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ó r  -  di swe pierwsze posie- 
jek ineciej jesiennej sesji, 

p i )  te rozpoczynają się w 
aoŁjdlnym okresie dla naszego 
pńbra. Cechują go dwa histo- 
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socjalnych i pracy. W  końcu po
siedzenia pół godziny przezna
czono na oświadczenia. Obecnie 
wbrew niegdyś ustalonym  trady
cjom będą one zgłaszane n ie  na 
początku, lecz w  końcu posie
dzeń.

Kolejne posiedzenia p lenarne 
odbędą się 14 i  16 września. 
Przewiduje się rozpatrzyć pod
czas nich 19 kwestii, w śród k tó
rych ■znalazły się m.in. popraw 
ki do poszczególnych artykułów  
Konstytucji RL.

M A JA  CZARNA 
U PRZEWODNICZĄCEGO 

SEJMU

Po oficjalnym  briefingu prze
wodniczący Sejm u RL C. Jurśe- 
nas zaprosił dziennikarzy, na
świetlających działalność Sejmu, 
na rozmowę p rzy  filiżance kawy. 
Uzyskali oni odpowiedzi na  in te
resujące ich pytania z życia pań
stwa oraz Sejmu. Dziennikarzy 
ciekawiły kwestie, zw iązane z 
wycofaniem obcych w ojsk, dzia
łalnością Sądu K onstytucyjnego, 
który w  przyszłym tygodniu przy
stąpi do rozstrzygania pierwszej 
sprawy, program  pracy sesji, spo
soby operatywnego zdobywania 
informacji o  posiedzeniach korni-* 
tetów i frakcji.

C. Jurśśnas prosił przedstaw i
cieli środków masowego przeka
zu wszechstronniej oświetlać 
działalność władzy ustawodaw
czej, ponieważ, jego zdaniem, w 
gazetach brak pełnego obrazu 
jej funkcjonowania.
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Nakreślono etapy  
rozw oju rolnictw a

W ILNO (ELJA). Posiedzenie 
gabinetu rządu w dniu 8 wrześ
n ia  prem ier Adolfas Sleżevićius 
rozpoczął od dobrej wiadomości: 
w  sierpniu  inflacja w ynosiła tyl
ko  0,9 proc., co  jes t oznaką, że 
gospodarka Litwy zdrowieje.

M inister rolnictw a Rimantas 
Ka razi ja  już  n a  trzecim  posiedze
niu rządu przedstaw ił pro jekt 
narodow ego program u rozwoj u 
rolnictw a, k tóry  w  godzinach 
przedpołudniow ych jeszcze raź 
był uzgadniany z m inistram i gos
podarki i finansów oraz przed
staw icielami rolnictw a. Trzeci raz, 
ja k  to się  mówi, n ie  kłam ał — 
jednogłośnie, bez dyskusji przyję
to  program ow y dokum ent, w 
którym  nakreślono e tapy  rozwo
ju  rolnictw a. N a podstaw ie ana
lizy stanu rolnictw a przew idzia
no w  program ie uzasadnione e- 
konom icznie tem po jego rozwo
ju  oraz zm iany strukturalne, śro
dki regulow ania państwowego, 
kierunki ko rek ty  refo rm y rolnej 
oraz badań naukow ych. Program  
zakłada k ierunek zapew nienia 
mieszkańcom wsi sta łych  docho
dów, aby  lepiej wykorzystyw ano 
moce przem ysłu przetwórczego, a 
nasze państw o byłoby niezależ
n e  od  innych k rajów  i mogło 
zaopatrzyć wszystkich mieszkań
ców w  artyku ły  w łasnej p roduk
c ji po cenach  dostępnych dla 
mieszkańców. W iele  uwagi poś
w ięca się rozwojowi stosunków 
rynkow ych i kooperacyjnych. 
Przewidziano pomoc państw a dla 

osób zakładających w łasne gospo
darstw a oraz innych podmiotów 
gospodarczych sektora rolnego. 
Dla wsi litewskiej, mówił pre
mier, będzie się przeznaczać od 
10 do 13 proc. środków budżeto
wych.

Plan środków realizacji naro
dowego program u rozw oju rolni
ctw a zostanie opracow any do 
20 września.

Na posiedzeniu powzięto uch
wałę w spraw ie rozliczeń za od- 
najm owanie pomieszczeń miesz
kalnych. Nowość polega na tym, 
że za w odę zimną i ciepłą, gaz 
i ogrzew anie pomieszczeń (gdzie 
nie  zainstalowano przyrządów 
pomiarowych), jak  też za windy, 
wywożenie śmieci, oświetlanie po
mieszczeń ogólnego użytku bę
dziemy płacili n ie od liczby osób 
mieszkających w  mieszkaniu, lak 
było dotychczas, ale od ogólnej 
użytecznej powierzchni pomiesz
czeń mieszkalnych. Zasadzie tej

oponował minister opieki społe
cznej Teodoraś Medaiskis.

Na postawie tej uchwały za 
każdego trzym anego w mieszka
niu psa należy płacić dziesiątą 
część sum y minimalnego poziomu 
utrzymania.

W  przypadku, gdy wszyscy lo
katorzy kłatki schodowej lub 
domu dogadają się, i podpiszą ta
kie porozumienie, można zrezyg
nować z usług sprzątania klatek 
schodowych i piwnic r nie pła
cić za  to.

N a posiedzeniu skonstatowano, 
że kierow nicy n iektórych przed
siębiorstw  u trudn iają  funkcjona
riuszom Państwowej Inspekcji J a 
kości spraw dzanie jakości sprze
dawanych towarów. Przede wszy
stkim  dotyczy to właścicieli za
m kniętych spółek akcyjnych, ak
cyjnych spółek i przedsiębiorstw. 
W  związku z tym rząd złoży 
propozycję poczynienia pewnych 
popraw ek i uzupełnień w kode
ksie Republiki Litewskiej o  na
ruszeniach praw a adm inistracyj
nego. Jedno z n ich  form ułuje się 
następująco: niewpuszczanie czy 
inne utrudnianie funkcjonariu
szom Państwowej Inspekcji Jako
ści sprawdzanie przedsiębiorstw, 
instytucji, organizacji i .innych 
podmiotów gospodarczych, nie- 
udostępnianie im dokumentów al
bo ukryw anie dokumentów, po
d m ie  fałszywych danych,’ jak 
też niespełnianie umotywowa 
nych żądań funkcjonariuszy Pań 
stwowej Inspekcji Jakości poj 
ciąga karę  d la  obywateli w w y
sokości od 50 do 100 litów, dla 
osób urzędowych — od 100.do 
300 litów.

Rząd powziął uchwałę w spraj 
wie założenia Litewskiego Fundu j 
szu Turystyki, określenia wnętrz! 
Tiemi do poszukiwania bursztynu r1 
omówił inne kwestie.

List sekretarza stanu USA do MSZ
Jak  zakomunikowało agencji 

ELTA M inisterstwo Spraw Zagra
nicznych Republiki Litewskiej, 
m inister Povilas Gylys otrzymał 
list od sekretarza stanu USA 
W arrena Chiistophera, że rząd 
USA z  radością powitał wiado
mość, iż prezydenci Litwy i Ro
sji osiągnęli porozumienie w  
sprawie ostatecznego wycofania 
wojsk rosyjskich.

Sekretarz stanu USA powitał 
wysiłki oraz stanowczość polity. 
czną "rządu Litwy, a szczególnie 
prezydenta Algirdasa Brazauska- 
sa, co stworzyło przesłanki do li- 
tewskc-rosyjskiego porozumie

nia z 30 sierpnia. List głosi, że 
Stany Zjednoczone Ameryki do
łożyły wszelkich starań, aby woj
ska rosyjskie zostały wycofane 
z Litwy i innych państw bałty
ckich, oraz wyraża nadzieję, że 
porozumienie to założy podsta
wę do szybkiego i całkowitego 
wycofania wojsk z Estonii i Łot
wy.

Stany Zjednoczone Ameryki 
witają to historyczne wydarze
nie, stanowiące zakończenie je
dnego z najtrudniejszych okre
sów w historii Litwy oraz począ
tek nowej ery niepodległości — 
pisze sekretarzy stanu USA.

PREZYDENT BOSNl APELUJE 
DO USA O PODJĘCIE ATAKÓW 

LOTNICZYCH

Prezydent Bośni Alija Izetbe- 
gović powiedział w środę, że po- 
prosi prezydenta BiUa Clintona 
o wyznaczenie terminu amery
kańskich ataków lotniczych prze
ciwko Serbom, jeżeli nie odstą
pią oni od oblężenia Sarajewa.

