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Już znowelizowane 
ustawę o podatku

13 lipca Sejm republiki rozjpo. 
ostatni tydzień pracy prze- 
>nej drugiej sesji. Na po- 

^jym posiedzeniu plenarnym 
[chwilą ciszy uczczona została pa- 
nięć tragicznie zmarłego posła 
botvydasa Lirieikisa.
Mo pierwsza kwestia porzą- 

omawiany był projekt 
,0 pożyczaniu środków 

iężnych podmiotów gospo- 
raych osobom fizycznym i 
iwnym". Został on zaaprobo- 
|y  po pierwszej i drugiej dy.

L Sejmowemu komitetowi 
n i finansów wspólnie z 
tawicielami rządu zlecono 

â fcrzygotować do trzeciej dyskusji 
pupełniony wariant projektu.

, al Po pierwszej i drugiej dysku- 
a Hi ogłoszono przerwę w oma.

panią projektów ustawy o cen- 
—jtram badania ludobójstwa mie- 

punców Litwy oraz uchwały o 
trybie wcielenia tej ustawy.

_ P W o  ustawę „O noweEza- 
j, ij tymczasowej ustawy Repuib- 
liM o podatku do-

Jodowym od osób fizycznych". 
» Jokument ten wniósł pewne 

P® Eiany do artykułu siódmego 
SpSU ustawy. W  jego diu- 

.wić |  “ W  stwierdza się, że pod- 
mP ■

legające opodatkowaniu dochody 
zmniejsza się o sumę środków, 
przeznaczoną na pomoc charyta
tywną w trybie ustalanym przez 
ustawę Republiki Litewskiej o 
dobroczynności i pomocy. Skreś
lono z tego artykułu część trze
cią, jak również uzupełniono po. 
szczególne artykuły tej ustawy.

Sejm wniósł również pewne u. 
zapełnienia i zmiany do ustawy 
Republiki Litewskiej o podatku 
dochodowym od' osób fizycznych.

Po drugiej dyskusji zaaprobo. 
wano projekt ustawy „Ó nowe
lizacji kodeksu wykroczeń admi
nistracyjnych Republiki Litews-
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Ludzie i przyroda 
opłakiwały tragedię Żydów

13 lipca podczas otwarcia przy 
starej wileńskiej ulicy Subocz w 
pobliżu domów oznaczonych nu
merami 47 i 49 pomnika ku czci 
zamontowanych tu  w  1944 r. 
400 Żydów, bezlitośnie mżył 
deszcz — przyroda opłakiwała 
straszną tragedię.

Zagłada 70-,tysięcznej społecz
ności wileńskich Żydów zakoń
czona została 23 września 1943 
r. Śmierć na  blisko rok odro
czono kilkuset nieszczęśliwcom, 
którzy mieszkali w dwóch ol
brzymich domach, zbudowanych 
przez francuskiego barona Hirsza 
jeszcze w minionym stuleciu 
dla biedoty żydowskiej, którzy 
pracowali w założonych tu 
przez hitlerowców warsztatach 
wojskowych. Po znalezieniu tu 
kilka lat temu śladów ofiar z 
incjatywy znanego przedsiębior

cy izraelskiego i działacza spo
łecznego Iszaja Epsztejna za 
środki ofiarowane przez wspól
noty żydowskie Izraela1 i USA 
rozpoczęto budowę pomnika. 
Wileński architekt Lew Kapłan 
pragnął nadać mu tradycyjne 
żydowskie kształty rytualne.

Żałobny ceremoniał zainaugu
rował przewodniczący Wspól
noty Żydów Litewskich Simonas 
Alperavićius. Następnie do zeb
ranych zwrócił się przewodni, 
czący Sejmu Republiki Litew- 

_ skiej Ceslovas Jurśenas. „W 
tym roku obchodzimy jedną z 
najsmutniejszych dat w historii 
Litwy — 50 rocznicę zagłady
zamieszkałych tu  od wieków, 
zaproszonych przez wiełk*iego 
księcia litewskiego. Witolda 
Wielkiego naszych braci Żydów" 
— powiedział on. C. Jurśenas

zaznaczył, że w ciężkich dniach 
okupacji nazistowskiej tysiące 
postępowych Litwinów włączy
ły się do ratowania Żydów.

Kalman Farber, który nnftnął 
zagłady przy ulicy Subocz, bę
dący dziś rabinem w Izraelu, 
zobrazował okropne widoki tych 
dni — gdy faszystowscy opraw
cy z rąk matek wyrywali dzieci 
i rzucali je do dołu mąk i śmie
rci.

Wśród przemawiaj ących byli 
mer Wilna Vytaltfas Jasulaitis, 
wicedyrektor Państwowego Mu
zeum Żydów Litewskich Grigorij 
Faijsztejn.

Obszerne przemówienie wy
głosił były główny rabin woj
ska izraelskiego Szlomo Gorin. 
Kantor synagogi w Atlancie 
(USA) Icchok Gudfaind zaśpie
wał pieśń i modlitwę kadisz ku 
czci umarłych.

Cudem uratowani byli więź
niowie tego obozu koncentra
cyjnego Mir jam Rolnikaite-U. 
sauskiene z Kłajpedy oraz Jaków 
Prener z USA odsłonili pomnik.

Saliamonas VAINTRAUBAS, 
kor; ELTA

wykładowcy Uniwersytetu Wi
tolda Wielkiego G. Beresnevićiu- 
są „Punkty styczności narodu i 
chrze^flUaństwa", katecheza „Czy 
~ apraJwSk jesteśmy głodni?", spo- 
‘kanie Y  biskupem S. Tamkevi- 
ćiusem, Msza święta, wspólne 
śpiewy, wieczornica.

Program tego dnia ma na ce
lu dopomóc młodzieży przygoto
wać się duchowo do spotkania 
z Ojcem Świętym.

(ELTA)

tematy aktualne

r? lit będzie stabilny?

1 czy ma
N, jtyłręjjj lego war-

oH^*»ku iuS.ytłI" a Prac°- 
‘adali ev/s^ieg° wczo-j

na kolejnej kon.

ferencji członkom dziennikars
kiego Klubu Lita.

Przewodniczący Banku Lite
wskiego Romualdas Visokavi-
ci-us /powiedział na wstępie, że 
w różnych sferach wiele się
dyskutuje odnośnie polityki mo
netarnej kraju. Szczególnie spo
ro krytyki jest ze strony prze
mysłowców i kierowników za
kładów, że bank prowadzi zbyt 
ostrą politykę, że uwzględniając 
własne interesy zapomina o in
teresach zakładów przemysło
wych itp.

R. Vłsokavićius zdecydowanie 
nie zgodził się z powyższymi 
zarzutami, popierając swój punkt 
widzenia konkretami. - Przede 
wszystkim osiągnięto stabilizacją 
talona, przyhamowano inflację.

Przewodniczący banku powie
dział, że aktualnie lit jest za
gwarantowany złotem oraz wa
lutą wymienialną. Gdyby stabil
ności lita zagrażała huśtawka, 
przewidziane są kredyty dla je
go stabilizacji.

Podstawowym „grzechem" Ba
nku Litewskiego jest to, że zde
cydowanie nie zgadza się ■ on na 
jakkolw iek dodatkową pienię
żną emisję oraz na udzielanie 
kredytów obumarłym 1 nie ma
jącym perspektywy przedsię
biorstwom. Tylko w taki sposób 
można uniknąć inflacji i  osią
gnąć stabilność lita. Jeżeli w 
kwietniu inflacja sięgała 24 
procv w maju 12 proc., to w 
czerwcu 6 proc. Cyfry te ja
sno dowodzą tendencji do stabi
lizacji. Na lipiec bankowcy pro
gnozują jeszcże zmniejszenie in
flacji do 2—2,5 proc.

Jednak do stabilizacji lita nie 
wystarczy tylko zrezygnować z 
dodatkowej emisji pieniężnej 
oraz kredytów na rzecz pomo
cy przedsiębiorstwom. Niezbęd

ny jest. tu także unormowany 
system finansowy, czyli silne i 
samodzielne banki. Sprawą nu
mer jeden, jest obecnie prywa
tyzacja banków. Na dziś mamy 
ich na Litwie aż 27. Wiele z 
nich już wkrótce umrze śmier 
cią naturalną. Należy utworzyć 
4—'5 solidnych banków, z szero 
ką siecią drobnych filii. J e  
steśmy więc w przededniu re 
formy bankowej, jednak prywa 
tyzacji będą podlegać tylko te 
banki, które nie mają długów 
mogą samodzielnie prosperować.

W ramach przygotowania do 
reformy, 23 lipca br., bank prze
prowadzi kontrolę elektronicz
ną w celu pełnego zorientowa
nia się, jaki jest stan finanso
wy zakładów, firm, drobnych 
banków i instytucji. Pomoże to 
stworzyć pełny obraz, które z 
nich powinny zbankrutować, a 
które mają szansę przetrwać.

W trakcie konferencji padło 
wiele pytań wyrażających oba
wę, czy lit będzie walutą stabi

lną. Zarówno litewscy bankow
cy* jak i zagraniczni eksperci, 
którzy już od dobrych kilku 
miesięcy patronują naszej poli
tyce monetarnej wyrazili zda
nie, że lit ma wszelkie przesła
nki, by stać się stabilnym. Zda
nie to podziela także Międzyna
rodowy Fundusz Walutowy. Kró
cej mówiąc, warunki ku temu 
są. Już dziś przecież daje się 
zauważyć stabilizację Cen na 
mięso, mleko oraz inne produk
ty. Specjaliści prognozują, że 
na niektóre artykuły już wkrót
ce ceny zaczną się obniżać.

Zarówno Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, jak i za
graniczni eksperci utrzymują, 
że jeśli Litwa będzie się kiero
wała międzynarodowymi przepi
sami i będzie nadal prowadziła 
politykę monetarną tak zwanej 
„twardej ręki", wkrótce wpły
nie tu kapitał zagraniczny, a 
wraz z-nim wzrośnie nasza sto
pa życiowa,.

Julltta TRYK
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O k n o  na św ia t
Z DONIESIEN PAP

GŁÓWNY NAFTOCIĄG ZNÓW'WYSADZONY
Partyzanci armii wyzwolenia 

narodowego (GLN) wysadzili w 
poniedziałek główny naftociąg 
.Kolumbii, znafj dujący się w
departamencie Arauca.

Jak poinformowało towarzyst
wo Ecopetrol, eksplozja nastą
piła w pobliżu miasta Araquttar

powodując przerwanie dostaw 
ropy przeznaczonej na eksport.

iW ostatnich latach partyzan
tka przeprowadziła wiele ataków 
na naftociąg Cano - Limon - 
Covenap, długości 784 kilomet
rów. Odnotowano duże szkody 
materialne i ekologiczne.

NOWE PROPOZYCJIE PALESTYŃSKIE

Nowe palestyńskie propozycje, 
dotyczące m.in. statusu Jerozo
limy, przedstawiła amerykańskiej 
misji przebywającej na Bliskim 
Wschodzie grupa palestyńskich 
negocjatorów uczestniczących w 
bliskowschodniej konferencji po
kojowej.

'propozycje te uzyskały wcze
śniej aprobatę Organizacji Wy
zwolenia Palestyny. Będą one 
zapewne jddnym z głównych

tematów zapowiadanego na wto
rek spotkania przewodniczące
go misji USA Dennisa Rossa i 
premiera Izraela Icchaka Rabina. 
Bezpośrednio po rozmowie z sze
fem izraelskiego rządu-, Ross 
ma ponownie spotkać się z de
legacją palestyńską. Szczegóły 
„ramowych propozycji" Pales
tyńczyków nie zostały podane 
do wiadomości publicznej.

DEMENTI W  SPR A W IE STANU ZDROW IA 
DENG XIAOPINGA

Kontrolowane przez Pekin dwa 
dzienniki hongkonskie kategory
cznie zdementowały wcześniej
sze doniesienia na temat złego 
stanu zdrowia 88-letniego chiń
skiego przywódcy Deng Xiaopin-
ga-

Zdaniem prasy japońskiej, 
Deng cierpi na chorobę nowo
tworową i ostatnio miał być o- 
perowany.

Pogłoski na temat pogarszają
cego się stanu zdrowia Denga 
potwierdza fakt, iż od połowy 
stycznia br. autor chińskiego 
programu reform nie pokazy

wał się na forum publicznym. 
Tradycyjnie o  tej porze Deng 
spędzał urlop nad morzem w 
kurorcie Beidaihe — w  tym ro
ku jednak się tam nie pojawił.

Dzienniki hongkonskie „Tą
Kung Pao" i „Wen Wei Po"
zaprzeczyły jednak wszelkim
doniesieniom o chorobie Den
ga, cytując m.in. słowa wice
przewodniczącego chińskiego 
parlamentu Cheng Siyuana, któ
rego zdaniem przywódca kraju 
jest w doskonałej kondycji, w 
tym dzięki zwyczajowi codzien
nego płyiwanias.

PROTEST CYGANÓW PRZECIW KO DYSKRYM INACJI

Cyganie słowaccy zaprotesto
wali w poniedziałek ponownie 
przeciw , dyskryminującemu 
wprowadzeniu dla nich godziny 
policyjnej we wschodniosłowa- 
ckim miasteczku Sp&zske Poh- 
radie. Uważają, że uchwała tam
tejszej rady miejskiej daje poli
cji szerokie . uprawnienia' do 
prześladowania Romów.

Przedstawiciele 17 organiza

cji Romów zapowiedzieli kon
ferencję prasową w  Koszycach 
poświęconą dyskryminacji Cy
ganów w Słowacji, a  także for
malne zwrócenie się w tej spra
wie dó  Rady Europy. Słowacja 
została w tym miesiącu jej 
członkiem pod warunkiem za
pewnienia praw obywatelskich 
swoim mniejszościom narodo
wymi w tym Romom i Węgrom.

OFIARY STARĆ W M URZYŃSKICH OSIED LA CH

Według danych południowo
afrykańskiej policji, w ostatnich 
70 dniach około 670 osób po
niosło śmierć w wyniku aktów 
przemocy, do jakich dochodzi 
tu często w murzyńskich osied
lach miejskich. Najwięcej ofiar 
notuje się w prowincji- Na tal 
oraz w osiedlach Thokoza, Kat-

lehong i YosLoorus usytuowa
nych na południowych przed
mieściach Johannesburga, gdzie 
dochodzi do starć między ich 
mieszkańcami — zwolennikami 
Afrykańskiego Kongresu Naro
dowego i partii Inkatha repre
zentującej plemię Zulusów.

SKUTKI TRZĘSIENIA ZIEM I W R E JO N IE  H O K K A ipO
Według danych przekazanych 

we wtorek rano przez Japońską 
Agencję Prasową „Kiedo", pod
czas. silnego trzęsienia ziemi, 
które nastąpiło w rejonie Hok- 
kaido w północnej Japonii, 
śmierć poniosło co najmniej 30 
osób a 104 uznano za zaginio-

Na wysepce Okushiri położo
nej na zachód od Hokkaido, z 
680 znajdujących się tam domów 
około 340 zostało zmiecionych 
przez potężne fale morskie tsu
nami, wywołane wstrząsami sej
smicznymi. Na samej Okushiri 
zginęło 18 osób a  los 82 jest 
nieznany.

SALMAN R U SH D IE W OBRO N IE DYSYDENTÓW
Brytyjski pisarz Salman Rus- 

hdie, autor wyklętej przez orto
doksyjnych muzułmanów książ
ki „Szatańskie Wersety", w ar
tykule zamieszczonym we wtor
kowym numerze dziennika „The

Guardian" zaapelował do świa
ta zachodniego o poparcie gło
sów dysydentów w krajach rzą- 
dząnych przez fundamentałistycz- 
ne reżimy.

B. PREZYDENT TU RCJI EVREN 
OPEROW ANY NA RAKA PROSTATY

Byłego prezydenta Turcji Ke- 
nana Evrena operowano w po
niedziałek na raka prostaty. Nie 
stwierdzono żadnych komplika
cji pooperacyjnych — powie
dział dr. Peter Scardino, ordy

nator urologii w szpitalu w 
Houston ('USA).

75-letni Evren był prezyden
tem Turcji w latach 1982— 
1989. Krytykowano go za u- 
iwięzienie dziesiątków tysięcy 
przeciwników politycznych.

300 ŚMIERTELNYCH OFIAR POW ODZI

Około 300 osób zginęło w kataklizm spowodował szkody
wyniku powodzi, jakie w ciągu 
miesiąca nawiedziły centralne, 
południowe i wschodnie prowin
cje Chin. Miejscowe środki ma
sowego przekazu oceniają, że

co najmniej na 200 min dola
rów.

Zdaniem chińskich źródeł, w 
wyniku powodzi ucierpiało 3,5 
min chłopów.

