w opiece 
Eałnej, oświacie, kulturze, na- 
ice itd. Bodajże największą po- 
iiilamość zdobył dział nauczania 
Skow  obcych, gdyż ALF 
■mjera programy intensyfikujące 
óine sposoby nauczania angiel- 
fciego oraz innych języków ob_ 
ych.
— Mimo, iż angielski zdecydo

wanie pobił na dzień dzisiejszy 
ile języki, będziemy się starali 
jirepółmieniy rozwój innych — 
amaczyła przewodnicząca za- 
ządu fundacji Irena Veisaite.,
Na dzień dzisiejszy jest tak du- 
[chętnych wysłuchania kursów

angielskiego, które prowadzą 
wykładowcy z zagranicy, że trze.

, ba koniecznie pomyśleć o rozsze
rzeniu sal naukowych.

Naukai języków obcych to je
dna dziedzina ALF. A  mówiąc o. 
Fundacji trzeba wspomnieć o 
udziale w  stażach i konferencjach 
•naukowych, o utworzeniu Cen
trum Sztuki Współczesnej Soro
sa w Pałacu Radziwiłłów i wie
lu innych kierunkach.

Wkrótce na międzynarodowe 
olimpiady matematyczne do. A. 
meryki, Singapuru wyjedzie oko
ło 30 uczniów klas starszych Li. 
twy.

Co się tyczy współpracy ALF 
z Polską, to Fundacja Otwartej 
Litwy ma kontakty z Fundacją 
S. Batorego, ,z fundacją w 
Sejnach. Zorganizowano już ki
lka seminariów w  Polsce, w któ
rych wzięła udział młodzież z 
Litwy. Jutro do Krakowa wyje
żdża kolejna grupa studentów z 
Uniwersytetu Wileńskiego. Ta
kie kontakty są niezwykle cenne.

Oczywiście dziennikarzy inte- . 
resowało wsparcie dla nich, u- 
dział w różnych imprezach. Oczy
wiście nie wszystkich chętnych 
Fundacja może zadowolić, ale 
jeżeli ktoś uważa, że rna konkre. 
tny program, temat - itp., może 
spróbować zwrócić się do 
Fundacji Otwartej Litwy (ul. Jak- 
śto 9).

Helena GŁADKOWSKA

koncertuje „Rudomianka"
W  najbliższą niedzielę (czyli 
czerwca) na podwórzu Domu 

Nauczyciela odbędzie się impre- 
poświęcona kulturze polskiej. 
Tamach przebiegających obec- 

de doi kultury mniejszości na- 
nfidwych.
W  tej to malowniczej scene

rii pod otwartym niebem o go
dzinie 16 wystąpi zespół „Rudo. 
mianka".

Artyści oraz organizatorzy im
prezy — dział kultury ZG ZPL 
zapraszają wszystkich. Wstęp 
wolny.

b it wł.

Co, kiedy, gdzie
Lato w pełni. Co prawda, po- 

[oda nie zawsze dopisuje* a i 
ekiewka dość skromna, by wy-,. 
BŚ się np. nad morze. Ale na 
B i  rodzinny spacer do malow- 
liczych okolic Wilna — może 
Bay sobie pozwolić.
[kie tak drogo kosztuje też bi- 
I  np. do Auksztadwarysu, a 
ghrać się tam radzimy w sobo.

albowiem nad jeziorem Skre- 
li (na bazie Uniwersytetu Tech
nicznego) odbędzie się święto 
Nbrv Świętojańskiej. Można tu 

ów Wędzie się zabawić, no, i komu 
^^^-.ze szczęście, znaleźć kwiat 

jci, który zakwita tylko je- 
raz w roku, właśnie w  czer.

wi

, 2 
ot

O ile ktoś ma okazję być 
)ruskiennikach, radzimy zaj- 
do odnowionej Małej Galerii, 
i eksponowane są prace z 
ara plastyków Rosji, Biało- 
Łotwy, Estonii i  Litwy, 
w niedzielę o godzinie 17 

łomu - muzeum im. M. K. 
lionisa, które przed kilkoma 
mi obchodziło swoje 30-le- 
odbędzie się koncert piani- 
'G. Alekny, który zaprezen- 
ł zarówno muzykę CiUrlioni- 
ak też Rachmaninowa, Chopi.