„Jest to  najwyższy czas na 
zniesienie oblężenia Sarajew a 
Może ono zostać zniesione tyl 
ko  dzięki atakom lotniczym" — 
powiedział Izetbegowić po spotka 
niu z kilku członkami amerykan 
skiego Kongresu.

MINISTROWIE OBRONY USA 
I ROSJI PODPISALI 
POROZUMIENIA O 

WSPÓŁPRACY

Sekretarz obrony USA Les As- 
pin i rosyjski minister obrony 
Paweł Graczow podpisali w  śro
dę szereg porozumień zmierzają
cych do umocnienia obrónności 
dawnych przeciwriiów z lat zim
nej wojny, w  tym porozumienie 
o wspólnych ćwiczeniach sił po
kojowych oraz w  sprawie zało
żenia „gorącej Unii obronnej".

„Jest to  nowy symbol nowych 
więzi pomiędzy naszymi kraja
mi41 — powiedział Graczow 
dziennikarzom po spotkaniu z 
Aspinem w Pentagonie.

ONZ—IRAK: OSTRZEŻENIE
ZE STRONY USA, ROSJI,

FRANCJI I W. BRYTANII

Ambasadorzy USA, Rosji, 
Francji i W . Brytanii przy ONZ 
poinformowali w  środę Irak o 
„zaniepokojeniu" swych krajów 
podczas spotkania w  Nowym 
Jorku  z ambasadorem Iraku Ni- 
zarem , Hamdunem. Powodem 
„niepokoju" jest pogarszanie się 
sytuacji humanitarnej na połud
niu i północy Iraku.

Rejony te są zamieszkane 
przez szyitów i Kurdów. Nad 
obszarami tymi lotnictwo irac
kie nie ma prawa przelotów.

Od Iraku zażądano, aby w pe
łni przestrzegał postanowień re
zolucji nr 688 Rady Bezpieczeń
stwa ONZ. Rezolucja, przyjęta 
w  1991 roku, żąda od władz w 
Bagdadzie, aby zaprzestały re
presji wobec mniejszości.
ROZMOWY O HONGKONGU 

BEZ PRZEŁOMU 
Nie przyniosła dostrzegalnego 

postępu zakończona w czwartek 
|w Pekinie jedenasta runda bry- 
tyjsko-chińśkich rokowań na 
temat przyszłości politycznej 
Hongkongu.

Uzgodniono \ przeprowadzenie 
Ikolejnej, dwunastej rundy roz
mów jeszcze przed zaplanowanym 
I na koniec września w Nowym 
Jorku spotkaniem szefów dy;p- . 
lomacji obu krajów Douglasa 
Hurda i Oian Qichena. Poufne 
rokowania'koncentrują się na 
sprawie przeprowadzenia w Hon
gkongu zaplanowanych na lata 
1994/95 wyborów przed zwrotem 
tej kolonii .brytyjskiej Chinom 
w 1997 r.
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Pielgrzymka Ojca Świętego na Łotwę \ | E

Jan Paweł II w Aglonie

10 w rześnia 1993 r

Kontynuując pielgrzymkę - po 
republikach nadbałtyckich, we 
czwartek Jan  Paweł II odwiedził 
Aglonę — 5-tysięczny ośrodek 
rolhiczy w Latgalii, rejonie, któ
rego stolicą jest Daugavpils (daw. 
Dyneburg) w południowo - 
wschodniej Łotwie. Miejscowość 
ta  znana jest z Sanktuarium Naj
świętszej Marii Fanny; którego 
początki sięgają bardzo dawnych 
czasów. Przekazy historyczne na 
jego temat zaczynają się od ro
ku 1700, kiedy to Agiona zosta
ła podarowana dominikanom, 
którzy zastali w niej m ały drew
niany kościółek z obrazem M at
ki Boskiej.

Po pożarze w roku 1766, w 
którym kościółek spłonął, domi
nikanie zbudowali nowe murowa
ne Sanktuarium i  klasztor. W  
roku 1921 założyli tam duże ka
tolickie liceum, które w roku 
1940 -zostało przekształcone w 
szkołę państwową. W ładze ra
dzieckie skonfiskowały ziemie 
klasztorne zakładając na nich 
kołchoz, a jego obory i stajnie 
zbudowano tak, by utrudnić piel
grzymki do' Sanktuarium i odwie
dzanie przez w iernych zbioro
wych mogił 700 dzieci l doros
łych — upośledzonych i chorych 
psychicznie, których wymordowa
li naziści.

W  związku z  w izytą Papieża 
Sanktuarium zostało odnowione. 
Od 1980 r. ma ono tytuł. Bazyli
ki Mniejszej, a  w jego  krypcie 
został pochowany zmarły nieda
wno nieustraszony arcybiskup 
Rygi, kard. Juliąns Vaivods, któ
remu na krótko przed śmiercią 
dane było odbyć podróż do 
Rzymu i spotkać się z Papieżem.

W  Sanktuarium Jan  Paweł II 
odprawił mszę — po łacinie — 
dla ok. 20 tys. zgromadzonych 
wiernych, wygłosił też homilię — 
po łotewsku, a także po polsku i 
rosyjsku. - 

„Pc latach przemilczania Bo
ga I b  powiedział Papież — od
zyskaliście wreszcie wolność re
ligijną, a wraz z nią rozpoczęły 
się na nowo zbiorowe pielę rzym- 
ki,,. Papież, jako „szczególnie 
znaczącą " powitał obecność w 
Aglonie u.chrześcijańskich braci 
innych wyznań — prawosław

nych i luteranów, którzy przyby
li ożywieni pragnieniem wspólne] 
modlitwy".

Do Polaków Papież zwrócił się 
w ojczystym języku.

„Składamy hołd M atce Bożej 
w dniu Święta Je j Narodzenia, 
a  jednocześnie w duchu głębo
kiej w iary rozważamy Je j macie
rzyńską rolę, jaką spełniła I na
dal spełnia w zbawczym planie 
Bożym.

Bóg Ojciec m iłuje wszystkich 
swych synów | córki, m iłuje ich 
w Jednarodzonym  Synu zrodzo
nym według ciała z Najświętszej 
Dziewicy. M aryja towarzyszy i 
przewodniczy każdem u człowieko
wi, towarzyszy i przewodniczy 
także całym narodom, k tóre
przyjm ują światło Ewengelii i 
zdążają ku. Królestwu niebieskie
mu. Także dzisiaj czuwa O na nad 
tymi, którzy Je j się zawierzają, 
trw ała  n a  modlitwie z  uczniami, 
przyzyw ając Ducha Świętego,
trw a nieustannie n a  modlitwie, 
aby wszystkie języki św iata zes
poliły się w  zbawczym dialogu 
miłości.

Drodzy Bracia i  Siostry, trw a
jcie niezachwianie w nabożeńst
wie ku  Najświętszej M aryi Pan
nie. Słowem i czynem daw ajcie 
świadectwo W asze]. wierze.

W szyscy jesteśm y dzisiaj dzie
ćmi Boga, jesteśm y dziećmi Bo
ga stworzonymi na Jego  podo
bieństwo. (...) M aryja wskazuje 
na Chrystusar przypom inając pra
wo miłości, k tóre O n nam  zosta
wił-'w testamencie: „M iłujcie się 
wzajemnie, tak  jak  J a  was umi
łowałem41.'

Klęcząc u stóp M aryi prosim y 
Ją  o siły potrzebne, by  wcielać w 
życie to  w ielkie przykazanie Syna 
Bożego, k tóry  stał się czło
wiekiem, um arł i zmartwychwstał 
dla naszego zbawienia".

Ten w ątek miłości, wzajemnej 
ludzi i- narodów. Papież podjął 
również1 w  ostatnim, odczytanym 
po rosyjsku fragmencie swej ho
milii, k tó ry  zakończył słowami: 
„Oby różne języki mogły spotkać 
się we wspólnym języku miłoś
ci".

Pb mszy, w  krypcie nad gro
bem kardynała Vaivodsa, k tóre
go darzył szczególną sympatią, 
Papież odmówił modlitwę.

DRAMAT KRAJU PODZIELONEGO 
MIĘDZY DWIE SPOŁECZNOŚCI

W prawdzie rosyjskie nazwy 
ulic Rygi zostały już dawno za
malowane białą farbą, ale na u- 
licach tych wciąż jeszcze częś
ciej słyszy się język rosyjski niż 
łotewski. W  Rydze mieszka bo
wiem znaczna część Rosjan któ
rzy osiedlili się w tej republice 
nadbałtyckiej.