REALNA MOŻLIWOŚĆ 
WYCOFANIA SIĘ 

ONZ Z BiH

Międzynarodowi mediatorzy 
Thonrald Stoltenberg i Dawid 
Owen ostrzegli Radę Bezpiecze
ństwa, że jeśli sytuacja w Bo
śni i Hercegowinie nadal bę
dzie się pogarszać, ONZ może 
wycofać się z tego kraju.

W raporcie, który ma być ó- 
pubłikowany we wtorek, Stol
tenberg i Owen przedstawiają 
bilans swych wysiłków media
cyjnych, a /także wskazują na 
„pogorszenie sytuacji" w tere
nie. Stwierdzają, że chociaż 
szczególne znaczenie ma konty
nuowanie akcji humanitarnej 
możliwie najdłużej, występuje 
realne ryzyko, że jeśli obecna 
sytuacja będzie się nadal pogar
szać, dla ONIZ niemożliwe bę
dzie pozostanie w Bośni i Her
cegowinie.

ROZMOWY 
NA TEM AT BiH

Kwestie uregulowania konflik. 
tu  w Bośni 1 Hercegowinie o- 
mawiano podczas poniedziałko
wego spotkania w Bonn mini
strów spraw zagranicznych Nie
miec Klausa' Kinkla i Chorwa
cji Mate Granicia.

Kinkel poinformował szefa 
dytplomacji chorwackiej o wy
nikach dyskusji na temat prob
lemu jugosłowiańskiego podczas 
szczytu siedmiu najbardziej u- 
przemysło wionych krajów świa
ta  w Tokio. Zwrócił uwagę, że 
cały świat z niepokojem patrzy 

. na podejmowane przez bośniac
kich Serbów i Chorwatów pró
by narzucenia muzułmanom wa
runków uregulowania kryzysu.

ZRZUT ŻYW NOŚCI 
I LEKÓW  DLA GORAZDE 

I SREBREN IC Y

W  rejonie obleganych . przez 
bośniackich Serbów miast Go- 
razde i Srebrenica zrzucono w 
nocy z poniedziałku na wtorek 
kolejne 57 ton żywności i le
ków.' Zrzutu dokonało 6 samolo
tów transportowych USA oraz 
1 francuski i 1 niemiecki.

N ad ranem wszystkie maszy
ny bez przeszkód powróciły do 
bazy lotniczej USA Ren-Men we 
Frankfurcie n. Menem. Od uru
chomienia humanitarnego mostu 
powietrznego do wschodniej Bo
śni, zrzucono nad jej rejonami 
ogółem 5,257 ton żywności i 
ponad 134 tony leków.

ARM IA B ĘD ZIE 
W ALCZYC 

Z KRYM INALISTAM I

Wbrew protestom opozycji 
prezydent Salwadoru Alfredo 
Cristiani wydał w poniedziałek 
rozkaz armii by udzieliła pomo
cy policji w  i walce z  przestępca
mi.

Prezydent poinformował na 
konferencji prasowej, że w ope
racji, która rozpocznie się w 
najbliższy piątek, weźmie udział 
około 3 tysiące - żołnierzy i  ofi
cerów. Zezwolono im na do
konywanie aresztowań tylko n i 
miejscu przestępstwa oraz uży
wanie broni jedynie w  celach 
samoobrony oraz wówczas, gdy 
kryminaliści są uzbrojeni lepiej 
niż siły porządkowe.

Opozycja sal wado rska uważa, 
że posunięcie to  jest sprzeczne z 
konstytucją.

AM ERYKANIE 
ZA ŚRODKAM I 

ANTYKONCEPCYJNYM I 
DLA MŁODZIEŻY

Według danych opublikowa
nego w poniedziałek ogólnokra
jowego sondażu, większość' do
rosłych obywateli Stanów Zje
dnoczonych (57 procent) jest 
za 'rozprowadzaniem środków 
antykoncepcyjnych wśród mło
dzieży szkół średnich, 39 pro
cent jest temu przeciwnych, a 4 
procenty nie ma zdania. Wśród 
przeciwników udostępniania mło. 
dzieży środków antykoncepcyj
nych dominują ludzie starsi' .wie
kiem (potoyżej 50 roku życia).

AMERYKAŃSKIE OBAWY O ZAMĘT 
NA OBSZARZE B. ZSRR

Sekretarz stanu USA Warren 
Christopher dał w piątek wyraz 
zaniepokojenia w związku z na
silającym się procesem rozpadu 
Rosji na regionalne republiki, 
ale zarazem wyraził przekona
nie, że Borys Jelcyn jest w sta
nie poradzić sobie z tą  delikatną 
sytuacją. Chwaląc Jelcyna za 
pokierowanie reformą konstytu
cji i wykazanie się zaletami 
przywódczymi godnymi odnoto
wania w podręcznikach Chri
st apher podkreślił, że politycz
ne wpływy Jelcyna wykraczają 
daleko poza Moskwę. „Nikt nie 
może udawać, że stosunki mię
dzy Rosją i niepodległymi od 
niedawna krajami nie stanowią 
przedmiotu troski prezydenta 
Jelcyna i całego świata".

Rosyjski Daleki Wschód ogło-

CLINTON WYPOCZYWA 
PODRÓŻY

Prezydent Bill Clinton spędził 
poniedziałek na Hawajach, gra
jąc w golfa i  odpoczywając z 
rodziną po wyczerpującej ty
godniowej podróży do Azji, któ
ra nie zwiększyła jego słabną
cej popularności w kraju '—-pi
sze Reuter z Honolulu.

Clinton spotkał się w ponie
działek w doradcami ds. bezpie
czeństwa, którzy poinformowali 
go min. o nowej fali przemo
cy  w Somali. Otrzymał on rów
nież sprawozdanie o  skutkach 
wielkiej powodzi w środkowo- 
zachodniej części kraju, gdzie 
wezbrane wody Missisipi spo
wodowały straty szacowane na 
przeszło 2 miliardy dolarów.

Podczas przerwy gry w golfa 
Clinton powiedział dziennika
rzom, że wstrzymuje się z ko
mentarzem w sprawie odmowy 
Iraku zezwolenia inspektorom 
ONZ na dokończenie ich p'.«ocy, 
dopóki odpowiedzi nie udzielą 
Narody Zjednoczone.

Clinton omawiał także w po
niedziałek swój program gogpo- 
darczy, który uzgadniany jest w 
Kongresie. Po tygodniowej prze
rwie, Kongres wznawia we wto-

NOW E WYBORY
Wyżsi oficerowie armii i po

licji nigeryjskiej zebrani na na
radzie w Abuja wydali w po
niedziałek oświadczenie, w  któ
rym opowiadają się za rozpisa
niem nowych wyborów prezy
denckich w  Nigerii,

Oświadczenie stwierdza, że 
w związku z unieważnieniem po

sil się w tym tygo^, 
ką, w dzieąięć dni r l1 
nym posunięciu reg^J 
Swierdłowska>, który ?  
wał na swym obszanJ^ 
kę Uralską. 
wśród przywódców lecT/J1 
nia się jako zjswi^jj|r 
cjałnie grożniejszejj^. 
na niż opozycja^ z fctjjf 
dent Rosji ściera się w ^

Christopher powiek, 
prezydent Clinton bard-  ̂
su je  się rozwojem WynJ 
Rosji i śledzi je  baaSP 
zem prezydent 
czne zdolności pana 
wykazującego zadziwi  ̂
scyplinę w koncentrowj 
każdorazowo na jednym 
słym problemie polityczni 
dodał sekretarz stanu.

PO WYCZERPUJĄC*, 
DO AZJI
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rek obrady. Pięcioletni 
gram administracji 'ClintcJ 
tyczący m.in. redukcji tj 
federalnego, został j\# ”  
bowany przez Senat i fcjJ 
prezent antów. Jednakie?
dwoma zaakceptowanym
riantami są różnice, które I 
ma komisja porozumiewa* 

Mimo uzyskania wysoką 
swych wystąpień podczas 
tu  siedmiu najbardziej 
słowionych krajów świâ  
Tokio, ogłoszone w pot], 
łek wyniki sondażu - tth 
CNN, dziennika „USA T<̂  
Instytutu Gallupa wsJsBuj 
P in ton  nie poprawiSg a  
towań w  opinia publicznej.

W  ankiecie 
przed szczytem w Tokio 
czerwca —1 działalność pr® 
ta  uzyskała aprobatę 46 
indagowanych, zaś 47 proc 
ło niezadowolonych^^

, |
Nowy sondaż, przepon 

ny w dniach 9—1L lipo, 
kazał, że 45 proc. osób 
je  jego działalność 1 na 
sku prezydenta!, zaś 
dezaprobuje ją. j

PREZYDENCKIE
przednich wyborów^ z 
w ca br., ogłoszenie noiwyd 
borów jest fedvnvm l5 a  
się do przyjęcia sposoba 
wiązania zaistniałej! 
Nigeria n ie ma innej atol 
wy jak demokratyenra^ 
prezydenckie.

PREZYDENT UDAŁ SIĘ  W PIERWSZĄ 
PODROŻ ZAGRANICZNĄ

Prezydent Indii Shankar Dayal 
Sharma udał się we wtorek w 
pierwszą od swego wyboru w 
lipcu ub. roku, dwutygodniową 
podróż zagraniczną. Odwiedzi 
podczas niej Ukrainę, Turcję,
Węgry i Wielką Brytanię.

BUSH P IS Z E  KSIĄŻKĘ

Indyjska agencja UNI 
że we wtorek podczas 
lądowania w Teheranie 
spotka się też z 1SE 
Iranu Ali Akbarem Hasze* 
fsandzanim.

zjednoczenie Niemle© 
Zatoce Perskiej, ŚjjLj- 
Chinami oraz postępjM  
w Ameryce Łacińskie 

Książka ma ukazać sis 
czątku 1995 roku nakład  ̂
dawnictwa Alfreda A

-Były prezydent Stanów Zjed
noczonych George Bush napi
sze książkę wspólnie ze swym 
doradcą do spraw bezpieczeń
stwa narodowego Brentem Sco- 
weroftem. Tematem jej będzie 
upadek mocarstwa radzieckiego,

SPR Z Ę T  ZE SZPITA LI ARM II USA W DAR# 
DLA RO SJI

Jak poinformował w ponie- śniu br., zaś instalowani®*
działek departament obrony mie się personel słuibjMj
USA, armia amerykańska prze
każe ośmiu szpitalom oraz przy
chodni dentystycznej w Mosk
wie sprzęt medyczny ze swych 
ruchomych szpitali, obliczonych 
na tysiąc, łóżek. Transport tego 
sprzętu rozpocznie się we wrze-

DLUGI RO SJI I LITWY  I

wojsk USA stacjonuiS^ 
Niemczech.

W tym roku armia  ̂
ska ofiarowała s p r z ę t y  
szpitalom w Tbilisi (Gn* 
Biszkeku (Kirgistan).

Zadłużenie Litwy wobec Rosji 
wynosi 9,5 mld rubli- i, 2,6 min 
dolarów USA* natomiast Rosja 
winna jest Litwie 120 min do
larów USA. Tylko wkłady, prze
kazy i konta „Wnieszekonomban. 
ku" wynoszą około 7 min do
larów USA. „Wnieszekonom- 
bankM powiadomił, że w spra
wie zwrotu środków należących 
do osób fizycznych musi być za
warte porozumienie na szczeblu 
umów państwowych. Bankowcy 
poinformowali o tym członków

państwowej delegacji 
Litewskiej na negocja^3*j 
sją podczas narady, 
się w Banku Litewskilft 

Od stycznia 1994 r. |j 
mierzą otworzyć kontalS 
dencyjne bezpośredni 
kach komercyjnych, n»« 
przez Bank C entralny^ 

Na naradzie delegatąfiK. 
cyjpa i bankowcy 
ne kwestie rozliczę*® 
litewskich z Rosją,
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Kalejdoskop aktualności
WYPŁYWA W PODROŻ DOOKOŁA SWIATA

r dookoła świata z  partu w Kłajpedzie wypłynął
Prjcv£M pod dowództwem doświadczonego kapitana ko- 

jacht "7? Jgnasa Mindotasa*. Depeszę gratulacyjną do załogi 
^ ^ T jeg ia rzy  przesłał prezydent Republiki Litewskiej Algir-

jas jachtu „Ladsve" wynosi 18 metrów. Zbudowana przed 
^^12 laity w Hiszpanii żaglówka ma najważniejsze urządze- 

około ^jające łączność radiową i  bezpieczeństwo żeglugi, 
nia 2aP^u ubi^[łym jacht ten odbył pomyślne próby podczas 

W r ftohynha*. Większość załogi „Laisvó" stanowią kowień- 
ieg*Y jg ĵnakże, jak mówi kapitan, poszczególne odcinki trasy 
cxytf' jm pokonać również przedstawiciele innych miast i 

jjjżneafienii Jjragnący poznać iwlat.
J o a s i e  podróży żeglarze zamierzają odwiedzić Londyn, Wy- 

l£„ryjskie, niektóre państwa Ameryki Łacińskiej, Afrykę 
0  r̂iową Australię, Nową Zelandię, sforsować podstępny 

lądefc. Horo i w sierpniu 1995 roku wrócić do kraju.
SZKOŁA* PRAGNĄCA NAUCZYĆ WSZYSTKIE DZIECI 

«r wileńskiej dzielnicy Lazdynai powstaje pierwsza na  Litwie 
uL ,w której razem z dziećmi zdrowymi będą się uczyły 

dzieci niepełnosprawne. Według zintegrowanego progra- 
10 naUCzania — stosowanego na wielką skalę w systemie oś- 
»  ^rąjów cywilizowanych, będzie działała szkoła dziewięcio- 
rifflŁ Od przyszłego roku szkolnego będą tu tylko klasy począ
tkowe i pfcta: będą tu  uczęszczać dzieci z wadami wymowy, 
ie mogące chodzić, specjalną klasę uruchomi ślę dla uczniów 

deipiOTC*1 119 gorzenia psychiczne. Nauka będzie tu
nfowadzcma według dostosowanych indywidualnie programów, a 
Uczniowie, którzy z powodu choroby nie potrafią w czasie lekcji 
obsłużyć siebie, będą mieli pomocnika.

2  I  WILNO — OCZYMA PLASTYKÓW Z RÓŻNYCH KRAJÓW 
Rozpoczął się piąty międzynarodowy wileński plener malarski.

_0 udziału w nim zaproszona artystów plastyków z różnych 
^ast zagranicznych, z którymi przyjaźni się stolica Litwy,

W ciągu dwóch tygodni sztalugi malarzy można będzie wi- 
jjzieć aa uliczkach Starego Miasta, przy zabytkach architektury, 

okolicach Wilna. Na życzenie każdy będzie mógł skorzystać 
również 2 twórczych pracowni, które z okazji tego pleneru urzą-[ 
dzdno w Szkole Sztuk Pięknych im. M. K. Ciurlionisa. Swe usługi 
zaaferowali również galeria ,,Vartai“: odbędą się tu  wieczory 

udziałem plastyków, a  po zakończeniu pleneru w ciągu dwóch | 
[dni ekranowane będą prace jego uczestników.

Samorząd miasta urządza wileńskie plenery malarskie co trzy I 
lata. Utarła się^adycja, aby stworzone tu  obrazy przekazywać 
miastu w darze.

CENTY DO TELEFONOWANIA NIE BĘDĄ POTRZEBNE 
Z powodu małej wagi i innych parametrów technicznych ceń- I 
nie będą nadawały się do automatów telefonicznych. Więc 
rozmowy będziemy, płacili starym trybem — rzucając 15-ko- 

piejkową monetę lub żeton, który można nabyć za 2 centy. W 
szpitalach, poliklinikach, szkołach, niektórych miejscach i . uli
cach stolicy można dzwonić bezpłatnie. 40 proc. wydatków za ko. I 
wystanie z automatów telefonicznych w Wilnie pokrywają różne 
przedsiębiorstwa zajmujące się dobroczynnością. ■

KONCERN EBSW ZAPRASZA SWYCH AKCJONARIUSZY 
DO BEZPŁATNEGO WYPOCZYNKU W POŁĄDZE 

Mamy już półmetek -lata, jednakże ośrodki wczasowe stoją na 
'•Pół puste, przestraszając wysokimi cenami.