WYSTAWY

)  Centrum Sztuki Współczes- 
\ Vokećiu 2 (Niemiecka). Os- 
iie dni wystawy Stasysa Hi- 
fevićiusa.
s) W  galerii „Langas**, Aśme- 

8 (Oszmiańska) otwarty zo- 
I  pokaz grafiki słuchaczy A- 
flemii Sztuk Pięknych.
0  W  Galerii Medali, śv. Jo

no. 3 {Świętojańska) eksponuje 
miniatury J. Buiotaite-Jurkuniene.

0  Malarstwa K  Zacharowa, 
rysunki N. Smilgiene oraz eks
pozycję dziecięcej książki z Au
strii obejrzeć można w bibliote
ce im. M. Mażvydasa.

0  W  Muzeum Architektury 
(kościół św. Michała) eksponowa
na jest wystawa autorska znane
go plastyka i architekta litews
kiego Edmundasa Arbasa-Arba- 
ćiauskasa mieszkającego w Ame
ryce.- .

0  W  galerii „Vartai'*r Vil- 
niaus 39 (Wileńska) obejrzeć mo. 
żna grafikę Ireny Daukśaite-Guo. 
biene oraz rysunki Leopoidasa 
Surgailisa.

TEATR

Jeszcze mamy czynnych kilka 
scen.

0  W Akademickim jutro 
„Sprzedawca deszczu", w niedzie
lę „Markiza de Sad".

Na Małej Scenie w sobotę i 
niedzielę „Smarkata Gile Hop
kins".

0  Młodzieżowy dziś i jutro 
zaprezentuje premierę. Będzie to* 
sztuka łotewskiego dramaturga 
Rudolfa Blaumana „Dni krawców 
w Silmanćiai". Reżyser Povilas 
Gylys, plastyk Gallus Klićius.

W  niedzielę na tej scenie 
„Nos**.

KONCERTY

1 jeszcze jedna propozycja na 
niedzielę. Po wieczornej Mszy 
świętej o godz. 19 w kościele 
Świętego Ducha wystąpi chór 
męski „Dominikanes Vilnensis" 
(27 czerwca).

Na Kiermaszu Świętojańskim
Można się ubrać od stóp do 

głów, a na dodatek wyjechać 
własnym samochodem. Chętni 
mogą także nabyć meble, bar
dzo drogie i mniej, a także róż
ne dodatki do mieszkań, jak ża
luzje, lampy. A  propos tych osta. 
tnich, pomieszczenia kiermaszowe 
są bardzo gustownie, funkcjonał, 
nie. i  pomysłowo oświetlone. Zro

biła- to polska firma „Ardena".
To wszystko — w Wileńskim 

Pałacu Sportu. Jeszcze w ciągu 
dwóch dni-, tzn. dziś i jutro czy
nny będzie tam Kiermasz Świę
tojański.

Rozliczenia — w walucie, na
tomiast karta wstępu — w talo
nach (50). Dużo — odzieży, za
sadniczo z importu. Choć nie za

wsze przedniej jakości. Jednakże 
uważnie się przyglądając można 
natrafić na rzeczy naprawdę ła
dne.

NA ZDJĘCIACH: migawki z 
Kiermaszu Świętojańskiego w 
wileńskim Pałacu Sportu.