Jan  Paweł II podczas swej w i
zyty pasterskiej zaapelował do 
Łotyszów, aby starali się popra
wić stosunki z Rosjanami. Zda
je sobie bowiem dobrze sprawę 
z ostrości konfliktu, jaki istnie
je między dwiema wrogimi so
bie społecznościami. .

Blisko milion ludzi mieszkają
cych na Łotwie — w większoś
ci właśnie Rosjan — znalazło się 
w sytuacji obywateli drugiej ka
tegorii. M ają oni przestarzałe 
paszporty radzieckie — nie ot
rzymali jeszcze łotewskiego o- 
bywatelstwa — i- na dobrą spra
wę są bezpaństwowcami. W ła
dzo łotewskie mówią tym ludziom 
'aby , jeśli chcą wyjechać do in
nego kraju, „zwracali się o wi
zy do Moskwy".

Problem obywatelstwa łotews
kiego został postawiony przez 
miejscowe władze bardzo ostro. 
Domagają się one, aby Rosja- 

’ nie osiadli na Łotwie dokonali 
wyboru — czy chcą być obywa
telami łotewskimi, czy też decy
dują się raczej na powrót do Ro
sji.

Uzyskanie obywatelstwa ło
tewskiego nie jest jednak, wcale 
łatwe. Postawiono tu szereg wa
runków, m.in. trzeba mieszkać 
w tej republice co najmniej od 
10 lat, znać dobrze język łotew
ski — i udowodnić to odpowied
nim egzaminem, znać także hi
storię Łotwy oraz złożyć dek-

la iaęję  .lojalności. Do tej pory 
tylko 17 tys. Rosjan zdecydowa
ło się optować"za Rosją i opuś
ciło Łotwę. Reszta — blisko mi; 
,lion — czeka jak  dalej rozwinie 
się sytuacja. Z jednej strony o- 
bawiają się polityki nowych 
władz łotewskich, a  z drugiej — 
chcieliby, pozostać w kraju, gdzie, 
miasta podobne są do,-miast za-, 
chodnich i gdzie żyje się o wie
le wygodniej niż w  samej Rosji.

Rosjanie byli do niedawna 
grupą dominującą. Do tej pory 
zresztą zachowali wiele dawnych 
pozycji. Największe przedsiębior
stwo na Łotwie r§*Łatvian-Ship- 
ping Company w  Rydze — za
trudnia 6200 ludzi, z czego 90 
procent to właśnie Rosjanie. W y
jazd z Łotwy oznaczałby • więc 
konieczność utraty pracy .— al
bo zamianę na gorszą — a tak
że kłopoty z uzyskaniem miesz
kania „gdzieś w  Rosji".
'  Z drugiej jednak stróny tru
dno dziwić się władzom łotew- 
sżim, że pragna przywrócić uk» 
ład sprzed wojny, kiedy to 75 
procent obywateli stanowili 
właśnie Łotysze.

Istnieje w  tym względzie wiele 
projektów rozwiązania trudnego 
problemu Rosjan. Niektórzy .po
litycy łotewscy proponują abv 
zachęcać Rosjan do emigracji do 
Kanady albo Australii.

Część Rosjan jest rozgoryczo
na całą tą sprawą, bowiem w 
latach 1989—91 uczestniczyli w 
walcp Łotyszów o niepodległość 

. i byli zwolennikami oderwania 
sie od Moskwy. W ielu z nich 
chętnie poddałoby się asymilacji 

■ i stałoby się Łotyszami „z krwi 
i kości", gdyby nie było-to  ta 
kie trudne z uwagi na koniecz
ność nauczenia się języka.

Zewsząd
USA: PONAD POŁOWA 

DOROSŁYCH 
AMERYKANÓW TO WTÓRNI 

ANALFABECI 
Prawie połowa dorosłych oby

wateli Stanów Żjednoczohych . 
dysponuje tak  ograniczonymi u- ’ 
m iejętnościami czytania, pisania i 
rachowania, że nie może wydaj- 
nie pracow ać głosi opubliko
w any w środę raport federalne
go ministerstwa oświaty.

Federalny sekretarz ^minister) 
oświaty Dick R iley oświadczył, 
że jest • „rozczarowany*1 wynika
mi badań, ale nie jest zaskoczo
ny  faktem, iż tak  w iele osób do
rosłych w  USA tak  skrom ną ma 
wiedzę w zakresie czytania i li
czenia.

„PERŁA ALLACHA" 
WYSTAW IONA N A  AUKCJI 
W ielka perła, zwaną „Perłą 

Allacha", zostanie wystawiona w 
p iątek  na aukcji w  Denver. Bę
dzie to  wyprzedaż klejnotów  i 
m onet zarekw irowanych przez 
sądy w  am erykańskim  stanie Ko
lorado.

. Perła sprzed 6 tys. lat waży 
praw ie 6,5 kg i m ierzy 24 na 14 
cm. Nazwę nadął jej jeden z 
właścicieli, k tóry  twierdził, że 
widział w niej oblicze proroka 
M ahometa. Laboratorium  kamie
ni szlachetnych w  San Francisco 
szacuje jej wartość na 40 min 
dolarów.

Perłę zarekwirował sąd w cza
sie sporu o prawo własności do 
klejnotu. A ukcja rozstrzygnie ten 
problem.

AUSTRALIA: MISIE KOALA 
W  KARTOTECE 

Australijskie misie koala bę
dą być może w  przyszłości roz
poznawane dzięki odciskom 
„palców". Zoolog z uniw ersytetu 
Óueensland w  Brisbane d r Frank 
Carrick odkrył, że —j  podobnie 
jak  u człowieka — nie ma u 
nich dwóch* identycznych odcis- 

-ków.
Zaproponował, aby  wszystkie 

misie koala żyjące w niewoli za
rejestrow ać w raz z ich odciskami 
łap w celu ukrócenia nielegalne
go handlu sympatycznymi zwie
rzątkami. W edług praw a aust
ralijskiego, jedynie misie urodzo
ne w niewoli mogą być wywo
żone za granicę, a  i to z suro
wymi ograniczeniami. Pokusa 
dla nielegalnych handlarzy jest 
wielka. Ogrodyi zologiczne całe
go świata gotowe są zapłacić do 
40 tysięcy dolarów za sztukę.

CZECHY: CO CZWARTY 
WŁAŚCICIEL DOMU — 

MILIONEREM 
Niemal co czwarty (24 p roc) 

posiadacz domu w  Czechach dys
ponuje majątkiem  wartym  przy
najm niej milion 'koron  (33.300 
dolarów) — wynika z przeprowa
dzonych w  tym roku badań.

Sondaż Centrum  Badań Empi
rycznych, dotyczący s tanu  ma
jątkowego Czechów, wykazuje, 
że wartość m ajątku rośnie wraz 
z poziomem wykształcenia. Je 
dynie 17 proc. czeskich milione
rów to ludzie bez szkół. 22 proc. 
ma wykształcenie podstawowe, 
25 proc. — średnie, a 39 proc. 
— „wykształcenie wyższe. • Naj
więcej milionerów jest wśród 
ludzi w średnim wieku.

Bliski Wschód
OW P NIE PODJĘŁO DECYZJI O UZNANIU 

ODŁOŻYŁO OBRADY 
Posiedzenie Komitetu W ykona

wczego Organizacji Wyzwolenia 
Palestyny (OWP), które odbywa
ło się w  Tunisie, odłożyło kon
tynuację obrad na późniejszy

termin nie uchwal,],, nar 
nia o wzajemnym u z Z lN

WYDALENI OPUŚCILI OBÓZ
189 Palestyńczyków, aktywistów 

organizacji Hamas, którym  wła
dze izraelskie zezwoliły na pow
rót na ziemie okupowane, w y
ruszyło w  czwartek rano pieszo 
z obozu namiotowego znajdują
cego się w  pobliżu miejscowości 
Marz az-Zuhur  w kierunku od
ległej o  2  km miejscowości 
Zem raja.

W  Zemrai znajduje się przej
ście do tzw. strefy bezpieczeń
stwa, którą Izrael utworzył w 
południowym Libanie na północ 
od swojei granicy. Przy przej-

I ściu na Palestyńczyk 
jc  ok. 50 wojsko wy chuL°?*W 

W  grudniu 
dze izraelskie w y d a S l  
tywistów Hamu.. i  1 ®
bójstw na Izraelczyiu^ 0 
ków na izraelskie ,ii» 1 * 
we. Od tego czasu na S *  
kupowane powróci*, 
osób -  z uwagi M choT * 
wydalonych o m y łk ą  ^  *  

W  obozie pozostaje 207 
w tym najgłośniejsi' §rzechmu 
porozumienia. Izrael — q. • 
zacja Wyzwolenia PafetyJ*

MORD N A  „KOLABORANTCE-

Pięciu Palestyńczyków udusi
ło w  środę w  łóżku szpitalnym 
w Gazie 32-letnią Palestynkę os
karżoną o kolaborację" z Iz
raelem. W  szpitalu znalazła się 
po nieudanej próbie zastrzele

nia jej tego dola rano: m* I 
ranna w nogi. ■  1

W edług świadków, mordo & I 
konali aktywiści organizacji lk ] 
mas.