Pragnąc chociaż nieco zmienić taką sytuację, koncern EBSW, 
którego dziś należy wiele domów wypoczynkowych Połągi, 

|*®®owił sprawić prezent swym akcjonariuszom — mogą • oni J 
^płatnie wypoczywać w domach wypoczynkowych koncernu, I  

wyłącznie za wyżywienie.
^  to akcjonariuszy spółek inwestycyjno-akcyjnyćh, „Kau- 
Inw Company", „Inwestycja materiałów budowlanych",
V es[ypia Bitukas", „Handel", „Nieruchomości**, „Farmacja11, 

p L  trykotażu", „Sviesus rytojus” i ,,Vjlinwesta". Nawet,
ntft ^ jeden członek rodziny jest akcjonariuszem tych spó^  

dzin/104̂ 0^  bezpłatnego wypoczynku -uzyskuje cała jego ro-

^w yboru są różne domy wczasowe: w Świętej | — „Banjga",
* *n*' w P°l^dze — „Iinas" i  jeszcze kitka, 

wypoczynkowa w  Laukżemisie. Ceny wyżywienia 
H zróżnicowane.
WYSTAWIE — ŚLADY BOHATERSKIEGO LOTU 

o ty ^ r*i w Bibliotece Technicznej (Wilno, ul. św. Ignoto 6) 
v! ^Tiuto z okazj ii 60 rocznicy lotu przez Atlantyk S.

druki on ^ r®nasa- Książki, -kopie dokumentów, różne inne
o bohaterskim i tragicznym czynie dzielnych 

róży tjjJ. wsławił Litwę, o gotowości technicznej do pod- 
Bkspĝ 2 Atlantyk, o postaciach S. Dariusa i S. Girenasa.

w}rstawy op>oiwiadają zwiedzającym również o sza-|~

Sb*1

i litewskiego wobec zwycięzców Atlantyku, uwiecz-
7 Pamięci.

radt̂ * Podstawie doniesień agencji prasowych, 
l  * TV przygotowała Krystyna ADAMOWICZ

H|w bankach
3,50 (skup),

1,95 (Skop)|

(za 100) 0,30
^ k ^ r a e d a ż )

Li°Ur r̂*ZC2ędnośdowy''
3,65 (,kup)' 
f e  (“kuP)

m l iK  (za 100) 0,34
K ?
i^ę^^kaóąki 3,60 (skup)

Banki państwowe nie będą prywatyzowane 
-stwierdził prezydent RL

Algirdas Brazauskas w zasa
dzie zaakceptował oświadczenie 
rady Partii Socjaldemokratycznej 
w sprawie polityki, jaką reali
zuje Bank Litewski. Treść oś
wiadczenia prezydent omówił z 
przewodniczącym rady partii 
Aloyzasem Sakalasem oraz czło
nkami rady Vytenisem Andriu- 
kaitisem i Audriusem Rudysem.

Oświadczenie Rady Socjalde
mokratów zostało opublikowane 
w Sejmie w ubiegłym tygodniu.

Podkreśli się w nim, że obra
ny przez zarząd Banku Litews
kiego kierunek dalszej przebu
dowy systemu bankowego nie 
odpowiada współczesnym wyma. 
ganiom. Dążenie do tego, aby 
przy pomocy sposobów dyrek- 
tywno - administracyjnych ko
sztem innych banków komercyj
nych ugruntować dyktaturę kil
ku największych banków wo

bec gospodarki ujemnie wpły
wa na tworzenie się drobnej i 
średniej przedsiębiorczości, wa
runki funkcjonowania i obsłu
gi bankowej. Oświadczenie wy
raża sprzeciw wobec przewidy
wanego podziału banków państ
wowych i rozdzielenie ich mię
dzy największe banki komercyj
ne. Zdaniem socjaldemokratów, 
dopóki istnieje wystarczająco 
duży państwowy sektor produ
kcji i dopóki państwo powinno 
realizować szczególnie aktywną 
politykę przebudowy rolnictwa, 
powinny też pozostać banki, w 
których część kapKału państwo
wego jest wystsrczająco duża.

Rada Partii Socjaldemokratycz
nej zwróciła uwagę na konkret
ne posunięcie w polityce mone
tarnej zarządu Banku Litewskie, 
go, mianowicie nagłe zwięk
szenie obowiązkowych rezerw

banków komercyjnych. Taki śro* 
dek, głosi oświadczenie, zazwy
czaj jest stosowany w dążeniu 
do przyhamowania wzrostu eko
nomiki, dlatego rada podkreś
liła, że w warunkach monopoli
zowania gospodarki litewskiej, 
niezrównoważonego ęynku-, nie
doboru zasobów finansowych 
Bank Litewski powinien czynić 
wszystko, aby ekonomika Litwy 
rozwijała się w środowisku bar
dziej ustabilizowanych cen.

Prezydent powiedział, że pry
watyzacja banków państwowych 
tymczasem została wstrzymana. 
Jego zdaniem, wyjątek może sta
nowić tylko Bank Oszczędnościo
wy, którego wpływ na gospo
darkę kraju jest nader niezna
czny. Jednakże powinny pozo
stać Bank Rolny i Państwowy 
Bank Komercyjny.

W rozmowie uczestniczyli głó
wny doradca prezydenta akade
mik Raimundas Rejeckas i do
radca do spraw polityki gospo
darczej profesor Aleksandras 
Vasiliauskas.

(ELTA)

Większe prawa samorządów 
w dysponowaniu ziemią

W  ubiegłym tygodniu rząd Republiki litewskiej przyjął 
uchwałę „O sprzedaży i dzierżawieniu działek ziemi państwowej 
dla działalności nierolniczej". Kor. ELTA poprosił architekta na
czelnego Ministerstwa Budownictwa i Urbanistyki Gediminasa 
GIRCYSA o skomentowanie, dlaczego i jakimi nofwyml przepi
sami uchwała ta  zastąpiła uchwałę z 7 lutego 1992 r. |  uzu
pełniających ją  innych 10 do kumentów.

Przyjęta w roku ubiegłym u- 
chwała, powiedział G. Girćys, 
była tymczasowa. Prócz tego, 
wydano ją  w trybie pilnym, 
więc nie udało się przewidzieć 
wielu problemów, jakie często
kroć muszą rozwiązywać samo
rządy. W e wcześniejszej usta
wie wprowadzono szereg nieuza
sadnionych terminów i ograni
czeń. Utrudniało to samorządom 
realizację uchwały.

Nowa uchwała bardzo rozsze
rza samodzielność samorządów. 
Trzykrotnie wzrosła liczba przy
padków, gdy działki* będzie mo
żna wydzierżawiać lub sprzeda
wać bez przetargu. Z tych ulg 
będą mogły korzystać spółki bu
dowy domów mieszkalnych, do
mów jednorodzinnych, organiza
cje charytatywne, wspólnoty re
ligijne. Same samorządy ustalą, 
w jakim trybie sprzedawać na
leży lub wydzierżawiać działki 
tym lub niektórym innym oso
bom prawnym.

Uzupełniono tryb organizowa
nia przetargów. Rozdzielono o- 
sobno przetargi dotyczące dzie
rżawy i sprzedaży działek. Prze

widziano również przetargi za
mknięte. Będą one organizowa
ne  zgodnie z przeznaczeniem u- 
żytkowania działki. Na przyk
ład o miejsca na budowę gara
żu spółdzielczego będą mogły 
ubiegać się wyłącznie osoby, 
mieszkające w pobliżu tej miej
scowości. Są to  przetargi, któ
rymi powinny interesować się 
wyłącznie konkretne grupy o- 
sób fizycznych i prawnych. Od
tąd uczestnicy przetargu będą 
mogli- składać oferty wyłącznie 
w zaklejonych kopertach. Zda
niem G. Girćysa, tajemnica po
winna stać się przeszkodą dla 
grup przestępczych, które, jak 
można byłoby wnioskować ze 
skarg, wywierały wpływ na u- 
czestników przetargu.

Jest wiele poprawek, których 
potrzeba zaistniała sama przez 
się. Zwiększyła się część potrą
ceń do budżetu samorządu. Ule
gły zmianie niektóre sformuło
wania prawne. Uchwałę tę bo
wiem opracowano z uwzględnie
niem artykułów nowej Konsty
tucji i aktualnych ustaw.

SOCJALDEMOKRATÓW 
NIE ZADOWALA 

POLITYKA RZĄDU 
I BANKU

Tradycyjnie we wtorek w 
Sejmie z dziennikarzami spoty
kają się socjaldemokraci. W mi
niony wtorek w konferencji pra
sowej wzięli udział A  Sakalas, 
zastępca przewodniczącego Sej
mu RL, a także lider partii So
cjaldemokratycznej, również po
słowie V. Andriukaltis, A. Ru- 
dysr R. Dagys.

Opowiedzieli oni o spotkaniu 
z prezydentem Algirdasem Bra- 
zauskasem, wyłuszczyli swój 
punkt widzenia na politykę rzą
du, banku. Zdaniem uczestników 
konferencji prasowej, niezado
walające są poczynania rządu 
w dziedzinie reorganizacji pań
stwowego sektora przemysłu. 
Nie uwzględniono bowiem ich 
żądań — do 1 lipca br. zgłosić 
program działań w tym zakresie. 
Socjaldemokraci podkreślili, iż 
jeśli ta kwestia, jak też próbie; 
my bankowe, (które zostały za
sygnalizowane prezydentowi) do 
jesieni hr. nie zostaną rozstrzyg
nięte; wówczas znacznie się 
zmniejszy kredyt zaufania do 
rządzącej DPPL. Natomiast w 
dziedzinie polityki zagranicznej, 
zdaniem A  Dagysa, ma być 
więcej jawności, ponieważ dość 
często o  różnych krokach w 
tej dziedzinie dowiadują się ż 
prasy...

Jadwiga BIELAWSKA

LITW A— B IAŁORUŚ

N o w e  p rze jśc ie  g ra n ic zn e  
w  B ie n ia k o n ia c h

litewskich
marka niemiecka 2,02 (skup). 

2,42 (sprzedaż)
rubel rosyjski (za 100) 0,30

(skup), 0,45 (sprzedaż)
Wileński Komercyjny
dolar amerykański 3,55 (skup),

4,10 (sprzedaż)
marka niemiecka 2,04 (skup), 

2,53 (sprzedaż)
rubel rosyjski (za 10) 0,28

(skup), 0,38 (sprzedaż)
Państwowy Bank Komercyjny 
dolar amerykański 3,50 (skup),

4,30 (sprzedaż) 
marka* niemiecko 2.03 (skup), 

2,35 (sprzedaż)

Obecnie wybierając się na 
Białoruś my, mieszkańcy strefy 
przygranicznej, powinniśmy pa
miętać co najmniej o dwóch 
rzeczach: nie zapomnieć w do
mu dowodu osobistego i dyspo
nować czasem, który zabierze 
nam przekroczenie granicy. Co 
prawda, na granicy litewskiej i 
w urzędzie celnym ani razu nie 
trzeba było tracić czasu w ko
lejkach, bo nie ma ich. Po 
stronie białoruskiej często się 
czeka pół godziny - godzinę. Od
1 lipca na  Białorusi stała się 
prawomocna ustawa o granicy 
państwowej. Już od dwóch ty
godni działa nowe przejście 
graniczne w Bieniakoniach, przez 
które trafiamy do sąsiedniego 
państwa. Po białoruskiej stronie 
niemal każda rodzina z nasze
go rejonu ma krewnych. W  So- 
lecznikach mieszka dużo rodzin 
mieszanych. Małżeństwa polsko- 
białoruskie lub litewsko - biało
ruskie dotychczas były dość czę. 
stym zjawiskiem.

(Niestety, porządki na nowym 
przejściu są prawie takie; jak 
w Brześciu na granicy z Polską. 
Ostatnio z myślą o mniejszej 
stracie czasu wsiadłem do au
tobusu miejscowej relacji uda

jącego się do Woronowa. Przed 
szlabanem po stronie białorus
kiej stało w kolejce około dzie
sięciu samochodów. Co prawda, 
autobus ominął tę kolejkę. Je
dnak na białoruskiej kontroli 
celnej przestał 20 minut Woj
skowi w zielonych czapkach z 
daszkiem przechadzali się obok, 
udając, że są zajęci sprawami 
wagi .państwowej, a  ludzie wy
czekiwali w dusznym autobusie. 
W drodze powrotnej też pół 
godziny straciliśmy po stronie 
białoruskiej na< oczekiwanie. 
Chociaż przejście ma kilka rzę
dów do przejazdu l w tym cza
sie wszystkie one były wolne, 
to  jednak wiele samochodów 
stało bez ruchu.

W Woronowie telefonicznie 
skontaktowałem się z kierowni
kiem urzędu celnego Nikołajem 
Popylinem. Chciałem zadać mu 
kilka pytań, co do trybu prze
puszczania rejsowych autobusów. 
Niestety, zaproponował, bym po
dał swe pytania pisemnie, a  on 
wyśle je do swego kierownict
wa do Mińska, by zapoznało 
się z tymi pytaniami, a następ
nie odpowie. Powiedział, że bez 
zgody kierownictwa nie może 
odpowiadać ani na moje, ani

na pytania innych dziennikarzy.
W  toku rozmowy udało mi 

się jednak wyjaśnić, że ustawa, 
.o której mowa wyżej,, przewi
duje ulgi dla mieszkańców po
granicza. Dla nich przekrocze
nie granicy musi być ułatwio
ne. „Na razie — powiedział N. 
Popylin, dla nas jest obojętne 
czy jesteście z Wilna, czy z 
Solecznik'1. Szkoda, że naczel
nik nie chce zrozumieć, że miej
scowym mieszkańcom wcale nie 
jest to obojętne. Tracą oni du
żo czasu 1 nerwów na przejś
ciu granicznym Bieniakonie. Na 
razie jest ono dość symbolicz
ne, ponieważ towary i ładunki 
przewozi się licznymi drogami 
nie prowadzącymi przez przejś
cia. Rygorystyczny system i da
wne, pełne podejrzliwości, me
tody pracy na nowym przejściu 
granicznym na razie odczuwają 
głównie miejscowi mieszkańcy 
udający się do krewnych lub w 
interesach.

Niedawno w Sołecznikach na 
sesji Rady rejonowe} dyrektor 
Departamentu Migracji Minister
stwa Spraw Wewnętrznych Li
twy V. Grużas obiecał, że zo
staną podjęte przez stronę lite
wską ■ odpowiednie kroki, aby 
miejscowi mieszkańcy nie mie
li trudności z dojazdem do kre
wnych z Białorusi. Ważne, aby i 
strona białoruska nie czyniła 
ludziom zbędnych trudności.

Piotr RYNGIEWICZ
Soleczniki
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GDZIE STUDIOWAĆ?

Czekamy na 
młodzież polską

14 lipca 1993 r.

W tych. dniach absolwenci po
winni podjąć ostateczną decyzję, 
dokąd wstępować, jaką specjal
ność obrać? Młodych ludzi in
teresujących się techniką zapra
szam na WILEŃSKI UNIWERSY
TET TECHNICZNY. Informację 
o warunkach wstąpienia na stu
dia, o szerokim zakresie spe
cjalności znajdziecie w gaze
tach „Echo Litwy" (19.03.1993), 
„Lietuvos rytas" . (10,03.1993), 
„Lietuyos aidas", (6.03.1993).

Serdecznie zapraszamy mło
dzież polską do podjęcia stu
diów i obrania wymarzonego za
wodu na naszym uniwersytecie. 
Obecnie na różnych kierunkach 
studiuje niemało młodzieńców 
narodowości polskiej, są oni 
pełnoprawnymi gospodarzami 
uczelni, cieszymy się z ich pil
ności Mamy nadzieję* że i w 
roku bieżącym przyjmiemy na 
studia nie mniej młodzieży pol
skiej. Co mają do wyboru? Jed. 
ną z  wielu specjalności, któ
rych liczba ostatnio szczególnie 
wzrosła. Ubiegłej jesieni po 
raz pierwszy przyjęliśmy stu
dentów na specjalności topo
grafii i kadastrut systemu in
formacji geodezyjnej, fizyki in
żynieryjnej (wspólnie z instytu
tami Akademii Nauk), inżynie
rów lotnictwa* specjalistów och
rony przeciwpożarowej, materia
łów i  wyrobów budowlanych 
(wspólnie z instytutem naukowo- 
badawczym „Termoizoiacja”), 
technologii budowy i manage- 
mentu.

W roku. bieżącym po raz pier
wszy w historii Litwy nasi mło
dzieńcy w swoim państwie będą 
mogli zdobyć zaiwód pilota.

Od 1 września Wileński Uni
wersytet Techniczny będzie szy
kował inżynierów pilotów, in
żynierów nawigatorów, specja
listów urządzenia elektronowego 
aparatów latających (wspólnie z 
,fLietuvos aviaUnijos").

Po raz pierwszy będziemy 
szykować potrzebnych Litwie 
poligrafistów, inżynierów bio- 
mechaników, specjalistów rekon
strukcji budynków. Po raz pier
wszy zapraszamy do studiowania 
informatyki inżynieryjnej — to 
nauka stosowania komputerów 
w inżynierii. Uważam, że wielu 
zainteresuje nowy wydział kie. 
rowania biznesem (zarządzania 
przedsiębiorczością). To nowa 
dziedzina inżynierii, w której 
obecnie odczuwamy brak spe
cjalistów.