Fot W. Żarnosiekow

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu 
Polskiego w Wilnie

W  środę, 23 czerwca na Uni
wersytecie Polskim w Wilnie od
było się posiedzenie Senatu i 
Rady Mecenasów UPW, na któ
rym omawiano wyniki działalno
ści dydaktycznej Za rok akade
micki 1992/93, mówiono o prob
lemach, z jakimi boryka się po- 
wstający uniwersytet; Najważ
niejszym problemem jest oczy
wiście rejestracja uczelni. Wie
le problemów przysparza rów
nież- brak odpowiedniego pomie
szczenia. Wykłady i zajgcia od
bywają się w kilku szkołach 
wileńskich. Uniwersytet utrzy
muje się z darów, nie może za
pewnić stałego uposażenia kad
rze. Wykładowcy zmuszeni są 
więc poszukiwać dodatkowej 
pracy, by móc utrzymać rodzi
ny. Sporo fosztuje wydzierża
wienie mieszkań, w których mie
szkają dojeżdżający z Polski 
wykładowcy. Należy więc szu
kać nowych sposobów przycią
gnięcia kadry akademickiej ró
wnież z uczelni litewskich. Nie
które wykłady na UPW odbywa
ją się w języku litewskim, dzię
ki czemu studenci mają możność 
zapoznania się z terminologią 
litewską z zakresu swego kie
runku studiów.

Rektor UPW p. R. Brazis zwra. 
cal się do Rady Uniwersytetu

Wileńskiego z prośbą o pomoc 
w założeniu katedry filologii li
tewskiej.

W  roku akademickim 1992/ 
93 na UPW studiowało 102 
studentów na. 3 wydziałach: hu
manistycznym (historia, filologia 
angielska, filologia germańska, 
wychowanie początkowe), przy
rodniczym (informatyka stosowa
na, wychowanie plastyczne, wy
chowanie fizyczne), ekonomii i 
prawa (ekonomia i zarządzanie, 
prawo i administracja).

W  przyszłym roku akademie- 
kim planuje się przyjęcie 20—50
studentów na I rok na wszystkie 
wyżej wymione kierunki z wy
jątkiem wychowania fizycznego. 
Na mocy umowy zawartej z u- 
niwersytetem Śląskim zamiast 
wychowania fizycznego planowa
ny jest kierunek —■ wychowanie 
techniczne.

Na Uniwersytecie Wileńskim 
możliwe jest otwarcie polskiej 
grupy na wydziale medycznym 
pod warunkiem, że zbierze się 
grupa co najmniej 8 osób chęt
nych studiowania. Studia odby
wałyby się w  języku litewskim, 
ale U PW  mógłby zaopieko
wać się tą grupą, organizując 
dodatkowe zajęcia po polsku.

Istnieje również możliwość 
skierowania 1 osoby na HepjU»k 

I chemii na Politechnikę Gdańską

(informowaliśmy już o  tym na
szych czytelników). W ielką po- 
moc powstającemu Uniwersyte
towi mogłaby okazać Rada. M e
cenasów. W  Londynie, Chicago 
działają Towarzystwa Przyjaciół 
Uniwersytetu Polskiego w  W il
nie. Takie Towarzystwo mogłoby 
powstać również w  WHnie.

Uniwersytet mógłby nie tylko 
kształcić młodych specjalistów, 
lecz również organizować kur
sy dokształcania nauczycieli. 
Organizowanie kolegiów jest 
zgodne z  koncepcją Ministerstwa 
Oświaty dotyczącą kształcenia 
dorosłych. Jest to Inicjatywa re
alna i potrzebna, gdyż wiadomo 
faki jest stan oświaty polskiej

. na Litwie. Członkowie Senatu 
mówili o tym, że poziom wie
dzy z nauk ścisłych absolwen
tó w  szkół rosyjskich studiują-

1 cych na U PW  jest wyższy niż 
absolwentów szkół 
Również komisja MEN, 
przeprowadziła eg*™ !n  kwa™.- 
kacviny na studia do 
zwróciła uwagę na niski | | | ®  
wiedzy kandydatów z dziedziny 
chemii i biologii. A  więc dojr 
ształcenie nauczycieli 
miotów jest niezwykle potrzeone

fdÓb™. *  «a  więc, jak mówił rektor 
uniwersytetu P- Romuald B r£ s . 
członkowie Senatu, należy praro 
wać dalej współdziałając: z  uczel. 
niaml w  Polsce i na utwie;

Barbara SOSNO



Uczcili Dzień 
Olimpijczyka

„ K  U R  * E R

w  dniach 19—20 czerwca br. 
w  Solecznikach i  Małych Sole- 
cznikach uczczono Międzynaro
dowy Dzień Olimpijczyka.