IZRAEL MA 200 BOMB ATOMOWYCH? j

Izrael zgromadził ponad 200 
i bomb i głowic atomowych i je 

go arsenał atomowy może być 
| większy od b ry ty jsk iego  po

dała w  środę amerykańska sta
c ja  telewizyjna NBC.

Izrael nigdy n ie  potwierdził, 
ż e 'd y sp o n u je  bronią atomową, 
mimo regularnie pojawiających 
się na ten  tem at doniesień. 
Przedstawiciele tamtejszych 
władz pytani o  tę  spraw ę od
powiadają, że Izrael nie będzie 
pierwszym państwem regionu, 
które użyje bomby atomowej.

W edług NBC, Izrael ma oko

ło 100 rakiet przystosowanych* 
przenoszenia głowic atomowa I 
ukrytych w schronach nad a l 
rze Judei i Galilei. Rakiety 1 1 
typu Jerycho I  i Jerycho 2,»|  
j ą  zasięg 1120 km i 1770 kil 
Konstruuje się rakiety o H0-| 
szym zasięgu.

NBC utrzymuje, że bomby i-J 
tomowe gja w liczbie 70 - 
zmagazynowane iw bazie o 
wie Teł Nof w Izraelu potas:-1 
wo-środkowym. Ponadto teal 
wzdłuż Wzgórz Golan jest p® I  
gotowany do rozmieszczeni) 
atomowych na wypadek 
skiego ataku czołgowego

E s t o n i a
O ROZMOWACH Z ROSJĄ

powodu tak niewlelUej 
niewycofanego wojska, |
Luik. ■

PotV»icuui 
na przybywa PraeWod“ 2 łr i  
legacji rosyjskiej na r#®0* 
Estonią Wasilij Swinn. _  ̂
my kontynuowali 
sprawie wycofania gfl
skich, odszkodowani *
nii za broń, jaką •
kowala Estonii w 
kompensaty za 
czne, jakie krajowi *> \
wojśka rosyjskie.«

W ESTONII DROŻEJĄ BILETY SAM0L0t°*£
Kijowa — 890 3ftjL 
Helsinek -  
Sztokholmu — 1 ,150
do Kopenhagi*. ^
1915, do Frankfurt^ 'n)l*  
miast 2325. do Ą®”
2170 zamiast 11

TALLINN (RIA—ELTA). Na 
razie nie  widzi się większych 
zmian w procesie rokowań z Ro
sją, oświadczył minister obrony 
Estonii przewodniczący estońs
kiej delegacji na rozmowy z  Ro
sją Ju ri Luik. Sytuacja międzyna
rodowa jest taka, że już  wycofa
no wojska rosyjskie z Litwy, 
w ięc Moskwa mogłaby postąpić 
analogicznie z Estonią, gdzie po
zostało 4500 jej żołnierzy i ofi
cerów. Czyż warto, aby Estonia 
i Rosja, które mogłyby być przy
jaciółkami, m iały się gniewać z

O d 15. września estońskie pań
stwowe linie lotnicze „Estonian 
Air" praw ie dwukrotnie podnio
sły ceny biletów na rejsy mię
dzynarodowe;

Bilet z  Tallinna do Moskwy 
zamiast 950 koron będzie kosz
tował 1475 koron, do Mińska — 
zamiast 450 -— 750 koron. Do 
W ilna ''f— 700 zamiast 650, do

niku bilety do 
drożeją jeszcze i ggg  
2895 koron.' 9

W \

Kalendarz historyczny na dziś
ROCZNICE URODZIN:

— Karla Lagerfelda (1938), francuskiego pro
jektanta -mody,

— Franza Werfla (1890— 1945), austriackiego pi
sarza,

—■ Arthura HoIly’ego Comptona (1882— 1962), 
amerykańskiego fizyka, laureata Nagrody Nobla 
w 1927 r.

ROCZNICE WYDARZEŃ:

1991 r. — W  Moskwie rozpoczęła się konfe
rencja ministrów spraw zagranicznych 38 państw 
KBWE (w tym Estonii, Litwy i Łotwy) poświęco

na ochronie praw człowieka^. . ^  .
1945 r. — Norweski polityk 

został skazany za współpracę ^  sy5 '
rę śmierci, a jego nazwisko sta*° 
kolaboracji.

1935 r. — Fliezydent Stanów fl| P* 
Franklin Delano Roosevelt 
dziem ika „Dniem Kazimierza; 
pamiętnienia rocznicy śm ie rc$ j^^ ^ H  
wie pod Savannah (1779). . - u  * ^

1930 r. — W  ‘ wojskowyatf 
Litewskim osadzono członków n | 
parlamentarnej z Centrolewu,
Dubois, Hermana Llbermana \  W$|

W s ,
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kalejdoskop aktualności
wrzeSNIA _  DZIEŃ KORONACJI WITOLDA

Kownie obchodzono dzień niedoszłej do skutku  ko- 
tfiir«|<i" Litwy. Na apel Klubu V y tau ta só v  ko-

noscji pII,S i  kwi«ty pnted pomnikiem W itolda W ielkiego, w 
N i e w i e l k i e g o  odbyła się Msza św. 
l i* 1'  historyczne dzieje Litwy. 8 W K e f a l^ U 3 ( ^ o k i J
IW!<>llll?f*, -.i«i'h¥ć koronowany na króla Litwy. Do W ilna irtasnie 1 . . _3 J BwU.ŴdM tófiii’ 'goście |  całej Europy, ale nie dane mu:U!«b:9■ I  Późną jesienią 

ukoionowa1 si
tego samego, roku W ito ld  
a k.ó!a Litwy.

jUWA _  DANIA: MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

<-tt W Żaiząflzie m. Kłajpedy cdbylo się spotkanie tran- 
Wf J  u tły  j Danii. Rozpatrywano możliwości um chom ie- 

łączącej porty obu krajów, która  pozwoliłaby 
|  F " |  „Olejny dwustronnego przewozu towarów i- pasaże- 

U aŁa wspólnych pnedsiębiorstw litewsko - duńskich, 
2 ^ * 0  ,ou interesujące obie S t ro p  spraw y w  rozw oju tran-

^Ltkaoi?uaestniczyU minister transportu Danii Helge M or- 
Mbasador tego królestwa na Litwie Dan Nielsen, mini- 

'“ 'Lnrotacji Litwy Jonas Birżlśkłs. mer Kłajpedy Benediktas 
EjbSb, kierownicy przedsiębiorstw mcrtkicn.

FABRYKA FALSYFIKATÓW W  KŁAJPEDZIE

„ tygodniu funkcjonariusze komisariatu policji K łajpedy!
_ * na.  unallra clrala rv^HraKi^la M inaujawnili grupę osób, która na wielką skalę podrabiała różne do-

im
5*iJ

,V/£

T m

m

B̂Oty, blankiety, pieczęcie. Jak poinformowano, jes t to  zapew- 
ie największy przypadek fałszerstwa w naszym kraju .
Na podstawie danych operacyjnych policjanci przeprowadzili 

jert* w mieszkaniu 22-letniego mieszkańca K łajpedy V aldasa 
pittóasa. Znaleziono tu duże ilości pcdfobionych blankietów  te- 
cMonych paszportów samochodów, zapełnionych i żaopatrzo- 
orch V zdjęcia praw jazdy itp. Rewizję przeprowadzano również 
i znajomego V. Puidokasa, 39-letniego A rturasa Rauby.
Trzeciej rewizji dokonsno u jeszcze jednego członka tej spół

ki -  36-letniego Władimira Kozłowa.
Wszystkich zatrzymano. Zatrzymano również 35-letnią Neringę 

|  Yifiukcniene i 27-letnią Ingę Mockevićiute.
I Przypuszcza się, że w tej fabryczce falsyfikatów w ykonyw ano 
[saofienia różnych grup przestępczych 2  całej Litwy.

Falsyfikaty są dosyć dobrej jakości. W edług danych policji nie 
pcdrebianc tu jedynie pieniędzy ani litewskich, ani obcych.,, ?