Nie mniej interesujące są in
ne specjalności, mające długo
letnie tradycje, ich źródła się
gają dawnych uniwersytetów — 
Wileńskiego i Witolda Wielkie
go. Po czterech latach studiów 
słuchacze zostaną bakałarzami i 
będą mogli kształcić się dalej, 
pisać prace magisterskie, dokto
raty.

Dyplomy oraz stopnie dokto
ranckie obronione na Wileńskim .

Uniwersytecie Technicznym są 
uznawane w Niemczech, Danii, 
Libanie, Syrii-. Już stało gię zwy
czajem, .że studenci naszej uczel
ni jeżdżą na  staż do_ Hiszpanii, 
Danii, Niemiec, Wielkiej. Bryta
nii. Międzynarodowe uznanie 
naszej uczelni pomaga nam szy
kować specjalistów wysokiej 
kwalifikacji, na. których czekają 
firmy i organizacje.

Chciałbym zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden pododdział WOT 
— Międzynarodowe Centrum 
Studiów. Już w ubiegłym roku 
przyjęliśmy pierwszych słucha
czy na cztery kierunki — ar
chitekturę, budownictwo, elek
tronikę, mechanikę. Tu studia 
odbywają się w języku angiel
skim. Litewska młodzież zdoby
wa wiedzę wraz ze studentami 
innych państw świata. Wykłada 
się według specjalnych progra
mów kształcenia inżynierów, 
wykorzystując postępowe do
świadczenie wyższych uczelni
świata.

Pierwszy rok wykazał, że, zai
ste, nie święci garnki lepią...
Absolwenci naszych szkół po
myślnie studiują w języku an
gielskim, który daje szerokie 
perspektywy doskonalenia w 
przyszłości swej kwalifikacji na 
wyższych •uczelniach USA, Ka
nady, Wielkiej Brytanii, Nie
miec i innych państw. Uważam, 
że młodzież po ukończeniu szkół 
polskich również może bez obaw 
wstępować na ten wydział.

Zapytacie: czy trudno się do
stać na  WUT? Dla zdecydowa
nych nie będzie żadnych przesz
kód. Tym bardziej, że nie ma 
egzaminów wstępnych, dobór 
będzie się odbywał według sto
pni otrzymanych w  szkole ogól
nokształcącej. Absolwenci po 
szkołach polskich i  rosyjskich, 
pragnący studiować specjalno
ści, gdzie od pierwszego roku 
wykładowym jest język litewski, 
będą poddani testowii z języka 
litewskiego wyłącznie w celu 
zorientowania się, czy będą 
mogli s.łuchać wykładów w ję
zyku litewskim.

Wstępujący na kierunek za
rządzania przedsiębiorczością bę
dą '  składali ustne i pisemne te
sty z języków obcych (angiel
skiego, niemieckiego lub fran
cuskiego). Testy będą z zakreąu 
kursu szkoły średniej. W stę
pujący na kierunki sterowania i 
pilotowania aparatów latających 
będą składali testy tylko z języ
ka angielskiego.

Osoby, które wcześniej ukoń
czyły szkoły średnie lub techni
ka również nie będą składały 
egzaminów wstępnych lub te
stów — będą przyjmowane we
dług ocen atestatu szkoły śre
dniej lub dyplomu.

A więc, drodzy absolwenci, 
czekamy na was.

Prof. Edmundas ZAVADSKAS, 
rektor Wileńskiego 

Uniwersytetu Technicznego

Nowości prenumeraty
ZA GRUBSZĄ GAZETĘ BĘDZIEMY 

PŁACILI PO CZCIE W IĘCEJ
, Ministerstw*) Łączności i In
formatyki poinformowało agen. 
cję ELTA o* nowych. taryfach 
prenumeraty na czwarty kwar
tał br. Od października cena us
ług pocztowych będzie, zależała 
od objętości pisma.

Za doręczenie jednego egzem
plarza gazety o objętości do 2 
arkuszy drukarskich- trzeba bę
dzie płacić 6 centów, od 2  do 4 
arkuszy — 10 centów, za wię
cej niż 4 arkusze ^  13 centów.
Dotychczas za t egzemplarz ga
zety należało płacić 9 centów?
Koszt dostawy gazet rejonoWych 
i miejskich (do 4 aricuszy dru
karskich) nie ulega 'zmianie 
wyniesie- 5 centów.

Za doręczenie jednego egze
mplarza czasopisma o objętości 
-do 2 arkuszy brukarskich trzeba

W sercu S tarego  K o n ty n e n t

płacić 9 centów, od 2 do 4 ar
kuszy — 14 centów, za większe 
niż 4 arkusze drukarskie — 20 
centów.

Za doręczenie czasopisma wy
dawanego za granicą trzeba bę
dzie płacić 20 centów (byjo 22 
centy). Prenumerujący periody- 
kę krajów WNP .będą musieli 

. opłacić nie tylko usługi poczto
we, ale tez bankowe — za prze
lanie pieniędzy.

Osoby abonujące prasę na 
skrytki abonamentowe w urzę
dzie pocztowym, będą płaciły^ o 
10 - proc. mniej. 20-orocentowa / 
zniżka będzie stosowana wobec 
osób, które zaprenumerują ~ na 
kwartał dwie t  Więcej gazet. I

(ELTAJ®

Z W ĘDRÓWEK 
REPORTERSKICH

Werdykt był bezapelacyjny. 
Geograficzne centrum Europy 
znajduje się, we wsi Bematy na 
Wileńszczyźnie. Miejsce to z 
dokładnością i całą odpowie
dzialnością określili specjaliści 
Francuskiego Narodowego Ins
tytutu Geografii. Stało się to 
trzy lata temu. Odtąd, komu po 
drodze, zbacza nieco z szosy 
malackiej, by postawić stopę w 
sercu Starego Kontynentu.

Ciekawam, jak się, czują po
tomkowie Bernatowiczów, Kap- 
cewiczóW, Szadujkisów — ro
dzin, które od wieków] zagnieź
dziły się w tej czysto polskiej 
wsi nad Jeziorem Bernackim. 
Czy docenia/ją fakt, że‘mieszkają 
w tak. ważnym miejscu i czy 10 
przybliżenie do Europy (geogra
ficzne) wpłynęło na ich życie. 
Ale to osobny temat...

Tymczasem liczna grupa przy
byszów, z przewagą rodzimych, 
ale byli też zza oceanu, Grecji 
j Armenii, stanęła w dniu lipco
wym, akurat rozsłonecznionym, 
przy czworoboku z czarnego 
granitu, ha którym wyryto na
pis, że jest to właśnie centrum 
Europy. Zabrzęczały kamery fil
mowe, zapstrykały aparaty foto
graficzne. Coś w  tym jednak 
jest. Geograficzne centrum Eu
ropy. Brzmi io  mimo wszystko 
wzniośle. Gdyby nawet jakimś 
cudem Francuzi się omylili, to 
i tak wybrali dobrze. To chyba 
jedna z najpiękniejszych miejsc 
Wileńszczyzny. Pofalowany te
ren, łąki, na. których przetrwa
ły kwiaty widziane w dziecińst
wie, swarllwy strumyk zdążają
cy pilnie do jeziora, nad nim 
bierwioniaśty mostek, parowy 
olszynowe i górujący dumnie 
kurhan, piliakalnisem zwany. 
Podobno kryje wiele tajemnic.

KIM BYLI PRZYBYSZE?
Otóż, ta liczebna grupa, to 

goście honorowi, a także rzeź
biarze, dziennikarze, osoby za
przyjaźniona i szczególnie ho
norowani ludzie, noszący jakże 
nowoczesne i wymowne miano 
— sponsorzy. Bez których, co 
tu  kryć, większość obecnych 
najprawdopodobniej by nigdy 
nie stanęła w centrum konty
nentu.

Dalsza droga prowadziła do 
odległych o 6 kilometrów Jo- 
neikiśkes (poczta Ożołówka). 
.Urocza to  na podziw miejsco
wość, juz absolutnie nie przy-* 
pominą jąca wsi pod wileńskiej, 
zabudowana gęsto mniej i bar
dziej wystawnymi willami mie
szczuchów, z samozaparciem 
grzebiących w ziemi. Teren 
przepiękny. Ręką podać do Je
zior Zielonych 1 Gulbińskiego. 
Na skraju wsi — okazała willa 
z pracownią rzeźbiarską. Włas
ność Gintarasa Karosasa, który 
osiadł tu  przed kilku laty, i 
który na wieść, że niedaleko 
znajduje się tak ważny punkt

Starego Kontynentu postanowił 
fakt ten upamiętnić zakładając 

PARK EUROPEJSKI 
Idea godna podziwu. A jesz

cze większego podziwu — upór 
i konsekwencja w działaniu 
młodego rzeźbiarza, studenta V 
roku Akademii Sztuk Pięknych 
w Wilnie. Swój pomysł założe
nia parku z rzeźbami nie opodal 
swego domu, w  terenie niemal 
dziewiczymi, obfitującym pod do
statkiem w materiał rzeźbiarski 
— tutejszy polny kamień i . tu
tejsze dęby (kilkusetletnie, które, 
niestety, ze względu na  stan ich 
„zdrowia" należało spiłować) — 
obniósł po wszelkich możliwych 
instytucjach. Dotarł m.in. do pa
ni Haliny Kobeckaite, dyrekto
ra generalnego Departamentu 
Narodowości przy rządzie RL, 
która wysłała młodego rzeźbia
rza do Sejn pod opiekę Funda
cji Pogranicza, kierowanej przez 
pana Krzysztofa Czyżewskiego. 
Miała tam właśnie miejsce kon
ferencja na temat lokalnych og
nisk kultury. Giptaras Karosas 
twierdzi, że impreza sporo mu 
podpowiedziała, jak ma działać. 
Co do jednego był od początku 
przekonany: „Jego" park ma 
powstać w absolutnej symbiozie 
z na tu rą  z wykorzystaniem ma
teriału miejscowego. Należało 
też zdobyć na ten cel pieniądze. 
Znaleźli się szczęśliwym trafem 
dobroczyńcy zasobni. Wymienię 
tylko Wileńską Korporację U- 
bezpieczeniową, redakcję „Lie
tuyos rytas", przedstawicielstwo 
na Litwie firmy „Fujifilm'', Fun
dusz Otwartej Litwy i z dwa 
dziesiątki innych.

Dzięlki nim, w sumie 9 rzeź
biarzy '-S  trzech zagranicznych, 
reszta Litwini, przystąpiło w 
tych dniach do ciężkiej pracy 
kucia polnych głazów. Co z 
nich powstanie, bo improwiza
cja jest dozwolona 1 mile wi
dziana, dowiemy się w końcu li
pca. Potem zjadą snycerze. Sta
re konary dębów czekają na ich 
przybycie.
SPOGLĄDAJĄC W PRZYSZŁOSC 

Czy przez założenie parku sta

niemy się w pełnym t§>j 
znaczeniu europejczykami] 
każdym bądź razie pomyjt 
ca spogląda w daleką ' 
tywę. Zdaje sobie spr#ł 
jednak, kiedyś muszą >] 
ęzasy lepsze, że ludzie ] 
garnęli do kultury^B j 
kwitła turystyka. Istnienie' 
go parku z pewności^jj 
się magnesem, który p* 
nie zwiedzających, A jak 
my, turystyka (dobrze' 
zowana) to  interes dochoj

Taka jest perspektywi. 
widuje ona, że w latach 
nych będzie trwała praca 
tworzeniem Parku 
go. Sądząc z udanego stań 
nisz powinien być

KILKA REFLEKSJI

Jako gazeta polską,' 
wujemy brak uczeMSfóij 
Polski. Gintaras Karosas i 
dzi, że kanałami UNESCO 
kie środowisko twórcze i 
powiadomione. Niestety, 
echa.

'Drugie, czego szczerze u 
ściłam, a czego bym j 
młodzieży polskiej. Otóż; ( 
ras Karosas mieszka w . 
śkes stosunkowo od meA 
N a moje pytanie* gdzie s 
duje Łubowo, nie tylko | 
fił dokładnie wskazać, f 
trzeć do tej miejscośd, 
okazji opowiedział^^ 
nym tam starym młyofej 
wet wymienił nazwiska r 
właścicieli spoczywających 
miejscowym cmentarzu, 
taras wie wszystko!o ' 

n zaznaczył ktoś a H  
Halina JOTKW

NA ZDJĘClACH:j 9* 
oraz goście sympozjum 
skiego w mlejsqowośęi 
gdzie się znajduje ge°8fl 
centrum Europy; n H  
założenia Parku E sH j 
rzeźbiarz Gintaras 
lewe)) ze swym porno? 
dziennikarzem Artura*^ 
keyjćiusem.

Fot. A. Tona**
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Ustawa Republiki Litewskiej 
o pieniądzach

Nr 1— 199 Z 1 LIPCA 1993 R.

■ rtytatf L Jednostka pieniężna 
TSmSS pieniężną Republiki

pa
:■& sli

UI<S  Gt*6*'k« stanowią ban- 
ce°Z  J monety litów oraz mo- knoiy * .
„jy cen»w-

na* Litewski ustala wartość 
Jyolów 1 monet, jak rów-i i H s ^
utfiat |  Emisja 
g^owi Litewskiemu przysłu- 
,lfp wyłączne prawo emisji lub 
ĉofania z <*>*&* W " .
Artykul 3. Środek płatniczy i 

Mllaeaiowy
Jedynym legalnym środkiem 

-tniezym ^rozliczeniowym w 
Republice Litewskiej jest li t  
Osoby prawne i fizyczne, znaj
dujące się w Republice Lttew- 
i k  nie mają prawa dokony
wać rozliczeń wewnętrznych za 
pośrednictwem innych środków 
latniczych z wyjątkiem lita! 
po wprowadzeniu lita wszy

j e  akty finansowe, dokumen
ty dotyczące długów i zobawią. 
zań oraz umowy, opłaty ii .rozli- 
oenia prowadzi się w litach.

Bank Litewski, inne banki Re
publiki Litewskiej, instytucje 
kredytowe oraz inne osoby Pra- 
«ne zobowiązane są bez ograni- 
aei przyjmować legalny śro
dek płatniczy Republiki Litew
skiej — lit.

Artykuł 4 Kurs lita 
Oficjalny kurs lita ustala Bank 

Litewski.
W celu utrzymania kursu lita 
stosunku do waluty obcej 

«jik Litewski: korzysta ze złota 
państwowego oraz zasobu walu
ty obcej, kupuje i sprzedaje 
państwowe papiery wartościowe, 
ustala 1 zmienia normy odset
ków za udzielane kredyty oraz 
‘“tasuje inne środki regulacji

obiegu lita oraz jego mocy na
bywczej.

Artykuł 5. Wymiana litów 
Lity na walutę obcą według 

kursu rynkowego wymieniają 
jedynie instytucje kredytowe, 
zarejestrowane w  . Banku Litew
skim, posiadające wydane
przez Bank Litewski zezwolenia 
na przeprowadzanie operacji w 
walucie obcej.

Wykaz walut* wymienialnych 
w trybie obowiązkowym na lity, 
ustala Bank Litewski 

Artykuł 6. Informacja o nie
zawodności lita 

Bank Litewski nie rzadziej 
niż raz na miesiąc publicznie 
informuje o zasobach posiadane
go złota oraz rezerwie wymie
nialnej waluty obcej, jak rów
nież znajdującej się w obrocie 
ilości litów.

Artykuł 7. Pieniądze zużyte i 
zepsute

Zużyte i zepsute banknoty i 
monety pieniędzy Republiki Li
tewskiej przyjmują i wymienia
ją  Bank Litewski i inne banki.

Artykuł 8. Odpowiedzialność 
za produkcję fałszywych litów 
lub centów, przechowywanie lub 
puszczenie do obiegu

Produkcja fałszywych litów 
lub centów, przechowywanie 
bądź puszczenie do obiegu ka
rane są zgodnie z ustawodaw
stwem Republiki Litewskiej.

Artykuł 9. Prawomocność us
tawy

Niniejsza ustawa nabiera mo
cy z dniem 1 sierpnia) 1993 r.

Ogłaszam niniejszą przyjętą 
przez Sejm Republiki Litewskiej 
ustawę.

Prezydent Republiki 
Aigirdas BRAZAUSKAS

UCHWAŁA RZĄDU REPUBLIKI LITEWSKIEJ 
Nr 479 Z 28 CZERWCA 1993 R.