Szkolna młodzież w sobotę 19 
czerwca rywalizowała w lekkiej 
atletyce, a dorośli w siatkówce 
i tenisie.

Pierwsze na starcie stanęły 
dziewczynki, na dystansie 100 m. 
Wygrała Ula Serafinko — 15,7 
sek., na drugim miejscu Renata 
Subocz i na trzecim Jolanta Ben. 
gelyłe {wszyscy z Solecznickiej 
Szkoły Średniej nr 1). Na tym 
samym dystansie wśród chłopców 
zwyciężył Jerzy StackevićiU5
12.8 sek. przed Wiktorem Fryzie- 
lem i Wiktorem Parwickim (rów
nież wszyscy z Solecznickiej 
Szkoły Średniej nr 1).

Na dystansie 400 m wśród dzie
wczynek pierwsze miejsce zaję
ła Jolanta Waluczko — 1 min.
11.8 sek (Solecznieka Sr. Szkoła 
nr 1). Na dystansie 800 m dla 
chłopców triumfował Wiktor 
Fryziel —  2 min. 39,8 sek. (So- 
lecznicka Szkoła Sr. tir 1).

W  skoku w dal wśród dziew
czynek zwyciężyła Jolanta Wa
luczko —  3 m 80 cm (Sdeczni- 
cka Szk. Sr. nr 1), a wśród chło
pców pierwszy był Wiktor Par- 
wicki —  4 m 55 cm. (Soleczni- 
cka Szk. Sr. nr 1).

W  siatkówce wśród dorosłych 
pierwsze miejsce zdobyła druży
na z Solecznik, na drugim miej
scu plasowała się drużyna z 
Małych Solecznik, na trzecim z 
Białej Waki. W  takiej też kolej- 
ności uszeregowały się drużyny 
w piłce nożnej.

Chciałoby się serdecznie po
dziękować wszystkim sponsorom, 
rejonowemu wydziałowi oświaty, 
merii miasta Solecznik, akcyjnej 
spółce Małych Solecznik, wydzia. 
łowi kultury fizycznej i  sportu 
rejonowego samorządu i wszyst
kim tym, którzy wsparli tę im
prezę.

Michał SIENKIEWICZ, 
prezes klubu 

sportowego „Solcza“

W I L E Ń S K I ’

T e l e w i z j a
PIĄTEK, 25 CZERW CA 

LTV
7.30  Wiadomości zagranica.

ne (francuskie i niemieckie). 8.30 
__ Serial TV  „Przekonywacie," 
(jęz. ang.). 9.20 — Programdla
dzieci. 18.00 Wiadomości* 18.10
—- Filmy anim. 18.50 — Dzien
nik (w jęz. ros.). 19.00 — Wia
domości BBC. (w jęz. ang. z na
pisami litewskimi). 19.30 —  Ka. 
tolickie studio TV. 20.00 —  Se
rial T v  .,ŚąsiedźiM. 20.25 — Naj
śmieszniejsi ludzie Ameryki.
20.55 — Reklama. 21.00 —  Pa
norama. 21.30 —  Telegra ,/Tak- 
Nie''. 22.30 —  Aleja Laisves.
22.45 —  To ci show. 23.15 — 
Wiadomości wieczorne. 23.30 — 
Film fantastyczny.