ZARZUTY WOBEC R. VISOKAVlClUSA

We wtorek w prokuraturze Wilna wniesiono pozew pod adre- 
«a przewodniczącego zarządu Banku Litewskiego R. Visókavi- 

Zarzuca mu się według artykułu 177 KK nadużyw anie sta
wiska służbowego. Jeżeli się potwierdzi, że przew odniczący iza- 
nąfo Banku Litewskiego nadużywał stanowiska służbowego, to 
■®e mu grozić kara pozbawienia wolności do 3 lat, albo  stoso- 
**> grzywna. Może być on również pozbawiony praw a w ykony- 

ciąga 5 lat odpowiedniej pracy lub zajm owania odpo- 
T*dnich stanowisk.

KRADZIEŻ. W OSTATNIM DNIU WIZYTY PAPIEŻA

i J wlor*  ż pokoju 711 wileńskiego hotelu  „Lietuya" skra- 
naleiącą do rzecznika prasowego W atykanu G. G. waliz- 

II ^  dolarów, taśmy fotograficzne z uwiecznie-
I ^Pieża j przedmioty osobiste.

na3t̂ Hla między godziną 6 rano i 8 wieczorem; gdy 
1* Górę r ™ 7 2 m ym l  dziennikarzami towarzyszył papieżowi 
|*Muc * do Szydłowa. Bo stwierdzeniu kradzieży pilnie 

^eratywną grupę policyjną z psem służbowym. Ustalono, 
( t t ,  jyj^pwał tego piętra, na którym mieszkał rzecznik p r a f |  

watybnU> Policjanci g ’ ^
***1 ubaść*10* możliwości, że mogli oni wpuićić “złodziei

przesłuchują pracowników hotelo- 
ości, że mogli ó l  

walizkę rzecznika prasowego.

SEZON o g r z ew c z y  SIĘ OPÓ2NI

^  Litwie zgromadzono wystarczające zapasy mazutu 
r îe jak w6®0 nac*wyżki, w tym roku sezon ogrzewania, po- 
Nkrjju biegłym spóźni się w wielu m iastach i rejo- | 
Jftkijjj G-24 ^  “ ^P*0110 paliwa za kredyty przyznane 
I Y#*izilv «» 1 wystatc2y go, Początek sezonu ogrzewania 

•Mewieig012̂ ^  iw ro^u ubiegłym uczynił to  rząd).
dotychc-
cpada 1

. Na |
1 ŵ stftTc2y go, Początek sezonu o g r^ w a n i^ b ę H  

I  %  niL (w •
IIHnie» *P°śród nich obiecuje rozpoczęcie ogrzewaniiH 

•basową normą, tj. jgdy średnia tem peratura 
beda** ® stopni ciepła. Jak  się zanosr, w ilń ia - '

NaiPewn»ei we wrześniu w  stdlicy nie 
K lH o u,, niezależnie od tem peratury powietrza. IHtL, *>|i 10, j ,  . " uicwiiemie ou lemperaiui y jjuw icum .

, ^ a °*sczędzać paliwa zakupione za kredyty,
S iv i  ledrie8 a  - -------- —-0 0^ Ula. kosztuje 2 lity, natomiast mieszkań-

UCZN IOWIE BEZ OBIADÓW

j j łł>Wpn̂ 0»^||wy rezygnowało z obiadów w szkole. Leka- 
faou5*rN*CYeh Z p-En*ro^u 2nacznie zwiększającej się- Hczby 
,̂ i P^ewcdu pokarmowego. Przed-
pksj? » n Opieki Społecznej i Handlu zwrór

prott)ą o wyasygnowanie środków na iywłp-

****> ci, ^ ° 8 ólnokształcącym nie wyasygnowano śród- 
Oblali? żywienie dzieci utrzymywanych

^  °gólnok» ne wyżywienie dzieci kosztuje 3,39 
‘rządów^Zła*Cąĉ m prcyzna-iK) prawo, aby żądać Zj

• W

. ^ y cn agencji Informacyjnych, radia, prasy 
P^ygotowała Regina GRUDZIŃSKA

Kolejna, ale czy naprawdę robocza?
Na kolejną środow ą sesję 

Rady M iejskiej deputow ani zbie
rali s ię niemrawo, widocznie la. 
t o . i czas urlopów dały  znać o 
sobie —  trudno się zabrać 
do w cale niełatw ych dyskusji. 
Prawda, tym  razem sesja nie za
powiadała sensacji, była kolejna 
robocza. I tylko deputow ani wi
dząc na sali obrad dziennikarzy 
pytali, czy dziś będzie coś sen
sacyjnego ■— kojarząc zawsze ‘ 
naszą obecność z jakim ś w yda
rzeniem.

T radycyjnie -pbrady rozpoczę
ły się o d  spraw ozdania m era 
m iasta Y ytautasa  Jasulaitisa, któ

re dotyczyło niedawnej wizyty 
Papieża na Litwie, a której wię
ksza część związana była z W il
nem, albowiem tu  Ojciec Świę
ty  mieszkał w  ciągu wszystkich 
dni pobytu. Korzystając z  oka
zji V. Jasulaitis złożył podzięko
w ania  dla wszystkich wilnian, 
którzy godnie spotkair O jca 
Świętego. Co prawda, były ’ nie
duże zakłócenia w  pracy  .komu
nikacji, trudno było dojechać, na 
przykład, mieszkańcom A nt okolą, 
Zyrmun do Zakrętu, ale pozosta
łe służby doskonale wywiązały 
s ię  ze swego zadania.

Trochę emocji wzbudziło za

gadnienie związane z utworze
niem specjalnej służby do pra
cy z nieletnimi. A właściwie, to 
nie je j  utworzenia, a finansowa
nia, gdyż weszłoby do niej 21 

osób. M otywacja, że służby ta
kie są we wszystkich krajach — 
nie podlega dyskusji, ale czy 
możemy ciągle spoglądać na' in
ne kraje, skoro nie stać nas na 
najpotrzebniejsze elementarne 
rzeczy, jak gorącą wodę, nor
malne' ogrzewanie. Dobrze, że 

•nie zebrało się kworum, może do 
następnej sesji przynajmniej 

. się , dowiemy,, jak ie- .;.k9 nkretne 
plany mą ta komisja i ja k c h c e  
pomagać nieletnim. Bo .na.dzień  
dzisiejszy dla wielu jest to w iel
ką niewiadomą:

Helena GŁADKOWSKA

Opieka lekarska była operatywna i fachowa
W  dniach w izyty papieża, jak 

poi uform owało agencję  ELTA 
M inisterstw o Zdrowia Litwy, 
wszystkim osobom, k tó re  się 
zwróciły o opiekę lekarską, u- 
dzielono je j operatyw nie i fa 
chowo.

5 września w  w ileńskim  par
ku Z&kret zwróciło się do leka
rzy około 200 osób. 8 spośród 
nich sk ierow ano do szpitali. 
Diagnozy —  jedno  złam anie po
dudzia, jeden  w ylew  krw i do 
mózgu, jeden  a tak  w yrostka ro
baczkowego, inni zostali um ie
szczeni w szpitalu z powodu os
trych  bólów brzucha.

6 września w  Kownie o po
moc do dyżurnych służby zdro
wia zw róciły  342 osoby, 267 o- 
sobom pom ocy udzielono na 
m iejscu, 75 skierow ano d o  szpi
tali, 18 spośród n ich  hospitalizo
w ano n a  dłużej. W iele  osób do

znało obrażeń z powodu ścisku 
przy opuszczaniu terytorium San- 
takh Diagnozowano również 
zwiększone ciśnienie krwi, 
niedokrwienia mięśnia sercowe
go. Włoskiemu dziennikarzowi 
udzielono pomocy z powodu u-, 
razu stawu kolanowego i roz-t 
ciągnięcia ścięgien. W  każdym 
sektęrze zemdlało po kilkaset 
osób. Pomocy udzielano na miej-. 
3cu, nie zdążono wszystkich za
rejestrować. Ustalono fakty 
sprzedaży przedawnionych pro
duktów. Sporządzono 9 protoko
łów, w 7 obiektach zabroniono 
handlu..

7 września w  szpitalu w Sza- 
wlach udzielono pomocy 31 oso- 
bom, w  tym 18 -=Pjna stacjona- 
rze, 13 — w  przychodni. Diag
noza: kamica nerkow a, ataki 
dusznicy bolesnej, śpiączka cu
krzycowa. W  Szawlach zopero-

wano gościa z  USA, która przy
była na Litwę z klubem „Vil- 
tis". Diagnoza — niedrożność je 
lit. Mąż po zasięgnięciu rady 
lekarza domowego, pozwolił na 
operację. Po operacji pacjentka 
czuje się zadowalająco.