PRZEDSTAWIANIU UCHW AŁ RZĄDU R E PU B L IK I 
LITEWSKIEJ, B EZ PO ŚR ED N IO  DOTYCZĄCYCH 

STOSUNKÓW M IĘDZYPAŃSTW OW YCH, 
PAŃSTW OM  OBCYM

:ho"

by1!
b

W celu ustalenia trybu przed
stawiania państwom obcym uch- 
fał rządu Republiki Litewskiej, 
T^rednio związanych ze
osun̂ ami międzypaństwowy.

reąd Republiki Litewskiej 
Postanawia:

■ Zobowiązać Ministerstwo
rJ»?W ^Panicznych do przed- 

>ania państwom obcym uch- 
Republiki Litewskiej, 

rednio związanych ze
inkami tniędzypaństwow y-

jj^^seniem  tych uchwał na 
|W .,  ®Qgiebki ma się zająć 
I ^ d u  Republiki Li-

2
m*n*sterstwom i in- 

r v,ującvm **Vtowym, przygoto- 
S u Ł  PTr,0Jekty uchwał rządu 
| i rJ*1 ^tewskiej, w liście 
i do rządu w ra-

j L  eby do projektu uch- 
P * eJ  Podłożonej do rozpa- 
1 ^ a y ć  uzgodnione z

Ministerstwem Spraw Zagrani
cznych propozycje przekazania 
odpowiedniej uchwały państwom 
obcym.

Decyzja w. tej kwestii ma być 
utrwalona w protokole posiedze
nia rządu Republiki Litewskiej.

3. Ustalić, że uchwały rządu 
Republiki Litewskiej, bezpo
średnio dotyczące stosunków 
międzypaństwowych, mają być 
przetłumaczone na język an
gielski i przekazane państwom 
obcym w ciągu 10 dni od daty 
ich podpisania, nie później jed
nak niż 20 dni przed wejściem 
ich w życie, o ile nie został 
przewidziany inny tryb przed
stawienia konkretnej uchwały 
państwom obcym.

Premier 
Adolfas SŁE2EV1CIUS

Minister spraw zagranicznych 
Povilas GYLYS

uchw ała  r 2 ą d u  r e p u b l i k i  l i t e w s k i e j
Nr 433 Z 15 CZERWCA 1993 R.

0 NALICZANIU g r z y w n y  ZA ZW ŁOKę
2. Uznać za pozbawioną mocy 

uchwałę nr 278 rządu Republiki 
Litewskiej z 23 kwietnia 1993 r. 
„O naliczaniu gTzywny za zwlo
kę emerytom" (Dz. U., 1993, nr 
14—367).

3. Uchwała ta nabiera mocy z 
dniem 1 lipca 1993 r.;

| ^*wia^epuk ^  Litewskiej po-

0,4
oso-

P'°v -naliczać
I N  k S r iy 28 zw łokę | 

l ,  u#*łonJile ^ P k c i ły  w  t ry . 
^  ^  naliczonych po- 

Ue, .^ ^ ''a jm o w a n a  powle- 
kom unalne i łą-

« n i t^ i f r4awcom P°®ie- ^ oraz wlaś-
i ?5[yatyzow anych mie- 

' członkom mie- 
,> ch  spółdzielni budo.

N o  Sfółekl od dnia 20 na- 
™™fi«*ląca.  i-----------

UCHWAŁA RZĄDU REPUBLIKI LITEWSKIEJ Nr 484 Z 2 LIPCA 1993 R.

0  indeksowaniu plac, i innych wypłat
Rząd Republiki Litewskiej po

stanawia:
1. Zatwierdzić:
1.1. stosowany minimalny po

ziom utrzymania —- - 31 litów 
miesięcznie na jednego miesz
kańca Republiki Litewskiej;

1.2. minimalną miesięczną pła
cę — - 35 litów i minimalne wy
nagrodzenie godzinowe — 0,21 
lita;

1.3. wspierane przez państwo 
dochody — 28 litów mu jednego 
członka rodziny miesięcznie i 
gwarancję dochodów 12 litów 
miesięcznie.

Wyszczególnione minimalne 
wysokości stosować od 1 lipca 
1993 r.

2. Z uwagi na to  że podwyż
szono minimalne płace, średnio 
o 12 procent podnieść płace 
(uposażenia służbowe) pracowni
ków i osób urzędowych wszy
stkich instytucji i organizacji 
budżetowych.

3. Ustalić, że płace pracowni, 
ków przedsiębiorstw zmierza
jących do zysku (w tym państ
wowych i państwowo-akcyjnych) 
oraz innych przedsiębiorstw, in_ 
stytucji i organizacji, które nie 
są finansowane z budżetu nadal 
są podnoszone z uwzględnie
niem posiadanych środków w 
trybie ustalonym przez Ustawę 
Republiki Litewskiej o gwaran
cjach dochodów mieszkańców.

4. Ustalić, że od 1 lipca 1993
r.:

4.1 o  10 proc. podnosi się od
szkodowanie (z wcześniejszymi 
podwyżkami) otrzymywane za 
uszkodzenie zdrowia lub z po
wodu śmierci poszkodowanego.

Tryb ten stosuje się wobec 
osób, otrzymujących to  odszko

dowanie albo które przed 1 ma
ja  1993 r. uzyskały prawo do 
jego otrzymania;

4.2 o 10 p roc podnosi się 
zasiłki osobom, otrzymującym 
je  z-tytułu tymczasowej nie
zdolności do pracy; bezrobo
tnym, otrzymującym zasiłki z 
tytułu bezrobocia -(z wyjątkiem 
minimalnego i  .maksymalnego), 
zasiłki .kobietom pracującym 
przebywającym na urlopach ma
cierzyńskich i otrzymującym je 
z tytułu macierzyństwa.

Tryb ten jest stosowany/ je
żeli wyszczególnione zasiłki zo. 
stały przyznane przed 1 lipca 
1993 r. ;

4.3 przy obliczaniu średniej 
płacy (kompensującego zarobku) 
pracowników instytucji i orga
nizacji budżetowych w przypad
kach przewidzianych przez us
tawy, a także kompensującego 
zarobku pracowników przed
siębiorstw i organizacji niefman- 
sowanych z budżetu dla wypła
cania zasiłków państwowych 
ubezpieczeń społecznych sumę 
zwiększenia zmienionych w 
trybie ustalonym w odpowied
nich uchwałach rządu Republiki 
Litewskiej płac dla konkretnego 
pracownika dodaje się do zarob
ku miesięcy obliczanego okre
su, w ciągu których w myśl wy- 
szczegółnionych uchwał rządu 
Republiki Litewskiej nie były 
podniesione płace (zależnie od 
faktycznie przepracowanego cza
su). Zalecić przedsiębiorstwom 
i organizacjom nie finansowanym 
z budżetu, aby stosowały ten 
tryb przy obliczaniu przecię
tnych płac na wypłaty, pocho
dzące ze środków przedsię
biorstw lub organizacji.

5. Ustalić, i e  od 1 lipca 1993 
r. emeryturę (bez państwowego 
dodatku socjalnego) nie pracu
jącym emerytom podnosi się o 
10 proc.

6. Wypłacać od 1 lipca 1993 
r; niepracującym emerytom pań
stwowy dodatek socjalny w wy
sokości z grudnia 1992 r., ob
liczony na podstawie emerytury 
z grudnia 1992 roku.

7. Ustalić, że od 1 lipca 1993 
r. fundusze stypendiów studen
tów' szkół wyższych, uczniów 
szkół pomaturalnych i zawodo. 
wych podnosi się o 10 proc.

8; Zwiększyć kompensację za 
wydatki na wychowanie przed
szkolne rodzinom, wychowują
cym w domu dzieci w wieku od 
półtora do trzech lat, jak też 
rodzinom, mającym troje i 
więcej dzieci w wieku do lat 
16 (uczniów —*do 18), na dzie
ci -od półtora roku aż do pój
ścia do szkoły i od 1 lipca 1993 
r. wypłacać po 6 litów miesię
cznie za każde dziecko, które 
nie uczęszcza do przedszkola.

9. Polecić Ministerstwu Finan
sów:

9.1. przeznaczyć z budżetu 
państwowego Litwy środki na 
wypłaty zwiększone w myśl ni
niejszej uchwały; (

9.2. przekazać Państwowemu 
Zarządowi Ubezpieczeń Społe
cznych środki potrzebne na wy
płacani e  państwowych dopłat i 
zasiłków socjalnych, na wypłaty 
przez aseku rantów.

Premier 
Adolfas SLE2EVI&US 

Minister opieki społecznej 
Teodoras MEDAISKIS

UCHWAŁA RZĄDU REPUBLIKI LITEWSKIEJ 
Nr 474 I  24 CZERWCA 1993 R.

O POM OCY LITW INOM  NA BIAŁORUSI

Premier 
Adolfas SLE2EVlClUS 
Minister budownictwa 

1 urbanistyki 
Aigirdas VAPSYS

Z uwagi na prośbę białoru
skich Litwinów — mieszkańców 
Gierwiat o  pomoc w budowie 
centrum kultury litewskiej w 
Gierwiatach oraz w celu zaspo
kojenia innych ich potrzeb, jak 
też propozycji Państwowej Ko
misji Problemów Regionalnych, 
Związku Wspólnot Litewskich 
Europy Środkowej i Krajów 
Wschodnich oraz klubu „Gerve- 
ćiai" dotyczących tych kwestii 
Rząd Republiki Litewskiej posta
nawia:

1. Wyasygnować w 1993 r. z 
dodatkowo otrzymanych środ
ków budżetu państwowego Lit
wy dla klubu „Gervećia?" 135 
min talonów, w tym 90 min ta
lonów na finansowanie budowy 
centrum kultury litewskiej w 
Gierwiatach, 15 min talonów na 
zakończenie budowy centrum 
.kultury litewskiej w Pelesie i 
30 min talonów na pomoc spo
łeczności litewskiej w Apsie, 
Gierwiatach i Pelesie.

W  budżecie państwowym Lit
wy lat 1994 i' 1995 r. mają być 
przewidziane środki na zakoń
czenie budowy centrum kultury 
litewskiej w Gierwiatach.

2. Zezwolić Ministerstwu Fi
nansów zwolnić zleceniodawcę i 
wykonawcę budowy centrum 
kultury litewskiej w  Gierwia
tach z podatku akcyzy ogólnej, 
wykupu licencji przedsiębior
czości transportowej, jak rów
nież cła za wywożone materiały 
budowlane i urządzenia, prze
znaczone dla tego centrum, aby 
zmniejszyć wydatki na jego bu
dowę.

Zleceniodawca i wykonawca 
budowy powyższego centrum 
powinien sporządzić wykaz wy
wożonych materiałów budowla
nych i urządzeń, przeznaczonych 
dla centrum i po uzgodnieniu z 
Ministerstwem Budownictwa i

Urbanistyki przedstawić go Mi
nisterstwu Finansów oraz De
partamentowi Ceł przy Minister
stwie Finansów.

3. Zlecić Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych:

■3.1 załatwić formalności pra
wne związane z budową gierwia- 
ckiego centrum kultury litew
skiej w instytucjach państwo
wych Białorusi i porozumieć 
się, aby za materiały budowlane 
i urządzenia, przeznaczone dla 
tego centrum, nie było pobiera
ne cło przewidziane na Białoru
si;

3.2. przygotować umowę li- 
tewsko-białoruską, na której mo
cy ośrodki kultury Litewskiej w 
Gierwiatach i Pelesie zostały 
uznane prawnie za własność Re
publiki Litewskiej;

3.3. wspólnie z Ministerstwem 
Kultury i Oświaty porozumieć 
się z odpowiednimi instytucja
mi Białorusi w sprawie założe
nia centrów kultury litewskiej w 
Apsie, Gierwiatach, Pelesie i - w 
razie potrzeby w innych miej
scowościach;

3.4. wspólnie z Ministerstwem 
Ochrony Kraju oraz Departa
mentem Ceł przy Ministerstwie 
Finansów uregulować, po uzgod
nieniu z odpowiednimi instytu
cjami Białorusi, przejazd lud- 
"hoścl przygranicznej pochodze
nia litewskiego przez granicę 
państwową Litwy i Białorusi 
zgodnie z propozycją Związku 
Litewskich Wspólnot Europy 
Środkowej i Krajów Wschodnich 
oraz klubu „Genreciai", uzgod
nioną ze wspólnotą litewską Bia
łorusi.

4. Zobowiązać Ministerstwo 
Kultury i Oświaty porozumieć 
się z odpowiednimi instytucjami 
Białorusi w następujących spra
wach:

4.1, przygotowanie nauczycieli

dla szkół litewskich oraz ich 
skierowania do tych szkół;

4.2 zaopatrzenia szkół litew
skich w podręczniki i książki w 
języku litewskim, programy i 
materiał metodyczny;

4.3. warunki pracy i życia 
nauczycieli litewskich, wysyła
nych do szkół-litewskich na Bia
łorusi.

5. Ministerstwo Łączności i In. 
formatyki zobowiązane jest:

5.1. z odpowiednią instytucją 
Białorusi porozumieć się w spra
wie rozpowszechnienia litewskiej 
prasy periodycznej i książek na 
Białorusi oraz rozstrzygnięcie 
sprawy dostarczania periodyków 
i innych przesyłek pocztowych 
bezpośrednio z Litwy do A psy, 
Gierwiat i Pelesy;
- 5.2. rozstrzygnąć sprawę łą
czności z czynnymi oraz budo
wanymi centrami kultury litew
skiej na Białorusi.

6. Zlecić Ministerstwu Komu
nikacji wznowienie tras autobu
sów pasażerskich z Wilna do 
Apsy, Gierwiat i Pelesy.

W celu pokrycia strat związa
nych z powyższymi trasami ma
ją być przydzielone dotacje z 
budżetu państwowego Litwy.

7. Ministerstwo Energetyki ma 
rozstrzygnąć kwestię zaopatrze
nia w energię elektryczną czyn
nych oraz budowanych ośrodków 
kultury litewskiej na Białorusi.

8. Zobowiązać Ministerstwo 
Zdrowia do stworzenia* możliwo
ści Litwinom z Apsy, Gierwiat i 
Pelesy leczenia się w lecznicach 
litewskich na warunkach i pra
wach, przysługujących obywa
telom Republiki Litewskiej.

9. Zwolnić klub „Gervećiai" 
oraz Związek Wspólnot- Litew
skich Europy Środkowej i Kra
jów Wschodnich od podatku 
dzierżawczego za przydzielone im 
pomieszczenia niemieszkalne w 
Wilnie przy ud. Jakśto 9.

Premier 
Adolfas SLE2EVIĆIUS 

Minister kultury 1 oświaty 
Dalnlus TRINKONAS

POLSKA GRUPA W SZKOLE PEDAGOGICZNEJ
W Wileńskiej Pomaturalnej 

Szkole Pedagogicznej od kilku 
lat istnieją grupy polskie. W 
ubiegłym roku z trudem, a jed
nak zebrała się grupa na I roku. 
W roku bieżącym również ist
nieje taka możliwość, by zdobyć

zawód wychowawczyni przed
szkola — nauczycielki języka li
tewskiego dla szkół polskich. 
Dokumenty (świadectwo ukoń
czenia szkoły' i kopia, 4 zdję
cia i zaświadczenie lekarskie) 
należy składać do 24 lipca. Kan

dydaci na studia przyjmowani 
będą na zasadzie konkursu świa
dectw,.

Szkoła znajduje się przy iri. 
Palydovo 29 w Nowej Wilelce 
(tel. 67-48-06). Dojazd: autobu
sem nfr 31 z dworca kolejowego 
lub nr 16 z ronda na Antokolu.

Inf. wł.
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T IE S A
* Z oświadczenia byłych więźniów 

politycznych i dysydentów wydrukowanego 
7 lipca:

„Sejm Litwy i rząd powinny dziś bardziej 
zdecydowanie konsolidować naród, zrzeszać 
do konstruktywnej pracy rzetelnych i kompe
tentnych specjalistów różnych przekonań, 
szybciej podejmować ustawy, pobudzające 
inicjatywę prywatną oraz odrodzenie gospo
darki. Niestety, naocznie widzimy, że wszelkie 
wysiłki na rzecz stabilizacji sytuacji i rozpoc
zęcia pozytywnej pracy powstrzymują de
struktywne działanią tzw. opozycji. Zamiast 
przeprosić naród za zrujnowanie gospodarki, 
za spustoszenia w ekonomice i kulturze, pod
judzanie narodu i jego zawiedzione nadzieje, 
ci politykierzy zachowują się bezczelnie, 
przeszkadzają Sejmowi i rządowi w pracy. Nie 
mając żadnej kompetencji, ani żadnego ręal- 
nego programu, bez żadnych wniosków ze 
swej niepomyślnej działalności politycznej ł 
gospodarczej, wszelkimi środkami i za wszel
ką cenę dążą do władzy. Co może to dać w tak 
trudnym i skomplikowanym okresie — mało to 
ich interesuje. Podżeganie do strajków oraz 
wszelkich destabilizujących życie akcji poli
tycznych, podważanie pracy szkoły, pr&ba 
wzbudzenia nastroju beznadziejności wska
zują na starania tej grupy politycznej przegro
dzenia drogi do jakiejkolwiek normalizacji 
życia. Dokąd prowadzi to Lftwę?