Tele-3
10.50 —  Serial „Santa Barba

ra". 11.40 . —• Musie. 12;00 —  
CNN News. 13.00 —  Docu- 
mentary. 13.30 —  Business In- 
siders. 14.00 —  Agenda. 14.30 

> r  Healthy Heart. 15.00 — Tal
ki ng Pictures. 16.00 — Musie.
16.55 — Film W. Disneya (R).
17.45 —  Musie. 18.00 — The 
Horse itn Sport: Polo. 19.00 —  
Wieści (R). 19.25 —  Film fab. 
„Duma i  przesądy" (R). 21.05 —  
Goi —  International Motorsports. 
21.30 —  A. A, 22.00 —  The Ffcs- 
sion o f Spain. 23.00 -— The Great 
Camel Race. 24.00 —• Film fab. 
„Tre Immortal Battalion1'. 1.40 —  
Musie.

Warszawa 
10.00 — Wiadomości. 10.10 —  

Mama i ja. 10.25 —  Domowe 
przedszkole. 11.00 —  Fifany z 
Jean Gąbinem: „Kuzyn Pons"
— film fab. prod. franc. 12.45
—  Kwadrans na kawę. 13.00 —  
Wiadomości. 13.10 —  Program 
dnia. 13.15 —  17.00 —  Telewiz
ja edukacyjna. 17.05 —  Prog
ram dla najmłodszych „Ciuch
cia". 17.50   Muzyczna
Jedynka. 18.00 —  Teleex-
press. 18.20 —  „Największe w y
darzenia X X  wieku'1: „1939—  
1945. Tragedia". —  serial dok. 
prod. franc. 19.00 —  Każdy ma 
prawo. 19.20 —  Randka w  cie
mno — zabawa ąuizowa. 20.00
— Wieczorynka. 20.30 —  W ia
domości. 21.15 — „Kobiety i 
mężczyźni'1 ;— film fab. prod. 
USA. 22.15 —  X X X  Krajowy 
Festiwal Polskiej Piosenki Opole- 
93. 23.45 —  Wiadomości. Ó.05
— XXX Krajowy Festiwal Pols
kiej Piosenki Opole-93. 3 .0 0 ^  
„Kamediantka" —  (7) —  serial 
TP. 3.55 —  „Siódemka11 w  „Je
dynce" —  serial dok. prod. 
franc.

Ogtankino 
4.55 — Program. 5.00 —  

Dziennik. 5.20 — Gimnastyka.

25 czerwca
1993,

Nowiny święciańskie
©  Grupa kierowników samo

rządu rejonu wróciła z tygod
niowego pobytu w Polsce. Goś
ciła ona w gminach województ
wa ostrołęckiego, spotykała się 
z przedstawicielami polskich 
władz terenowych, którzy szefce. 
gółowo zapoznali ze swym poś
wiadczeniem zarządzania. Szcze
gólne zainteresowanie wzbudziła 
ta okoliczność, że gminy w Pol
sce są u siebie autentycznymi go
spodarzami. Kształtują swe bud
żety bez dotacji państwa, samo
dzielnie dysponują posiadanymi 
środkami, mają więcej praw w 
kształtowaniu polityki podatko
wej.

0  W  różnych miejscowościach 
Rejonu w Dniu Żałoby i Nadziei 
w kościołach odbyły śię Msze 
święte, odwiedzono cmentarze. 
Na święciańskim cmentarzu ka

tolickim odbyło się pogrzebanie 
prochów kapitana wojska litew
skiego Adolfasa Pilvelisa poleg
łego w  czerwcu 1941 r.

0  Zarysy nowego zakładu ma
sła rosną w  Swięcianach przy 
ulicy -  Łyntupskiej. W  nowym 
przedsiębiorstwie zamierza się 
nie tylko produkować masło, ale 
1 lody, które obecnie przywozi 
się z innych miejscowości.