W  Szydłowie, w rejonie ro
si eńskim, 49 osobom udzielono 
pomocy am bulatoryjnej: 1 zem
dlonemu, 1 położnicy, 2 osobom 
zaostrzenia się choroby nadciś- 
nieniowej, 5 z przyczyny obja
wów distonii, 2 z przyczyny du
sznicy bolesnej, 2 z powodu za
kłóceń rytmu serca, 6 — z  przy
czyny zaostrzonego nieżytu żo-* 
łądka.

Ogółem do brygad pogotowia 
ratunkowego w dniu 7 września 
zwróciło się 227, natomiast do 
punktów medycznych V -  142 o- 
sobyi

(ELTA)

Szansa dla naszego przemysłu
Ja k  ju ż  informowaliśmy, w 

centrum  wystawowym  ,,Litexpo'* 
otwarły się hurtow e targi „Bu
siness^'93'*. Bierze w nich udział 
przeszło sto firm  z  k ra ju  i za
granicy. Organizatorzy targów -r- 
M inisterstwo Przem ysłu i Hand
lu, Konfederacja Przemysłowców, 
Giełda Bałtycka oraz „Litexpo“

zakładają w ten  sposób nawiąza
nie kontaktów między producen
tami i  handlow cam i 

Produkujem y piękne i  funk
cjonalne meble, oszczędne lo
dówki, na  poziomie światowym • 
obrabiarki, telewizory i inne 
towary. Jednakże zakłady je  
produkujące są w  stanie kryzysu.

Jak  nas poinformowano w „L it 
expo“, już  w dniu otwarcia tar
gów obecni byli biznesmeni z 
krajów  bałtyckich, Polski, Moł- 
dowy, Ukrainy, Rosji, Białorusi.

Targi potrwają do 12 wrześ
nia włącznie.

Zygmunt WIRPSZA

NA ZDJĘCIU Tadeusza Waż
nie wicza: w salach ekspozycyj
nych centrom „Lłtexpo".

K U R S  W ALUT Dziś w bankach  litew skich

iO^crza
fJ, - tlę w . ^?aM>cy  materialnej na Wyżywienie dzieci 
% Uczni ^  sytuacji. Duże zależy również od kie- 
W ^ ly*nvnl e * łelu “ kół wileńskich nie spożywają 
C  1 kuciujj , żyjątkiem jest szkoła średnia n r 21. Tu . 

,adło*P’.a, u22r®nowaly 2 abonamentu, wprowadziły 
mote tu zjeść obiad średnio za "I lita.

h. S >  n .

diolar
amerykański

marka
niemiecka

rubel
(za

rosyjski
100)

skup sprzedaż skup sprzedaż skup sprzedaż

„Lltlmpex bank as" 4,15 4,35 2,50 2,62 0,30 0,40
,(Lietuvos akclnls inovadnls
bankas" 4,25 4,50 _> - 2,60 2,75 / — ‘ _
f,Lletuvos verslas" 4,20 4,37 T' 2,43 2,52 0,20 0,40
„Vilnlaus bankas" 4,29 4,46 2^2 2,62 0,25 0,40
„Lietuvos valstyblnls 

komerclnls bankas"* 4,30 » 4.47 2,66 2,77 0,30 0,35

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim
Sprzedał

| frank francuski

marka niemiecka 
dolar amerykański 
funt brytyjski 
frank szwajcarski

11839
19147
29479
13468

12323
19929
30683
14018
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Lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć
Solecznlckle spotkanie w ładz rejonu z partiami i rucham i s p o łe czn ym i Litwy

2 września br. samorząd 1 zarząd rejonu zaprosHy do 
Solecznik gości zcafej republiki Jak powiedział o celu tego 
spękania Marian Symonowlcz, przewodniczący rady rejo
nowej, chciano zadzierzgnąć ściślejsze kontakty z partiami 
I ruchami społeczno-politycznymi Istniejącymi na Litwie. 
Organizatorzy pragnęli poinformować gości o problemach 
i o osiągnięciach tego regionu.

Wszakże dla wszystkich nie stanowił tąfemnky kon
tekst tego spotkania 1 o tym też mówiono.

Od paru miesięcy określone siły na Litwie na sw^f 
sposób znów zaczęły lansować obraz Wileńszczyzny. Zaczę
to twierdzić, ie po tym, gdy pełnomocnicy rządowi oddali 
władzę demokratycznie wybranym samorządom, na Wi
leńszczyźnie zaczęty się „procesy dezi ntegracyj ne”, z pracy 
zwalniani są LłtwlnL Nieprzypadkowo w trakcie solecznk- 
kiego spotkania często przypominano inne spotkanie, 
które 12 sierpnia br. zorganizowała Państwowa Komisja 
Problemów Regionalnych i jej przewodniczący poseł Ro- 
mualdas Ozoias z ruchami społeczno-politycznymi i par
tiami republiki. Przemówienia, jakie tam przebrzmiały n 
niejednego wywołały gęsią skórkę. Dziennikarze, którzy

TRZY RAZY O CHLEBIE
Chociaż goście proponowali 

mówić o sprawach politycznych, gos
podarze naświetlali przede wszystkim 
problemy gospodarcze, jakie istnieją w 
rejonie.

W rejonie soleczniddm na swojej 
ziemi gospodaruje 700 właścicieli.
Bieżącej jesieni jeszcze około 200 osób 
odzyska swoje grunta. Jednakże — jak 

. powiedział Juozas AHśanskas, kierownik 
wydziału rolnego zarządu rejonowego, 
najgorzej idzie z poszukiwaniem doku
mentów potwierdzających prawo 
własności na ziemię. „Zwracaliśmy się do 
niejednego urzędu, również do pana Ozo- 
lasa, jako do kierownika Państwowej Ko
misji Problemto Regionalnych, aby miał 
kontakt z Polską, ponieważ okołkzne ar
chiwa, w tym na Biatorusi, poszukiwanych 
materiałów nie posiadają. Najbardziej 
złożonym problem em  u nas jest 
przywrócenie prawa własności na ziemię 
i sporządzenie dokumentów” — powie
dział J. AHSauskas.

Z  kolei Vytas Lakis, kierownik wy
działu budżetowo-finansowego zarzą
du również mówił o ekonomice.

. Stwierdził, że proszono o dotacje dla 
rejonu w wysokości 300 min talonów, a 
otrzymano 166 min według systemu 
monetarnego tamtego okresu), lyiko 
oświata zabiera 37,5 proc. wszystkich 
wydatków z budżetu, 233 — służba 
zdrowia. Inna sprawa 80 min ówczes
nych talonów przeznaczonych na bu
downictwo. Zdaniem mówcy, w tym 
okresie ceny wzrosły — 8-krotnie, na
tomiast suma została ta sama. Posiada
jąc taki budżet, jaki się ma , nie 
mcóemy budować, a tylko wegetować 
— stwierdził V. Lakis i dodał o kurczą
cym się rynku pracy i grożącym bezro
bociu:

„ W  tym kraju nikt poważnie nie

również byli gremialnie sproszeni na tamto spotkanie, całą 
informację przekazali na krą}. Wśród mieszkańców, którzy 
Wileńszczyznę znąją tylko ze słyszenia, niewątpliwie nastą
piło poroszenie. Widocznie cel osiągnięto, komu było tylko 
w to i g rą j-

Przeto organizatorzy solecznickiego spotkania chcieli 
osobiście zapoznać gości z sytuacją. Zaprosili przedstawi
cieli różnych sił politycznych na Litwie i środki masowego 
przekazu do siebie w myśl zasady, że lepiej raz zobaczyć niż 
sto razy usłyszeć.

Zabiegąjąc do przodu powiemy, ie spotkanie było niezu
pełnie udane. Do Solecznik przybyli przedstawiciele tylko 6 
organizacji: Partii R epublikański^ Związku Tantlnin- 
kasów, Związku Centrum, Związku Liberałów, Demokr* 
tyczną) Partii Pracy Litwy i Związku Polaków na Litwie. Nie 
przybyłani jeden dziennikarz z nąfwiększych krąjowych gazet 
litewskojęzycznych. Organizatorzy twierdzili, że byli zapro
szeni. Spotkaniu przysłuchiwali się więc jedynie dziennikarze 
„Kuriera Wileńskiego” miejscowej „Śalćy” oraz „Naszej Ga
zety”-. Dlatego boleśnie przebrzmiały w kuluarach słowa: 
„Dlaczego o nas się nie pisze wcale, albo pisze ile”?

inwestował we wszystkich czasach i 
obecnie jest taksa mo”.