Jesteśmy przekonani, że Litwa potrzebuje 
dziś pracy i spokoju, rozwagi działań polity
cznych, uważnego wysłuchania każdej opinii, 
zrozumienia wszystkich interesów, nie zaś 
podżegania zgubnych namiętności politycz
nych.

Kategorycznie odrzucamy taki sposób 
rozstrzygania problemów życia Litwy, wzywa
my Sejm Litewski i społeczność do szczerego 
dialogu, ofiarnej pracy dla dobra naszej umę
czonej Ojczyzny. Dosyć burzenia, dosyć łez i 
niezgody w naszej ukochanej Litwie. Niech 
naszym krokom i naszym czynom towarzyszy 
światło chrześcijańskiej moralności!"

* Gazeta nadal wraca do sprawy ambasa
dora Litwy w USA S. Lozoraitisa przedrukowu
jąc faksymilia pewnego protokołu, którego 
treść również przytaczamy:

„Przedstawiciele opozycji dziś stanowozo 
zaprzeczają temu, że p. Stasys Lozoraitis miał 
pracować w przedstawicielstwie litewskim we 
Włoszech. Przytakują tylko półgębkiem, że 
obowiązki chciano połączyć, aczkolwiek 
przedstaw icielstw o w dw óch dużych 
państwach, które dzieli niemalże 8 tys. kilo-, 
metrów, trzeba przyznać, nie jest rzeczą łatwą. 
Czy nie lepiej by było w tym wypadku naszym 
ambasadorom siedzieć w Wilnie i kierować 
działalnością dyplomatyczną w Tokio, Kairze 
czy Buenos Aires?

Wróćmy jednak do początkowego projek
tu. Widoczny jest z dokumentu, który cytuje
my.

„Protokół posiedzenia komisji spraw zag
ranicznych z 1.10.1992.

Uczestniczyli: Okińczyc, Zingeris, Povilio- 
nis, Racas, Óźelyte, Valatka, Januska, Degu- 
tis, Paleckis, S audargas , Kuzmickas, 
Stankevićius, Skuśenas.

Doradcy: Davideniene, Bubnys.
Porządek dnia:
1. O mianowaniu p. Stasysa Lozoraitisa 

ambasadorem RL we Włoszech.
1. Rozpatrzono:
wniosek ministra spraw zagranicznych o 

mianowaniu ambasadora RL w USA p. Stasy- 
sa  Lozoraitisa am basadorem  RL we 
Włoszech.

Saudargas: W tej kwestii przeprowadzono 
narady z Włochami, rozmawiano z samym p. 
Lozorartisem. Na krótki okres funkcje zostaną 
połączone, a-potem oddzielimy. P. Lozoraitis 
wybrał Włochy prawdopodobnie ze względów 
rodzinnych.

Okińczyc: Czy jest materiał korespon
dencji z p. Lozoraitisem?

Saudargas: Nie, pisemnego nie ma. 
Povilionis: Czy zamierza się wyśłąć do 

Waszyngtonu, człowieka, który by zdobył 
praktykę przy p. Lozoraitisie? *

Saudargas: Tam jest już A. Miliukas,

niezły pracownik wydziału krajów amery
kańskich MSZ.

Postanowiono:
decyzję ocłożyć do następnego posiedzenia: 

za—8, przeciwko— 1, powstrzymało się —
Co prawda, na następnym posiedzeniu 

komisji, które się odbyło 7 października 1992 
r. postanowiono:

„Nie zaaprobować wniosku ministra 
spraw zagranicznych o mianowaniu ambasa
dora RL w USA p. Stasysa Lozoraitisa amba
sadorem RL we Włoszech. Przegłosowano 
jednomyślnie".

Mimo wszystko jedna kwestia pozostaje: 
dlaczego władze włoskie w styczniu 1993 r. 
przysłały do Wilna zgodę w związku z miano
waniem p. S. Lozoraitisa ambasadorem Litwy 
w Rzymie?

* Albinas Lozuraitis, członek Sejmu, filo
zof rozważa, „Czy polityka DPPL uniknie czy
hających na nią pokus?":

„Rozłam sejmowej frakcji DPPL stał się jed
nym z ulubionych tematów dziennikarzy i nie 
tylko dziennikarzy. Jedni rozprawiają o tym 
rozłamie już jako o fakcie dokonanym opierając 
się na tak wiarygodne źródło, jak rozumowanie 
samych członków frakcji. Inni zapowiadają 
rozłam jako coś nieuchronnego, gdyż tak duża 
rzecz nie może pozostać nie rozbita

A więc jest rozłam czy nie? Wielki drama
tyzm tego hamletowskiego dylematu bodajże 
najlepiej wyłuszczył pewien publicysta kato
licki, wskazując jedynie na dwawyjścia DPPL 
oraz jej frakcji sejmowej: albo DPPL rozpadnie 
się na drobne części i od podstaw, wskazując 
na budzący się w niej duch demokratyczny, 
albo pozostanie jednolitą potwierdzając w ten 
sposób swą stagnacyjną naturę. Słowem 
DPPL albo zginie na rzecz demokracji, albo 
się zachowa na zgubę demokracji. Tertium 
non datur. Jest to ta sama okrutna alternaty
wa, z pomocą której niegdyś sprawdzano ko
biety oskarżane o czarodziejstwo: wrzucano 
skrępowane do wody i jeśli tonęły to oznac
zało, że były niesłusznie oskarżone, a jeśli 
wypływały — to były czarownicami i wiadomo 
było, jak dalej postąpić...

A więc co dalej? Nie potrzeba iluzji, że 
dziś ta przeszłość już umarła Stosunek DPPL 
do przeszłości jest bynajmniej niejednoznacz
ny i dla niej samej nie jest zbyt łatwo go 
określić. DPPL, być może, najmniej uległa po
kusie wyrzeczenia się przeszłości w ogóle i 
potępienia jej całej bez wyjątku, co się stało 
niemalże obowiązkowym rytuałem ideologicz
nym nowych sił politycznych. Procedury o- 
czyszczania się z przeszłości nie były i nie są 
zbyt pociągające, od przeszłości nie da się 
uciec i szanujący się człowiek zazwyczaj Od 
niej nie ucieka. Była taka. iaka była. nie da sie 
już jej zmienić i wszelkie jej oceny, w rzeczy 
samej są oceną dnia dzisiejszego. Dążenie do 
całkowitego odgraniczenia się od przeszłości 
jest równe strachowi przed prawdą, a więc 
bezsilności.

Jednakże w jednym swym aspekcie — 
jako system zarządzania politycznego — 
przeszłość obarcza winą. A któż lepiej niż 
DPPL wie, co znaczy być oskarżanymi! Gdy 
są prawi, muszą być i winni. Gdy istnieje 
mnóstwo partii, które wyznaczyły sobie 
przyszłość, ma być też partia, której tamte 
partie wyznaczyły przeszłość. DPPL przez 
wszystkich swych oponentów jest zwana par
tią przeszłości. Jest to zjawisko wspomnia
nych procedur oczyszczenia. Nic wi|ęc 
dziwnego, że i w samej DPPL niekiedy pów- 
staje instynktowna próba odrzucania rozumia
nej w ten sposób przeszłości bądź. )uż 
dzielenia się nią z  innymi jej właścicielami

Na takie oskarżenia można by nie zwracać 
uwagi. Nie ulega jednak wątpliwości, że DPPL 
rzeczywiście odczuje, jeśli jeszcze nie czuje, 
pokusy przeszłości. Nie będą tak otwarte i 
bezczelne jak te, przed którymi nie potrafili 
ustać obecni oponenci DPPL Będą one bar
dziej zawiłe, wyrafinowane i trudniej rozpoz
nawalne. Pierwsze przejawy tych pokus już 
się zjawiły,,.

LIE TU V O S A ID A S
* Rozważania dziennikarskie w kolumnie 

redakcyjnej dotyczyły aktualiów naszego 
życia „Kt0'chce z Litwinów uczynić rozstrzeli- 
waczy Żydów? — pytają Saulius Stoma i Vąl- 
das Vasiiiauskas:

„Zamieszczony w "Lietuvos aidas,, kontro
wersyjny artykuł Tomasa Vericlovy. "Sakrali
zacja  błędów,, spotkał s ię  z dużym 
zainteresowaniem czytelników, redakcja o- 
trzy mała wiele odgłosów. We wszystkich pow- 
stan ie  czerwcowe 1941 r. ma niemal

jednakową ocenę. Był to naturalny przejaw 
żywotności narodu, wyjątkowo ważny po 
dosyć nieambitnym braku oporu wobec oku
pacji sowieckiej w 1940 roku. Tomas Venclova 
podlewając benzyny do tlącego się płomyka 
badań historycznyoh w przededniu rocznicy 
powstania raz jeszcze zaktualizował tragiczne 
doświadczenie naszego narodu. Byłby to 
jeden z obowiązków Intelektualisty: nieocze
kiwanym spojrzeniem ukazać nieco niezwykły 
obraz ustabilizowanych zjawisk, w pewnym 
sensie — sprowokować. Prawdopodobnie w 
kulturach wszystkich narodów znajdziemy ta
kich, którzy się ważyli stawić czoła ustalonym 
poglądom, zwłaszcza w okresach wzrostu 
uczuć narodowych. Nowoczesna kultura zro
dziła nawet mit samotnych sprawiedliwych, 
toteż zrozumiałe jest, że poeta emigrant mało 
znanego narodu, pretendujący do nagrody 
Nobla, ma być kontrowersyjny i niedoceniony 
w pełni w Ojczyźnie.

Jednocześnie z dyskusją w „Uetuvos 
ajdas” powstanie 1941 roku nagle przypom
niała jedna z najbardziej wpływowych gazet 
niemieckich „Die Zeit". W numerze z 25 czerw
ca opublikowała ona długi artykuł Aleksandra 
Słąwina „Zainscenizowane pow stanie”. 
Gdyby ta publikacja ukazała się w „Prawdzie”, 
gazecie „Tarybq Lietuva" bądź „Opozycji” 
można by przemilczeć, ale solidność „Die 
Zeit" zmusza dać odpowiedź l skomentować 
absolutne niedorzeczności.

Oto wstęp do artykułu: „W tych dniach 
Litwa obchodzi rocznicę czerwcowego pow
stania 1941 r. przeciwko Rosjanom. Zorgani
zowane zostało przez niemiecki kontrwywiad 
z pomocą litewskich faszystów 1 przede 
wszystkim miało na celu likwidację ludności 
żydowskiej”. I jeszcze: „22 czerwca 1941 r. o 
godz. 3 miń. 30 niemiecki Wehrmacht przys
tąpił do swego decydującego ataku przeciw
ko Związkowi Sowieckiemu. Po przeszło 
półwieczu ta data ogłoszona została jako 
dzieńpowstania narodowego. Wprowadzono 
ją wtedy, gdy Landsbergis został przewodni
czącym Raoy Najwyższej, gdy w 1991 r. re
publika w yw arzyła niepodległość i siły 
prawicowe doszły do władzy. Jedną z ulic 
kowieńskich (w dzielnicy Eiguliq) obecnie 
nazw ano imieniem Śkirpy, ówczesnego 
„szefa rządu". W ten sposób Kowno jest jedy
nym miastem świata, które za bohatera uznało 
agenta niemieckiego kontrwywiadu, tajnej 
służby wojskowej”. Jedna z adnotacji głosi: 
swymi metodami tortur litewscy ochotnicy 
prześcignęli swych nauczycieli z SS„.

Czytając ten artykuł włosy mogą stanąć 
dęba, a niektórzy Niemcy z ulgą westchną. 
Jak się okazuje, istnieje kraj, w którym Żydów 
mordowali nie Niemcy, lecz miejscowi miesz
kańcy. W chytrze spreparowanym artykule 
powstanie czerwcowe przeplata się z całą 
okupacją niemiecką, a motywem przewodnim 
jest nieustanne wołanie przerażonych Żydów: 
„Litwini idą!". W artykule wyraźny jest leksy
kon stalinowskich „historyków", którzy nie 
widzą różnicy między faszystą, rozstrzeliwac- 
zem Żydów i litewskim patriotą, bojownikiem 
o wolność, partyzantem; ta sama wypaczona 
logika, gdy z pogardą się mówi o powstaniu 
Czerwcowym, jako nie mającym żadnego 
znaczenia wojskowego, a cała odpowiedzial
ność za masową zagładę Żydów przypada 
rządowi K. śkirpy, aczkolwiek sam śkirpa w 
owym czasie przesiadywał w areszcie domo
wym w Berlinie; ażeby nikt nie miał żadnych 
wątpliwości co do utworzonego rządu oraz 
faszystowskiej natury LAF bliski narodowcom 
śkirpa przedstawiony zostaje jako woldema- 
rowiec oraz uczestnik puczu 1934 r.„.

* W numerze piątkowym pod tą samą rubry
ką rozważania snuje Lina Pećełiuniene. „Wybory 
najpiękniejszych — próbą władzy rekinów”:

„Wierzmy: komunizm ńie wrócL A jeśli 
zastanowimy się nad możliwością feudaliz- 
mu? Jak wziąć w garść Litwę — oto pytanie.

W dniu, gdy władze pozdrawiały naród, 
który wreszcie ujrzał długo trzymane w sejfach 
lity, cieszyło się tylko pięć banków. Zgodnie z 
uchwałą zarządu Banku Litewskiego od 15 
czerwca walutę kupują, sprzedają I wymienia
ją jedynie instytucje kredytowe, zarejestrowa- 

l ne w Banku Litewskim, po s iad a jące  
zezwolenia wydane przez Bank Litewski na 
dokonywanie operacji z walutą obcą. „Oto 
jesteśmy świadkami powstawania mafii na 
naszych oczach" — może zbyt drastycznie 
ocenili przydział zezwoleń przedsiębiorcy. 
Przewodniczący zarządu BL już wcześniej us
talił: banków komercyjnych jest stanowczo za 
wiele. Gdzie to widziane, aby każdy nieco 
rozgarnięty w arytmetyce otwierał własne 
okienko z angielskim napisem exchange (wy
miana) . A najbardziej niebezpieczne jest to, że 
zalążek drobnego i średniego biznesu stwor
zył warunki do ustalenia naturalnych kursów

pieniędzy odpowiednich do wartoł  ̂
wych. Teraz będzie lepiej: m agi^ |  
proces pod swą kontrolę. Ut woty*1 
będzie mogło okręcać jak zechcą \ 
zechce tylko pięciu szczęśliwcćftjij 
pozwoli zachować okienko excharwu'l 
okręcanie to jest popłatne (oczywjf|g 
nas, lecz tych, którzy muzykę 
mogliśmy się przekonać w 
przedśmiertnych konwulsji talon*"/?

U E T U V O S j  irytas
* „Persona non grata": wypędzą 

drzwi lazą w okno„ — pisze Felikaa»r 
o obcokrajowcach bezprawnie 
cych na Utwie:

„Mniej więcej co cztery dni na ntô  
wy o sytuacji prawnej obcokrajowcy! 
wydala się obywateli obcych krajów. 
z przepisami deportacji obcokrajl 
osoba wydalana powinna opłacić wy< 
własny przejazd i przejazd funkcja 
towarzyszącego do granicy 
Jeżeli deportowany nie dysponuj* 
wydatki pokrywa się z budżetu pafotwt 

W dokumencie osoby niepaśBM 
rządza się specjalną adnotację, wsio 
termin, w ciągu którego dema osoba 
prawa przyjeżdżać do naszego kraju, 
leżności od stopnia wykroczenia terrrj 
może stanowić od 1 roku do 5 lat o> 
która trafiła na czarną listę, zakazuj* 
tylko wjazdu i goszczenia na Litwie, legi 
przejazdu tranzytowego przez jej 
rium.(...)

Jedna z najbardziej interesującyehi 
rii deportacji związana jest ze znaną 
Dekanidze.