©  Lato —  gorący okres dla 
pracowników Swięciańskiego Pa. 
ństwowego Farmaceutycznego 
Przedsiębiorstwa Ziół Leczni
czych. Obecnie zbiera się zioła. 
Do pracy tej, już tradycyjnie, 
włączyli, się uczniowie, którzy 
obecnie mają wakacje letnie. W  
katalogu dostawców jest ponad 
50 nazw ziół leczniczych.

N. NIEZAMOW

5.30 —  Poranek. 7.45 —- Firma 
gwarantuje, 8,00 — Dziennik. 
8.20 — Olesia i kompania. 8.50
— Film dla dzieci „16 dzie
wcząt z 16 miast". 10.00 —  Klub 
podróżników. 10.50 —  Ekspres 
prasowy. 11.00 — Dziennik. 11.20
—  Ameryka z M. Taratutą. 11.50
— Koncert 12.10 —  Film-spek- 
takl „Grenada". 14:00 —  Dzien
nik. 14.20 —  Program. 14.25 —  
Brydż. 14.50 — Biznę^p 15.05 — 
Tenis. 16.05 — Talenty i wielbi
ciele. 17.00 —  Dziennik. 17,20 — 
Kanał Ostankino. 17.40 ' O po
godzie. 17.45 —  Człowiek i pra
wo, 18.15 —  Ameryka z M. Ta
ratutą. 18.45 —  Pole cudów. 
19.40 — Dobranocka. 19.55 —- 
Reklama. 20.00 —  Dziennik. 
20.35 — Program. 20.40 —
Człowiek tygodnia. 20.55 — W  
klubie detektywów. Film fąb. 
„ Arytmetyka morderstwa". 22.35
—  Biuro Polityczne. 23.30 — 
Koncert. 0.10 —  Autoshow. 0.25

• Program „X". Podczas przer
wy — Dziennik. 0.50 — Ekspres 
prasowy.

SOBOl At 26 CZERWCA 
LTV

9.00 —  Wiadomości. 9.05 — 
Program dla dzieci. 10.00 —  Dla 
rodziny i dla domu. 10.30 —- Sło
wo chrześcijanina. 10.40 —  Zgo. 
da./ 11.30 •— Nasz język. Pocho
dzenie nazw rzek litewskich. 
IZ  00 —  Zdrowie. 12.45 —  Film 
fab. dla dzieci „W  poszukiwa
niu kapitana Grandta". Ode. 4. 
13.50 —  Program muz. 14.40 — 
Piłka. Program o grach sporto
wych. 15.10 —  Śpiewa R. Moro- 
zovaite. 15.40 —  Film dok. 
„Krzyże na ziemi Syberii". 16.40
—  Program białoruski. 17.00 —  
Album TV. 18.00 —  Wiadomoś
ci. 18.10 —i Program dla dzieci. 
Filmy anim. 18.50 —  Dżog Dżo 
39. 19.30 —  Konkurs TV. 20.05
—  Humorystyczny serial T V  „Mo
je  życie, moja radość". Ode. 2.
20.30 — Utwory kompozytorów 
romantyków wykonuje Muza 
Rulbackyte. 21.00 —\ Panorama.
21.30 —  Pod własnym dachem. 
22.15 —  Serial krym. T V  Nie
mieckiej „Starzec". 23.15 — 
Wiadomości wieczorne. 23.30 — 
Labirynt.

Telewizja Bałtycka 
7.55 —  Olimp. Historia spor

tu litewskiego przy ul. A&menos.
8.30 —  Baltoskandia. 100 rocz
nica urodzin ojca geografii Lit
w y Kazisa Pakśty. 9.00 — W y 
łysiałe dzieciństwo. 9.25 —- Mo
sty.

Tele-3
9.00 — CNN News. 10.00 ^  

Honda Internationail Motor 
Sports. 11..15 —  Film fab. „Do 
zobaczenia^ chłopcy" (R). 12.40
—  Musie. 13.00 —  Videomix.
13.30 — Cartoon Classics. 14.00
—  Animation. 14.30-—  Video- 
mix. 15.05 —  Ginąca1 przyroda 
(R). 15.50 —  „K-2 (R). 16.20 — 
Piłka nożna bez granic (R). 17.15

—  The Travel Magazine. 17.30
—  Vild America. 18.00 — Bella.