Zdaniem mówcy, spółki akcyjne 
oprócz załatwiania formalności wyku
pu nie wnoszą kapitału. Zdaniem V. 
Lakisa, nowi biznesmeni to osoby tu
tejsze, które niegdyś jeździły do Polski 
i po trochu uciułały grosza. Jednakże w 
opinii mówcy, poważnych inwestycji w 
rejonie nie ma. „Gdyby ci lieżni obser
watorzy, którzy przyjeżdżali z Kowna 
obserwować kampanię wyborczą przy
jeżdżać jednocześnie, aby inwestować 
środki to byłoby wszystko dobrze. Ale 
kiedy się zajmują wyłącznie polityką, to 
z tego nic dobrego nie ma ” — tak 
stwierdził mówca.

KULTURA W KLESZCZACH 
KRYZYSU, PRZEDSZKOLI 

LITEWSKICH CORAZ WIĘCEJ 
Nie samym chlebem człowiek żyje. 

Zofia Griaznowo, kierowniczka rejo
nowego wydziału kultury poinformo
wała o  ośrodkach kultury. Zwróciła 
ona uwagę, że w bibliotekach rejonu 
nie brak książek w języku rosyjskim, 
natomiast mało nadchodzi książek w 
języku litewskim i całkowicie nie nad
chodzą w języku polskim. Nie chcą 
przyjeżdżać do rejonu specjaliści od 
kultury, a ci, którzy zgłaszają się, często 
ukończyli uczelnie nie na Litwie.

Zdaniem Z. Griaznowej, Litwini 
nie podejmują tu pracy, bo brak miesz
kań; 6,5 min wydzielonych na potrzeby 
gospodarcze placówek kultury wys
tarczy tylko na rozliczenie się za ogrze
wanie i oświetlenie.

Gospodarze zapoznali przybyłych 
gości z taką specyfiką rejonu, jak ist
n ienie szkół trójjęzycznych. Piotr 
Mejłun, kierownik wydziału oświaty 
zaznaczył, że jest tu 15 szkół średnich: 
5 — rosyjsko-polskich, 3 — polskie, 4 
— litewskie, 1 — litewsko-rosyjska 12

rosyjskie. Bardzo brakuje nauczycieli 
języka litewskiego. Rzec można, że 
tylko każdy czwarty nauczyciel litua- 
nista ma wymagane wykształcenie. 
B rak lituanistów  obecnie  wynika 
również z tego, że w szkołach co naj
mniej podwojono liczbę lekcji języka 
litewskiego. Brakuje również nauczy- 

1 dęli języków obcych.
Mówca zaznaczył również ten

dencje w rozwoju przedszkoli w rejonie 
solecznickim. W  tym celu porównał 
dane z roku 1991 i obecne. W 1991 r. 
litewskich grup było 16, obecnie — 22 
i liczba dzieci zwiększyła się w tym ok
resie o 100. Grup polskich było 35, 
obecnie jest 24, liczba maluchów 
zmniejszyła się w nich o 216 osób. Z  28 
grup rosyjskich pozostało 8 ze 100 ma
luchami. „Bardzo szybko zwiększa się 
tendencja wzrostu ilości grup w przed
szkolach litewskojęzycznych” — po
wiedział P. Mejłun.

Tak można byłoby pokrótce zre
lacjonować pierwszą część spotkania 
poświęconą sprawom gospodarki.

CZYTELNIKA „OJCZYZNY”
PRETENSJE DO „KURIERA”
Szczególną aktywnością w poru

szaniu wątków politycznych w dyskusji 
wyróżniał się Yytantas Dailidka, re
prezentant Związku „Tautininkasów”. 
Narzekał on, że w rejonie należało być 
może bardziej uroczyście świętować 
Święto Niepodległości. Również w 
opinii mówcy niedostatecznie aktywne 
były władze samorządowe podczas or
ganizowania i przebiegu innego święta, 
gdy na grodziskach organizowano pa
lenie ognisk, choć ̂  jego zdaniem — 
mogło to być rzeczą przypadku. Powie
dział, że nauczycielowi przybyłemu z 
Mariampola nie pozwolono przenoco
wać, bo gospodarze oświadczyli, że 
robią remont. Inny nauczycie) przybyły

z Druskiennik, zdaniem mówcy, rów
nież szukał, u kogo mógłby przenoco
wać. Jednocześnie mówca zauważył, że 
właśnie w Ejszyszkach przydzielono 
mieszkania nauczycielom i lekarzom.

Stwierdziwszy, że nic nie ma prze
ciwko pątnikom przybywającym na 
spotkanie z papieżem, proponował 
przyjrzeć się; „Jaki cel pielgrzymów, 
którzy 'przybyli: czy pokłonić się 
Najświętszej Pannie w Ostrej Bramie, 
czy oddać hołd panu Piłsudskiemu i 
żo łn ie rzo m , k tó rzy  zginęli pod 
przywództwem Lucjana Żeligowskie
go?”. Mówca powiedział, że widzi w 
tym pewien podtekst.'

Stwierdziwszy, że mówi „czystą 
prawdę”, V.Dailidka .wyciągnął wyda
waną przed paru laty przez ortodoksyj
nych komunistów „Ojczyznę** i poka
zał ją  wszystkim zgromadzonym. 
Widocznie V. Dailidka w tamtych cza
sach sam był czytelnikiem „Ojczyzny**, 
fałd jednak, że przypuścił atak na ... 
„Kurier Wileński**. Otóż, jego zda
niem, „Z tej gazety było przepieczęto- 
wane (!) „Los kościuszkowca w „de
mokratycznej*' Litwie** i uczynił to ... 
„Kurier Wileński**.

Niżej podpisani nie mogli kłam
stwa przemilczeć.

-  Chcemy obalić to stwierdzenie i 
powiedzieć, że jest to kłamstwo albo 
prowokacja i jeżeli mówca nie odwoła 
tego, co powiedział, gazeta będzie mu
siała zwrócić się do sądu. „Kurier Wi 
leński" nigdy niczego z „Ojczyzny" nie 
przedrukowywał.

Wtenczas V. Dailidka zmienił ton 
i powiedział, że było nie przedrukowa
ne, ale nadrukowane „według treści tej 
gazety”.

Bez set)su byłoby tłum aczyć 
mówcy na jakich przeciwstawnych po 
zycjach stały wówczas „Ojczyzna** i 
„K u rie r  W ileński^  Czy w ogóle 
chciałby to zrozumieć? Cóż, sowieckie 
lata nie przeszły bez śladu.

Nie jest to pierwszy atak na naszą 
gazetę.

DYSKUTANCI WNOSILI 
PROPOZYCJE

Kazimieras Petraitis, przewod
niczący Partii Republikańskiej, powie
dział, że miejscowi ludzie rozumieją 
przemiany zachodzące na Litwie. Na 
tomiast tym, którzy chcą przyłączyć 
Wileńszczyznę do Polski _  zdaniem 
mówcy, „należy zgodzić się, że tak nie 
będzie, muszą oni uczyć się i języka 
litewskiego*'. Ludzie powinni szano
wać jeden drugiego- powiedział K. Pet 
raitis -— i w imieniu swej partii obiecał 
współpracę z władzami rejonu.

(Dokończenie na str. 7)

D l a  c h ę t n y ^
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K oleg ium  G ospodarki Ł .  
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W o b e c  kandydatów  staw, 
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2 ) W iek  d o  lat 35  
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lak ó w  U tw y, te l.61 -15-16, 
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Zapraszamy 
miłośników 

palety i dłuta

Już trzeci rok szkolny rozpo
częła Wileńska Szkoła Sztuk F$. 
nych dla młodzieży. Wychodźmy 
założenia, że  sześcioletni okres 
nauki nie jest zbyt ciężkim brzemie
niem dla tych, którzy chcą rozwijać 
talenty. W szkole są doskonale 
runki do zgłębienia nie tylko pod
staw sztuki, ale też rozwoju wyob
raźni, fantazji, intelektu. Zajęciami 
trzech grupach wiekowych, obejmu
jących klasy od pierwszej do ńw- 
nastej i odbywają się cztery razyfc- 
g o d n i owo. Młodzież uczy 
malarstwa, rysunku, kompoził 
oraz ceramiki i rzeźby. ZaprasaR 
więc na studia. Z a ję c ia  odbywaj 
w języku litewskim, ale są u *  
również Polacy, Rosjanie, kto 
bardzo szybko dali sobie radęzjf 
zykiem. Widocznie zdolności p  
tyczne idą w parze z lingwisty8^ 
mi. Zapraszamy więc serdetz* 
Nasz adres: Nowa Wilejk* Li®W 
Tel. 61-39-74.