56-letnl Georgij Dekanidze, akcjom 
stołecznego hotelu „yilnius", właściciel 
„Gloria” i innych obiektów, w s ^ H  
różnych kontekstach jako jeden z najb* 
wpływowych i majętnych mieszkańców 
Dziennikarze zagraniczni i niektórzy pra 
wiciele naszej praw orządności^^H  
wają go ojcem chrzestnym mafii 
Dekanidze, ma się rozumieć, zaprzecza 

Do 1987 roku wraz z Georgijem 
dzew Wilnie mieszkał jego syn Borys, 
5 laty Borys z żoną wyemigrował dob 
Stamtąd przeniósł się do NiemljH 
trzymał dokument jako osoba bez obyi 
wa. Ostatnio 6 . Dekanidze 
Litwę z łotewską wizą i przez dość dłuj 
mieszkał tu. Za ten okres zdobył nie mn 
niż ojciec, sławę, stale będąc pod ÓM 

organów praworządności. W ubieglya 
za różnego rodzaju naruszenia ustawi 
tament migracji postanowił wydalić to( 
cokrajowca z Litwy. Decyzję udali 
urzeczywistnić dopiero w kwietniu 
bieżącego, gdy B. Dekanidze został zd 
ny przez uzbrojonych kaemistów.

Redakcji udało się dowiedzieć; | j  
źródeł, że obecnie dokłada się wszetó 
rań, by B. Dekanidze otrzymał wizę 
Jak dotychczas nikt nie z d e c |^ H | 
taki krok. A propos, jeszcze w okreafo 
kim B. Dekanidze prosił o przywrócą 
radzieckiego obywatelstwa, lecz 
odmówiono mu."

* Sposób naszego życia wymagil 
korekty — znów Feliksas Telksnyi 
prokuratora, która, jak twierdzi 
zgwałcona:

„Nocą 15 sierpnia ub. roku, okołoi 
2, do patrolu policji, dyżurującego* 
z miast Litwy i idącego przez zarośnfj] 
wami skwer, podbiegła młoda D 
Oświadczyła, że jest żoną prokurijM 
rejonu i że przed chwilą została zg* 
przez nieznajomego młodzieńców0* 
niu krzewów funkcjonariusze 
18-łetniego mieszkańca miasta, dopr°* 
jącego do ładu swe ubranie. Pod^F 
dostarczono do komisariatu policji- 
zbadania sprawy główny prokur*#* 
stworzył grupę inspektorów. j |  

Poszkodowana nazwijmy ją 
wieczór z mężem — prokuratoreijp|£n 
w gościnie u mieszkającej w sąsi®®̂  
leżanki. Teraz trudno powiedzieć 13 
wieczór pito, jednak prokuratori P° . 
nagle powiedział, że zaszkodz ić  "
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sam, bez żony zostanie na noc 
której męża w tym czasie nie było' 

Wkrótce cło drzwi mieszkari!§ 
podpity podejrzany (nazwijmy. 9° 
gospodyni, która oświadczyła ż®*1
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^ y t powiedział, że chłopcy z ko
po którzy pizyjechall, by zeb-
,ie('skl*VZJ g j właścicieli kiosków, żądają 
«k ̂ JLcIclelk* miwzkania nia chciwa z 

” wia6 i zawołała jeszcze jedną swoją 
nim trochę znała nieproszonego
tól̂ Ant*na3. słysząc także z jej ust odmo- 
^fe |ffi!S § j| c0^ mówiąc o granacie. W 
^  '"Rozmowy na korytarzu zjawiła się Inga. 
mW ™ e0 jiwdzi, powiedziała mniej więcej 

normalnymi ludźmi i możemy 
^ '\L k  SI P° dobremu'. Wszyscy zapalili 

I do pewnym czasie na korytarzu 
i ^ n i  zostali we dwoje. 1

Podajuany twierdził, że z mieszkania wy- 
objęci. Kobieta skarżyła się. że jej mąż 
J  u innej. W krzakach całowali się i on 

zoSś|aJ ż0 Się ona zgadza na stosunek. Twier- 
Sniu poszkodowanej, że była zgwałcona w 
Rezony sposób podejrzany zaprzeczał od
^zatrzymania.

Po wysłuchaniu zeznań podejrzanego, 
„oszkodowanej i świadków, sąd dzielnicowy 
Stanowił uniewinnić Antanasa. Zdaniem 
Lju, a później także Sądu Najwyższego, 
groźby podejrzanego, że za rogiem stoi sa- 
2#chód z mężczyznami-gwałcicielami, nie 
„„śe być oceniany jako realna przemoc psy
kana. Poza tym, koleżanki poszkodowanej 
j mąż byli obok i prawdopodobnie odpowie- 
daeliby na zew o pomoc. Sąd, widocznie nie 
pominął jednej z wersji adwokata podejrzane
go. Żona, nie mogąc skłonić do wyjścia męża, 
który został u innej kobiety, oświadcza o jej 
zgwa|ceniut Słysząc to policjanci natychmiast 
,go wzywają. Tak też się stało.”(...) 
i • Co słychać w pałacu arcybiskupim, gdzie

pisfwszym gościem będzie Jan Paweł II:
.Przy restaurowaniu pałacu arcybiskupie

go pracują spółka akcyjna „Tieksta", budow- 
lani z Wilkomieiza, Oran, Kupiszek, studenci 
Uniwersytetu Wileńskiego. Jak powiedział dy
rektor generalny „Tieksty" J. Muraska, przed 
wizytą papieża zrekonstruuje się trzecie piętro 

prestiżowy gmach, dwa gabinety robocze, 
dwie jadalnie, kaplicę i biblioteczkę. W pierw
szym gabinecie roboczym obecnie odnawia

się freski na suficie, w wielkiej jadalni kładzie 
się podłogę: specjalnie inkrustowany parkiet 
trzeba nie tylko wyczyścić, lecz i odnowić wyk
ruszone części.

W tych pomieszczeniach już wyczyszczo
no marmur, pozłocono detale ścian. W biblio
tece oczyści się obicia ścian, drewno. Do 
kapliczki przywiezie się niewielki, wykonany 
na specjalne zamówienie ołtarz.

W budynku jest stara winda z początków 
wiekUr Dotychczas nie znaleziono człowieka, 
który potrafiłby ją wyremontować. Winda 
przeznaczona jest na dwie osoby, przed wizy
tą papieża nie zostanie zrekonstruowana, 
gdyż arcybiskup nie zażądał tego.

Inna winda, której szyb budowlani już wy
murowali, będzie przeznaczona na do
wożenie artykułów spożywczych. Będzie ona 
woziła żywność z pierwszego piętra do kuch-* 
ni.

Mieszkanie arcybiskupa składa się* z 3 
pokoi, sufit w sypialni wygiął się. Jak powie
dział J. Muraska, gmach postawiono na torfo
wisku, dlatego popękały ściany, wygięła się 
fasada. Należało umocnić fundamenty, wyko
nać remont kapitalny. Mieszkanie również 
zostanie wyremontowane przed wizytą pa
pieża.

Kierownik kontraktu firmy „Budimex” na 
Litwie L  Młynarz powiedział dziennikarzowi 
„Lietuvos rytas”, że innego tak pięknego bu
dynku na Litwie nie ma. Marmurowe posadzki, 
dębowe drzwi. Wanny, toalety, zlewy i kafelki 
przywieziono z Włoch. W budynku zainstalo
wano sygnalizację przeciwpożarową, wsta
wiono kuloodporne szyby. Jest także system 
ogrzewania wody.

Najważniejsze prace rekonstrukcyjne już 
zakończono, obecnie porządkuje się sad, 
ścieżki i szklaną werandę. Robotnicy firmy 
„Budimex" rozpoczęli tu pracę w sierpniu roku 
ubiegłego, cykl robót trwał 10 miesięcy”.-(...)

r Ss p u b l ik a
* „1 lipca minął termin ważności tymcza

sowych zaświadczeń obywatelstwa Litwy.

Według danych Departamentu Migracji 
75 proc. mieszkańców w tym czasie otrzymało 
paszporty litewskie. Chociaż komisja rządowa 
powstała przed kilkoma miesiącami badała 
stan wydawania dowodów osobistych i kon
statowała, że jest on niezadowalający, terminu 
ważności zaświadczeń tymczasowych nie 
przedłużono. Kierownik komisji, ówczesny wi
ceminister sprawiedliwości Stasys Śedbaras 
twierdzi, że po przedłużeniu terminu ludzie nie 
będą śpieszyli i w ten sposób wszystko może 
się jeszcze bardziej przedłużyć.

Obecnie 25 proc. obywateli posiada nie
ważne dokumenty. A na to, jak wiemy, prawo 
nie zezwala. Poza tym, obywatele ci nie 
mogą spełniać żadnych czynności praw
nych." (...)

Ten aktualny temat porusza „Respublika" 
w redakcyjnej kolumience w numerze za 9 
lipca.

„Pracownicy służby paszportowej Wilna 
mogą opowiedzieć niejedno wydarzenie, kiedy 
to w kolejkach po dowody osobiste ludzie tracili 
przytomność, byli okradani, pobili się między 
sobą, wykłócali się z pracownikami służby. 
Nieco łatwiej poszło tym, którzy przystali na 
proponowaną przez rząd swoistą formę reketu 
— po zapłaceniu znacznej sumy otrzymywali 
dowód osobisty w ciągu kilku dni. Między inny
mi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadal 
nie jest skłonne „pobłażać" obywatelom. W 
przededniu 1 lipca zaproponowało ono rządowi 
pobieranie od mieszkańców Litwy za nowy 
dowód osobisty 7 litów (pełną jego wartość). 
Rząd odłożył tę prośbę do 1 września. A Minis
terstwo tymczasem też pozostaje miłosierne — 
nie będzie karało ludzi nie posiadających do
wodów osobistych, gdyż stało się tak nie tylko 
z ich winy. (...)

Jak już wspominaliśmy, czwarta część 
mieszkańców kraju żyje jakby nielegalnie, ma 
ograniczone prawa. Sekretarz asocjacji och
rony praw człowieka Stasys Kauśinis zgadza 
się z tym. Od razu przypomniał publikację z 
popularnego czasopisma rosyjskiego „Ogo- 
niok" zamieszczoną przed kilku laty, która 
analizowała metody organizowania sztucz
nych kolejek i wyjaśniała, kto i jak z tego 
korzysta, inaczej mówiąc, dorabia na tym. S.

Kauśinis powiedział także, że dotychczas lu
dzie w sprawie dowodów osobistych do ich 
asocjacji nie zwracali się, lecz jeżeli będą się 
zwracać, asocjacja zainteresuje się tym prob
lemem." (...) • ’ - V

* Valdas Kukulas w obszernej publikacji 
„Nadchodząca teraźniejszość" wygrubTa kilka 
sentencji z układów panujących w naszej 
władzy:

„Jak ocenić fakt, że w Urzędzie prezy
denta, strukturach rządu skupia się reanimo
wany „przedśmiertny** KC KPL ostatnich 
lat?"

.Oczywiście, bardzo wesoło jest i śmie
sznie, gdy „landsbergista w wąskim tego 
słowa pojęciu" A. Skućas idzie strzeobudynku 
banku, którego kierownika sami „landsber- 
giści" jeszcze wczoraj ogłosili największym 
wrogiem narodu i trwonicielem mienia 
państwowego".

„Okazuje się, że możliwy jest wariant, 
gdy i -obecnie Litwini różnych poglądów jak 
na wiecach pierwszego Sajudisu mogą się 
po -przyjacielsku objąć, uznając naj
ważniejszą zasadę nowego kapitalizmu: pie
niądze — podstawowe nasze kryterium i 
argument."

I dalej:
„Nie słychać, by ktoś autorytatywnie i 

konkretnie odpowiedział na odezwę socjalde
mokratów, w której akcentuje się zlanie się 
władzy z przestępczym i warstwami 
społeczeństwa. W takim kontekście całkiem 
nietrudno wytłumaczyć, dlaczego funkcjona
riusze praworządności, znający nazwiska i 
przezwiska, czują się tak bezsilni. Całkiem 
nietrudno zrozumieć, dlaczego ani prokuratu
ra, ani sądy nie wierzą, że niedawno ujęci 
szawelscy rekeclści zostaną ukarani, jak, mię
dzy innymi, nie zostali ukarani też ich koledzy 
po fachu wcześniej. W takim kontekście niko
go nie dziwi fakt, że 27-letni mężczyzna w 
Ameryce kupuje góry na wpół auto
matycznych pistoletów, a przyłapany wy
jaśnia, że troszczy się o bezpieczeństwo 
Litwy. (...)

Przygotowała 
Krystyna ADAMOWICZ
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VKl WILEŃSKIE. Skwer na Starówce. I
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&«bęla ad* babci na kola-

” ' O * lona p0**104^' t B Ł  aby siadł sobie

Fot. S. Najmowi cz

zawiedziony wnuczek.
— Bo mnie bolą nogi.
— Bolą cię nogi? Od czego? 1 

przecież tatuś powiedział, że cię 
diabli przynieśli.

Z RÓŻNYCH SZUFLAD

— Co u panai słychać?
— Same kłopoty, szukamy ka

sjera.
— Jak to, przecież w ubie

głym tygodniu zatrudniliście 
wego.

— Zgadza się. To właśnie je- 
szukamy

Z K R O N I K I  
KRYM INALNEJ

Nikt nie wiedział 
o noworodku

...które urodziła 17-letnia V. 
A. z okolic Rosień, nawet jej 
najbliźisi. Trafiła do szpitala z 
silnym krwotokiem. Lekarze 
stwierdzili, że jest ona świeżo 
po urodzeniu dziecka, powiado
mili policję, która- szybko prze
prowadziła w domu rewizję i 
znalazła w  szafie martwe nie
mowlę płci żeńskiej, związane 
w foliowym worku. Dziewczyna 
twierdzi, że dziecko urodziło się 
martwe. Być może, ekspertyzie 
uda się ustalić, jak było w 
rzeczy samej. Ciekawe, że ciąży 
V. A. nikt nie zauważył, że uro
dziła w domu nie spostrzegli 
nawet domownicy. Takie złoży
li zeznania przed policją.

W  Wilnie przy ul. Wileńskiej 
w pobliżu kawiarni znajdującej 
się na  parterze gmachu Związku 
Dziennikarzy Litwy został pod
czas bójki zabity 23-letni A. 
Andrijauskas. Nocny patrol po
licyjny zatrzymał kilku podej
rzanych. Wszyscy oni razem z 
zabitym bawili- się w tej nocnej 
kawiarni. Ogółem na terenie re
publiki od 9 do 12 lipca- br. za
rejestrowano 4 zabójstwa, 3 
zgwałcenia, 15 obrażeń ciała, 10 
przypadków bezpośrednich kra
dzieży, 4 krętactwa z pieniędz
mi, 13 przypadków chuligańst
wa, 276 kradzieży mienia oso
bistego, 77 — mienia społeczne, 
go. Ograbiono 3 cerkwie, upro
wadzono 34 samochody, zatrzy
mano ponad 20 podejrzanych. 
Znaleziono 15 trupów. Wśród 
nich w Wilnie przy ul. Sausio 
13 — zwłoki. 18-letniego S. So- 
baliewa. Na jego ciele są ślady 
świadczące, że był on mocno 
bity i duszony.

Popracowała szajka złodziei, 
działająca na zamówienie ama
torów cerkiewnego mienia. W 
Jeziorosach skradziono 7 srebr
nych krzyży oraz ikonę, w Kie- 
lmach 13 ikon, w rejonie po- 
nieWiieskim — 7 ikon.

Przygotowała 
, PODMOSTKO

DALEJ OD CODZIENNOŚCI

Na latarnię, proszę państwa, 
na latarnię!

A więc mamy kanikułę. Po
goda w kratkę, wczasy drogie, 
ceny w skle(pach rażą oczy... 
...Kiedy rotzpacz clę ogarnie 
przy obledzle z pięciu łez, 
kiedy włazisz na latarnię, 
myśląc, te  tam lepiej jest..
— jak pisał Konstanty Ildefons 
Gałczyński — najlepiej jest ze
brać się w sobie, uśmiechnąć i 
pomyśleć: cieszmy się, bo mo
gło być gorzej.

Ku uciesze Pań i Panów (tych 
starszych i tych młodszych) pro
ponujemy na lato nową zabawę. 
Przypomnijmy ąoble rzeczy nie
zwykle, Jakie zaszły w naszym 
życiu: zaskakujące, zabawne,
smi#n|e, straszne, czasem nawet 
głupie, któde utkwiły w pamię
ci, rozjaśniły codzienność błys
kiem niezwykłości.

(Nie siedźmy z założonymi rę
koma, nie medytujmy, nie wy
rzekajmy na okrągło, nie szu
kajmy znaków na niebie. Nie 
wiemy jak wam, ale nam ob- 
rayidły standardowe informacje z 
dzienników i gazet. Chcemy la
tem się pośmiać, cieszyć ży

dem, bo przecież każdy z nas 
ma je tylko jedno. Od tej na
szej powagi, krytycyzmu, złoś
liwości można dostać rozstroju 
nerwowego. Przypomnijmy jak 
Mistrz Gałczyński, „osiadły w 
Wilnie przybysz z Warszawy" 
starał się o weselszy ton w ce
lebrowanych z nabożeństwem 
„Środach Literackich" w Celi 
Konrada.