Podzielamy ból Czesławy 
DZISIEWICZ i Aliny SUBO- 
TOWICZ z powodu tragicz
nej śmierci Męża 1 Ojca.
Nauczyciele Rostyniańsklej 

Szkoły Dziewięcioletniej

my'ś Birds eye View. 1-8.30 —  
Videa fashion. 19.00 — Wieści 
(R). 19.25 — Film fab. „Va- 
baaik*2M (R), 20.50 — MTV's
Braun European Top 20. 22.00 — 
Cops 111. 23jOO —  Film fab. 
„Kill me Agato". 0.50 —  Musie.
1.00 —  Adult Club'

Warszawa

10.00 — Wiadomości. 10.10 — 
„Ziarno". 10.35 — „5-10-15".
12.00 —  „Przeklęta cisza -ulic" — 

film dok. 12.30 —  „Dziś m amy  wy
bór". 13.00 —  Wiadomości. 13.10 — ' 
Sceny i obrazy — program ó ro
dzinie. 13.40 —  „Odyseja zwierzę, 
ca" —  serial przyrodniczy prod, 
USA. 14.30 — Dookoła rock n'rolla
—  magazyn. 14.50 —  Walt Dis
ney przedstawia. 16.05 — Tele
wizyjny teatr rozmaitości: W il
liam Szekspir —  „Poskromienie 
złośnicy". 18.00 —  Teleexpress. 
18.25 — „Detektyw w  sutannie"
—  serial prod. ang. 19.10 — 
Puchar Europy w  lekkoatletyce
—  finały. 20.00 —  Małe wiado
mości DD. 20.10 —  Wieczoryn
ka. 20.30 —  Wiadomości. 21.00 
— . Polskie ZOO. 21.30 —^.Zaz
drość" —  film fab. prod. USA.
22.30 —  X X X  Krajowy Festi
wali Polskiej Piosenki Opole-93. 
23.45 —  Wiadomości. 24.00 — 
XXX Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole-93. 2.05 —  Film 
fab. prod. USA „Dillinger". 3.15
—  ,,Komediantka" (8) —■ serial 
TP. 4.10 —  Program rozrywkowy.

Ostanldno

6.00 —  Dziennik. 6.20 —  Pro
gram. 6.25 —  Gimnastyka. 6.35
— Ekspres prasowy. 6.45 —  So
botni poranek biznesmena. 7.30
—  W  święcie silników. 8.00 — 
O  pogodzie. 8.05 —  Maraton 
15. 8.30 —  Eldorado. 9.00 — Au
tograf sobotni. 9.30 —  Książni
ca. 10.10 —  Notatki niepodróż-^ 
ne. 10.35 —  Salon awiokosmicz- 
nv. 10.50 —  Kiosk muzyczny. 
11.35—-  Film fab. „Walentyna".
13.30 —  Film anim. „Książę i 
Rusałeczka". 14.00 — Dziennik.
14.20 —  Program. 14.25 —  Pie
niądze i polityka. 14.55 —  Pro
gram sportowy. 15.40 ;— Czer
wony kwadrat 16.20 —  Szczęś
liwy przypadek. 17.20 —  Film 
fab. „Prawdziwy". 19.40 r— Do

branocka. 19.55 -— Reklama. 20.00
—  Dziennik. 20.35 ;— Program. 
20.40 — Wspaniale. 21.45 —  Co? 
Gdzie? Kiedy? 22.40 — Prezen
tuje studio „Rezonans". 23.00 — 
Dziennik. 23.15 —  Program.
23.20 —  O pogodzie. 23.25 —  
50x50. 0.45 — Tenis.