Ponieważ znaczki pocztowe są 
drogie, proponujemy telefon. 
Od dziś, qo środę, od godz. 10 
do 12 czekamy na Państwa te
lefony z opowiadaniami historii 
dziwnych, śmiesznych 1 strasz
nych. Będzie je odbierała Bar
bara Znajdziłowska i zamiesz
czała w fifobołnlch, weekendo
wy oh numerach gazety.

Pogadajmy sobie ot, tak po 
prostu -— może będzie lżej. 
Spróbujmy, mimo wszystko, 
wleźć na tę latarnięl

A żeby wiedzieć, o co chodzi, 
w co się bawimy, zamieszczamy 
dziś taką zabawną historyjkę z 
życia redakcji, spisaną ze słów 
tejże B. Znajdziłowskiej.

H isto ria  z la tarn i
To było w czasach „bardzo 

poważnych", kiedy jeszcze by
liśmy per „towarzyszu" i śmiać 
się można było tylko w z gó
ry  określonych miejscach. Pe
wien bardzo dowcipny pan świe
żo przybyły z Polskii wpadł do 
Tedakcji J(na parę kawałów". 
Wskazał mnie palcem i powie
dział:

— Jeżeli jesteś taka mądrala, 
to powiedz, jaka jest różnica 
między d... i kalapitą.

— A co to  jest kalapita? — 
zapytałam beztrosko.

— Kalapita, to taka d..., któ
ra wciąż pyta — za ryczał ra
dośnie gość.

Zrobiło mi się przykro, bo 
zespół, oczywiście, pokładał się 
ze śmiechu. Nie zważając więc 
na konwenanse spytałam z ko
lei wesołka:

— Jeżeli pan jest taki mąd
ry, to proszę powiedzieć, jaka 
jest różnica pomiędzy d... i ró
żą.

— E, nie będę o nic pytał — 
zachichotał pan, ale był zbył 
ciekawski, aby się w końcu nie 
załamać:

— Niech taml Jaka jest róż
nica między różą i d..?

— Jeżeli pan nie wie — 
niech powącha —■ zemściłam się 
ratując honor własny i redakcji.
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T e l e w i z  j a
ŚRODA, 14 LIPCA 

LTV
7.30 — Wiadomości ze świata 

(fr. i niem.). 8.30 — Program dla 
dzieci. 910—10.10 —- Z serii
„Stary". 18.00 — Dziennik. 18.10 
— Dla dzieci. 18.50 — Wiadomo, 
ści (tos.V 19.00 — Dziennik BBC. 
19.30—  riihi dok. „Odrodzona 
wieża Eiffla". 20.00 — W 60 ro
cznicę lotu Dariusa* i Girenasa.
21.00 — Panorama. 21.30 •— 
Brzeg. 22,30 — Wywiad muzy
czny z W. Noreiką. 23.15 — 
Dziennik wieczorny.

TELE-3
10.50 — Film „Santa Barbara" 

(R). 11.40 — Country musie.
12.00 — CNN News. 13.00 — 
Andmation. 14.00 -r~ • Science.
15.00 — Floyd on oz the out- 
back. 15.30 — Budo Sad. 16.00
— MTV musie. 17.00 — Anima- 
tion. 18.00 — The co rai reel.
18.30 — Reportaż z Jurbarka.
19.00 — Wiadomości 19.20 — 
Country musie. 19.30 — Triat- 
hlou. 20.30 — Program Bałtyckiej 
TV. 22.00 \ ~  Stone Monkey.
22.30 — Skybound. 23.00 — Film 
fab. 0.40 — Post modem musie

Warszawa
13.00 — Wiadomości. 13.10 — . 

Program dnia. 13il5 — „Zawód 
policjant** (3) — serial prod. 
USA. 14.15 — „Sztuka islamu"
— {Hm dok. prod. niem iecką.
14.45 Gra muzyka. 15.00 — 
Przeszłość”—  przyszłości. 15.30
— Nowości nauki i . techniki.
15.45 — Tak jak w klnie. 16:00
— Miniatury ^ „ J a n  Matejko 
wszystkim znany". 16.05 — Ję
zyk angielski dla dzieci. 16.15
— Kino wakacyjne: „Książę Du- 
ckula" — serial. 17.05 — Tele- 
ferie: „Krówka*". 17.50 — Mu
zyczna Jedynka. 18.00 — Tele- 
ezpress. 18.20 Kolej rzeczy
— program publicystyczny.
19.00 — „Klinika w Szwarzwal- 
dzie" — serial prod. niemiec
kiej. 19.45 — Kolej rzeczy (cd.).
20.00 — Wieczorynka. 20.30 — 
Wiadomości. 21.15 —■ Studio 
sport. 22.10 „Gdzie są moje 
pieniądze" — reportaż. 22.35 — 
Publicystyka kulturalna. 23.00
— „R.E.M." — Koncert. 23.45

C6NTRUM szk olen ia  
r KIEROWCÓW 

organizuje kursy kierowców. 
Zwracać się: Vilnius, lei. 

45-76-58.
(Zam. 2329)

PRACA W POLSCE 
4 Potrzebny jest mechanik 

śąnochodów ciężarowych'. 
Zwracać się: Vilnius, tel. 

67-64-89.
(Zam. 2327)

—’ Wiadomości. 24.00 — Muzy
czna Jedynka. 0.05 — Program 
publicystyczny. 0.45 — Gorąca 
linia. 1.00 — „Superwizja" -f=r; 
film sensacyjno - fantastyczny 
prod. polskiej. 2.30 — Standardy 
jazzowe. 3.00 '— „Białe tango" 
(8) — serial TP.

Ostankino
4.55 — Program. 5.00 — Dzie. 

nnik. 5.20 — Gimnastyka poran
na. 5.30 — Poranek. 7.45 — Fir. 
ma gwarantuje. 8.00 — Wiado
mości. 8.20 — Film anim. 8.35 *— 
Film fab. „Po prostu Maria".
9.20 — Most handlu. 9.50 —- - 
Film n.-p. 10.20 — Film fab. „Aw 
becadło miłości". 10.50 — Eks
pres prasowy. 11.00 — Dziennik.
11.20 — Film fab. „Gość . z 
przyszłości". 12.25 ■— Film fab. 
„Droga heroiny". Ode. 2. 13.20
— Film anim. 13.30 Film 
dok. 14.00 — Dziennik:. 14.20 — 
Program. 14.25 — Rozmaitości.
15.10 — Notes. 15.15 — Film 
anim. „Pszczółka Maja1*. 15.40 —
I znów międzynarodowy młodzie, 
żowy... 16.20 — Kiub-700. 16.50
— Technodrom. 17.00 — Wia
domości. 17.25 — Międzypańst
wowy kanał Ostankino. 17.50 — 
O pogodzie. 18.00 Film fab. 
„Po prostu Maria". 18.45 — Mi
niatura. 19.00 — Za murami Kre
mla. 19.40 — Dobranoc, dzieci.
19.55 — Reklama. 20.00 — Dzie. 
nnik. 20.40 — Film fab. „Abe
cadło miłości'". 21.10 — Aleja 
gwiazd. 21.55 —  Wybrańcy i 
naród. 22.35 — Wspaniale. 23.15
— Rock and roli. 0.40 — Ekspres 
prasowy. 0.50 - ;-i . Film n.-p.

CZWARTEK, 15 LIPCA 

LTV

7.30 — Wiadomości ze świata.
8.30 — Serial „Sąsiedzii" (ang.). 
8.55—9.50 Jjj Program dla dzie
ci. 18.00 —? Wiadomości'. 18.10 — 
Dla dzieci. 18.50 — Wiadomości 
(ros.). 19.00 — Dziennik BBC.
19.30 — Okno. 20.00 — Magazyn 
wideomody. 20.25 ■— W  60 ro
cznicę lotu Dariusa > i Girenasa. 
W przerwie o 21.00 — Panora
ma. 21.55 — Amerykański- kry
minał „Miasteczko Twean Peaks".
22.45 — Po kolacji. 23.15 —• . 
Dziennik wieczorny.

Tele-3

11,00 — Country musie. 11.05
— Film „Skłamawszy raz" (R).
12.30 — Country musie. 13.00 — 
CNN News. 14.00 — AIDS. A- 
ware New York-City in- Crisis.
15.00 Qorious Golour. 15.30
— A taste of Japan. 16.00 w  -  
MTV musie. 17.00 —r Animation,
18.00 — The global Family. 18.30
— Natural causes: A taste for 
Crowds. 19.00 — Wieści (R).
19.25 —- Serial „Santa Barbara". 
(R). 20.15 - r  W  świecie sportu 
samochodowego i motorowego 
(R). 20.45 — Informacja Tełe-3.
21.00 — Film „Men at W ork" 
(komedia). 23.40 —  MTV musie.
24.00 ^  The Corel Reet: A Col- 
leetive Skeleton. 0.30 — Held in 
Trust.

I  Przez całą dobę: gorące obiady i zimne przekąski- 
wędzone na gorąco kurczaki doskonała pizza i parówki.

Piwo i napoje orzeźwiające, nie zwlekając 
znajdą się na Pańskim stole.

Czekamy na Państwa telefony: 4578 32 lub 44 55 33

Warszawa
13.00 — .Wiadomości. 13.10 ’— 

Program dnia. 13.15 „Klub 
Paradise" (12) — serial prod. 
ang. 14.15 — „Dziś przed nami 
roztocze" — film dok. 15.30 — : 
„Cudowne podróże" — film 
przyrodniczy prod, ang. 15.50 

, — „Małpy" (6) — / serial przy
rodniczy prod. australijskiej. 
16.15 — Kino wakacyjne: „Ksią
żę Duckuła" H- serial. 17.05 — 
Teleferie: „Gdzie jest skarb?".
17.50 — Muzyczna Jedynka.
18.00 — Teleexpress. 18.20 — 
„Muzy pod gruszą" — maga
zyn kulturalno - artystyczny.
19.00 — „Największe wydarze
nia XX wieku": „Kennedy. A-

1 ni ery kańska legenda" (1) — se
rial dok. prod. franc: 19.30 — 
„Muzy pod* gruszą" (Cd.). 20.00
— Wieczorynka. 20.30j — Wia
domości. 21.15 — „Klub Paradi
se" (12) — serial prod. ang.
22.10 — Tylko w Jedynce. 22.55
— Przeboje Duke'a Ellington^.
23.45 — Wiadomości gospodar
cze. 0.05 Muzyczna Jedynka. 
0.10 —  „Andrzej Banach" — 
film dok. 0.45 — Gorąca linia. 
0,55.— Wiech na dobranoc. 1.00
— „Nowy Jork ■— czwarta ra
no" — komedia prod. polskiej.
2.30 — To lubię. 3.00 — „Kon
trakt Kaltenbacha" (3) — serial 
prod. niemiecko .  włoskiej.

Ostankino

4.55 — Program 5.00 — Dzie
nnik. 5.20 — Gimnastyka porań, 
na. 5.30 — Poranek. 7.45 — Fir
ma gwarantuje. 8.00 — Dzien
nik. 8.20 — Popatrz, posłuchaj... 
8.40 — Film fatb. „Po prostu Ma. 
ria“. 9.50 — (Film n.-p. 10.20 — 
Film fab. „Abecadło miłości".
10.50 — Ekspres prasowy. 11.00
— Wiadomości. 11.20 — Film 
fab. „Gość z  przyszłości" Ode. 3.
12.25 — Film fab. „Droga heroi
ny". 13.45 f-r Film anim. 14.00
— Dziennik. 14.25 — Rozmaito
ści. 15.10 — Notes. 15.15 — Film 
anim. „Pszczółka Maja)". 15.40 — 
Wolność..- Poste restante. 16.00
— Rozmowy z biskupem Wasili- 
jem. 16.15 —-Dżem. 16.45 — Jak 
osiągnąć sukces. 17.00 — , Wia
domości. 17.25 — Do lat 16 i 
więcej. 18.05 — O pogodzie.
18.10 rfi Film fab. „Po prostu 
Maria". 16.55 — Spotkanie. 19.40
— Dobranoc, dzieci. 19.55 — Re
klama. 20.00 rr- Dziennik. 20.35
— Program. 20.40 — Lot o ,,Mi- 
lion". 21.10 —- Film fab. „Duża 
rodzina". 23.00 — Dziennik.
23.20 —: „Ścieżka dźwiękowa".
23.50 Ifil Ekspres prasowy. 24.00
— Film n.-p.

SPRZEDAJE SIĘ

komplet miękkich mebli „Gal- 
ve*'.

Zwracać się: Vilnius, tel.
22-24-07.

(Zam. 2324)

SPRZEDAJE SIĘ

tureckie kurtki skórzane ze 
skrawków różnych fasonów i 
rozmiarów.

Zwracać się: Vilnius, tel. 
75-71-85, 73-72-25.

Zam (2325)

f f
D O M U st
OPTIMA

FIRM A  HANDLU NIERUCHOM OŚCIAM I 1

SZYBKO I NIEZAWODNIE 
ZAŁATWIAMY 1  

WYMIANĘ NIERUCHOMOŚCI
mieszkań, domow, 

garaży H
Zainteresowanym 

proponujemy 
korzystne warunki 

wymiany.
T o  n i e / g e s t  n o w a  f i r m a ,  
j e s t  t o  t e n '  s a r n  z n a n y  i 
s t a r y  W a s z  p a r t n e r . n

Po wysokiej cenie 
KUPUJEMY 

czeki inwestycyjne.
Zwracać się: Vilnius, 

2irmunq ld, pokój 5, tel. 
75-82-78 od godz. 9 do 17.

(Zam. 2310)

PO DOBRYM KURSIE 
kupujemy 

czeki inwestycyjne. 
Zwracać się: Vilnius, Sava- 

noriu 65a, pokój 202, tel. 65- 
38-56 od godz. 8.30 do 17.

(Zam. 2273)

SPRZEDAJE SIĘ 
nowe lodówki „Snaige", maszy
ny do szycia „Czajka-142M" z 
ewentualną dostawą.

Zwracać się: Vilnius, tel.
42-95-81.

(Zam. 2326)

UDZIELAM KONSULTACJI
w sprawie sprzedaży niklu, 

palladu.
Vllnius, tel. 64-12-95, 64-16-37, 

wieczorem: 64-20-12.
(Zam. 2270)

Stale po wysokiej 
nie 

SKUPUJEMY^ 
CZEKI INWESTYCYJN 

Rozliczamy się litami. 
Zwracać się: VItó 

Sopeno 5/24—1, teL 6H 
95.

(Zam.^03

Kalendarium
* Środa (14.VU) jest 195 

1993 roku. Do końcajrob 
dni.

* Znak Zodiaku ■*— Rat
* Imieniny: Bonawentury, 

liksa, Marcelina, Stelli,
* Wschód Słońca j— 5$ 

chód — 21.48. D ługdś|^  
godz. 48 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydrometr 

logiczna przewiduje -na U 
zachmurzenie z przejaś^ 
krótkotrwałe opady, wi# 
chodni, umiarkowany. Ten? 
tura w dzień 16-^l^r^lgg 
13 stopni.

W  ciągu następtty# 
dni krótkotrwałe opady. 
ratura w  nocy 11—|§  w 
20—25 stopni.

Podrożę komercyjne!
Do Polski — 15, 20, 22, 26 Upca; 
na Węgry — jeden raz na miesiąc.
Zwracać się: Yilnius, tel. 61-31-06, 61-3 J-67.

(Zam. 2249)

Dyżurni wydania: 
Krystyna ADAMOWlOjB 
Zbigniew MARKOWICZ j 
Teresa STRUMDLC^^™ 
Bronisława MICHAJŁO^ 
Marian BOGDZIUN j

Dziennik społeczno-polityczny 
Sejmu I Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 lipca 
1953 r.

N a s z  a d r e s :
Laisv6s pr. 60,
2044, Vilnius 

Lletuvos RespubUka

Kod 67218 
Cena 10 ct 
W Polsce — 1000 zł.
Zam. 2176
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 1 sztuki — 42-79-88, felietonów 1 sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— : 42-72-70, korespondenci: na rejon wileński — 42-78-90, 
45-03-95, solecznlckl — 52-780, śwlędański — 44-21-46, trocki i 
szyrwlnckl — 62-42-67, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze
— 42-90-60, 42-72-71, styliśd — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor Zbigniew balce\vjc*I

Usługi XERO — powielanie 
nych dokumentów — pr.
11 piętro, jpokój 1102. Czynne <*'1 
do 17.00 w dniach pracy, teL

Biuro ogłoszeń i reklamy r  *  * 
svós 60, 11 piętro, pokój nr U* 
lefon — 42-69-63.