SPRZEDAM:

pralkę „Wiatka-automat-16" (160 
USD), kuchenkę elektryczną (70 
USD), kuchenkę elektryczną bez 
piekarnika (30 USD).

Zwracać się: Vilnlus; tel.
47-48-56, 57-32-19.

(Zam. 2235)

S a la iPłachty od

•ii M

Wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu zgonu Ojca 
deputowanef Alinie SUBOTO- 
WICZ składa

Rada rejonu wileńskiego

Firma państwowa „Atjauta"
1. Stale organizujemy wyjazdy do Szwajcarii celem 

nabycia samochodów.
2. Organizujemy najtańsze podróże do Stambułu, Pe

kinu, Seulu.
Zwracać się: Vilnlus, Polocko 6, tel. 61-36-12.

(Zam. 2234)

K° NSl)lTUft 
w sprawach P  "

•“ kio 1 pam,,^ lu*P0Ł,

•Zam*LMj

Jn 82 (n ap r^J ,Blu«, Ł, „

Kupn

s ra .1 -Ąrtlw
VUnins, tei.

 —
KUPUję 

różnorodny nlkM, ^

w ieczornych  —

------------
d r o g o  SKupujaT" 

CZEKI 
INWESTYCYJNE 

Zwracać g ę  yilnlm, I
rlu 85 a, pokń] 202, 
od godz. 8,30 do 17. !

(Zam. 2172)

SPRZEDAJE SĘ 
skórzane kurtki ie ifanUi 

rozmiar 48—58. Jest doły wytto ' 
Cena 24—27 dolarów USA.

Zwracać się; VUnlos, u  jj. 
82-19, 73-74-08.

(Zam. 22(01

MAM DO SPKZEDANU 
króliki rasy mięsne) w wieki ] 

od 2 do 3 mies.
Zainteresowanych pn*< 

kontakt: Niemleł, nL Stadom i, j 
tel: 52-02-14.

Siatom*

Kalendarium
| Piątek {25.VI) jest 176 d 

1993 r. Do końca raka 189 g  | 
* Znak Zodiaku — ^â- 
I  Imieniny: Albrechta, Don 

Łucji, Wilhelma.
Wschód Słońca

chód — 22.00. Długość 
godz. 18 min.

Pogoda
Litewska Służba

dnia 17

logiczna przewiduje na 
wca krótkotrwałe 
zachodni, północno - 
umiarkowany. Temperatura 
18 stopni ;

W  ciągu nastąpoydi ^  
dal możliwe krdliotn«lę Y *  
Temperatura w nocy 
dzień 12—17 stopni.

•9, *

Dyżurni wydania:

Barbara ZNAJDZUOWS^ j 

Jan LEWICKI 
Antonina MISZCZUK 

Marian BOGDZH^ ___

KURIER
Wileński

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

N a s z  a dr es :  
Lalsv6s pr. 60,
2044, Vilnius 

LietUvos Respublika

Kod 67218 
Ceńa 9 talonów.
W  Polsce — 1000 zł.

Zam. 2012
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 1 młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, żyda 
politycznego —  42-78-81, żyda wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualnośd —  42-79-77, handlu, usług i komunikacji
— 42-79-56, literatury i sztuki — 42-79-88, felietonów i sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— 42-72-70, korespondend: na rejon wileński —  42-78-90, 
45-03-95, solecznlckl — 52-780, śwlędańskl — 44-21-46, trocki i 
szyrwinckl — 62-42-67, fotokorespondend —  42-90-81, tłumacze
— 42-90-60, 42-72-71, styliśd —  42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor Zbigniew

- 1 •
Usługi XHRO — PoWieli,f £ v#, S* 

nych dokumentów — Pr  j (.D* 
11 piętro, pokój 1102. 
do 17.08 w dniach pracy,

. pr-
Biuro ogłoszeń i reklamy ^ fc 

svis 80,. l l  piętro, pokńj 01 I
lei on — 42-69-63.