Z ap isy  w dniach 13*15" 
września w godz. ..„„u

SauHusEROJ^ 
kicrownikSzkoty Sztuk

Spółka rolnicza ma 
własną rzeźnię oraz sklep

Nowe warunki gospodarowa
nia dyktują nowe wymagania 
również dla pracowników spółki 
rolniczej „Niemież” w rejonie wi
leńskim.

— Teraz, gdy człowiek stał się 
sam sobie gospodarzem, musi ciąg
le myśleć o dniu jutrzejszym — 
mówi kierownik oddziału kom
pleksu hodowlanego Henryk Bo- 
guszewicz. — Trzeba samemu za
rabiać na rzeczach małych i dużych, 
o co wcześniej nie dbaliśmy. Oto 
przykład. W iele nerwów a i 
środków kosztowała dostawa wy
hodowanej trzody, bydła do kom
binatu mięsnego. Zresztą ostatnio, 
rzec można, przestał on przyjmo
wać bydło od rolników. Urządzi
liśmy więc własną rzeźnię.

Rozpoczęliśmy od rekonstruk
cji istniejących składów. Coś niecoś 
dobudowaliśmy z posiadanych je- 
szcze materiałów budowlanych. 
Część potrzebnego sprzętu naby
liśmy u sąsiadów, część wykona
liśmy sami i uruchomiiiśmi oddział

przeróbki mięsa. Zostało „zapiąć 
na ostatni guzik” wędzarnię oraz 
wykonać specjalne pojemniki do 
solenia przetworów mięsnych. Po-, 
nieważ jesteśmy t uż obok miasta—  
kontynuuje H. Boguszewicz — 
myślę, że ze zbytem swej produkcji 
nie będziemy mieli kłopotu. Przy
gotowujemy sklep objazdowy by 
dostarczać mięso bezpośrednio dla 
konsum entów  zarówno na 
zgłoszenia mieszkańców wsi, jak 
też stolicy.

W centralnym osiedlu Niemież w 
najbliższych dniach zostanie otwarty 
sklep firmowy, gdzie można I będzie 
zaopatrzyć się w mięso, słoninę, farsz, 
kiełbasy i to po cenie niższej niż na 
rynku. Będziemy zawczasu przyjmo
wali zgłoszenia na dostarczanie 
wieprzowiny i wołowiny.

NA ZDJĘCIACH: Stanisław a 
Kuzborska oraz  A leksander Wil
czyński zdobywają nawyki pracy w 
nowopow stałym  oddziale  prze
twórczym.

Tekst i zdjęcia W. Olszewski
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GdyW hisioria zatnymała się 
miejscu, byłaby panną 

Sciach. Kio wie, jak by się 
H  żyde. Może marzenia o 
"fflw ocM alyby |  tylko 

Jfr.^uounklówwharmo-

•'C^ffligrowaldoAme- 
xi ja cbtebem" jak p  wtedy 

f i l  Zarobił troch? pie- 
dii,#rtSdł do kraju i kupił
^Bieniak««25liaziemL-niMę 
„rodziła Janina i dwoje ro- 

Ale nie sądzone było im 
„siad dziedzicami. Wybuchła 
iraga. Ojca, jako kułaka, areszto- 
Mna Przesiedział w łagrze w Jwa- 
(tjjaacli dwa lata, aż do śmierci.

Wiadomość o Sm dotarła do 
ndziny „okrężnymi drogami" do- 
papo rota. Nikt wtedy nie fety- 
™ał się oficjalnymi zawiadomie
niami. Nie w modzie było 
wrów prawdy.

Ponieważ matka była rodowitą 
wflnianką, zebrała cały swój doby- 
lek i pojechała z trójką dzieci do 
sosny, do W iln a . Schedy tej było 
co koi napłakał — wszystko 
spłonęło w pojarze domu, który 
spalił się doszczętnie.

I olo 14-ietnia Janeczka — 
bljkitnooka, nieśmiała, 
iihiechnięla, nie zważając na 
HMwnoSd losu — chodzi trzy
mając się z matką za ręce ulicami 
Wita, przygląda się domom, ka- 
3C"kx)Ti. Wchłania w siebie mias- 
lorajskimi porami Odtąd— to 
HiKj miasto, jej miejsce na

uL Żeligow- 
• Matka imała
jjkażdej roboty, byle wyżywić 
^  t o i  W wolnych chwilach 

sotfc na luksus spacero- 
^pnmietóe. Ulice Wileńska,

S ^ J f ^ a i a n y  lekarz, 
a 1  cukiernia 

Żartu* T  raiesziata ciotka.

IElyk S'? tUZ,
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zapoznać się. Pojawiła się więc ko
leżanka, która przedstawiła, za
poznała.

„Chodzili ze sobą” dwa lata. 
Stanisław Kamiński był konkuren
tem poważnym i solidnym. Pocho
dził spod Wilna, ze wsi Podwilańce 
koło Fabianiszek.

W 1959 roku , z m yślą o  
przyszłej żonie, która już miała 
konkretne imię i kształt, na wyso
kim szeszkińskim wzgórzu, tam 
gdzie Miasteczko Szoferskie, za
czął budować dla niej dom.

Miejsce było piękne. Z  okien 
domu widać całe miasto przysiadłe 
w dolinie. Wschody i zachody 
słońca wyświetlają w nim coraz to 
inne wieże kościołów. Nadciągają

ce  chm ury p rzesłan ia ją  lub  
odsłaniają poszczególne fragmen
ty. A  kiedy jest mgła —  ledwo wi
doczne miasto czai się w dolinie jak 
wielkie łagodne zwierzę — niewi
doczne, a jednak odczuwalne —  
ciężko dyszy, chrapie.

Pani Janina często staje w 
oknie i patrzy na miasto. Wielu 
przyjaciół opuściło już je, wielu 
odeszło na zawsze. Ona stąd nie 
odejdzie. Miasto jest cząstką jej 
żyda.

Pytam panią Janinę, jakie par
tie miasta lubi najbardziej, dokąd 
najchętniej chodzi na spacery.
. —  Ostatnio najchętniej chodzę 

na Cmentarz Sołtaniski, gdzie po
chowana jest rodzina, mąż.

Niestety, jeszcze zdawałoby się 
tak niedawno widywaliśmy postać 
pana Stanisława na al. Giedymina. 
Teraz go już nie ma wśród nas.

Pan Stanisław był początkowo 
kierowcą sklepu objazdowego, 
potęm zarządzał w „Tallinnie” au
tomatami z wodą sodową. W 
sumie przepracował w tym sklepie 
25 lat.

Pobrali się i od razu zamieszka
li w nowym domu na wzgórzu. A 
więcwszystko było jak być powinno 
w życiu panienki z dobrej rodziny.

Najpierw urodził się Alfred, 
potem Basia. Dziś Alfred sam ma 
dwoje dzieci, uroczą żonę. Pracuje 
jako tłumacz z angielskiego w pew
nej firmie turystycznej, chociaż 
skończył ekonomikę na Uniwersyte
cie Wileńskim. Basia— programłst- 
ka, na razie siedzi w domu, bo bezro
bocie. Ale i w domu potrzebna jest 
»siła robocza”, gdy wszyscy pracują. 

' Zresztą niedługo już będzie tak sie
działa. Zjawił się „Budrys", który 
chce ją porwać. Prawdopodobie 
wkrótce założą własną rodzinę.

Siedzimy z panią Janiną na 
zapleczu „Tallinna”. Stary to sklep, 
pamięta lepsze czasy. Dziś wymaga 
remontu. Obie pamiętamy jego 
świetność, kiedy to czarne wołgi z 
najwyższym kierownictwem re
publiki zajeżdżały do bramy. Tu 
mieścił się jeden ze „speeskłepów” 
dla uprzywilejowanych. Dziś tamci 
uprzywilejowani stoją jak zwykli lu
dzie w kolejkach, z siatkami w rę
kach. Kiedyś sprzedawano tu deli
katesy —  polędwicę czosnkową, 
wędzone kiełbasy, kawę-neskę, 
specjalnie robione dla. „ich wyso
kości” sery twarogowe i parówki. 
Ci, którzy nie mieli prawa kupowa
nia na zapleczu, zabiegali o  wzglę
dy personelu sklepu ... Teraz 
można romawiać z ludźmi spokoj
nie, normalnie. Nikt o  nic nie za
biega, wszystko można kupić w 
sklepie, tyle że drogo. I pani Janina 
wie, że jeżeli ktoś do niej przycho
dzi, ktoś ją zagaduje —  to ze  
zwykłej sympatii, nie po to, by 
wyłudzić trochę „deficytu”.

— Jak idzie handel? —  pytam.
— Ź le . Społeczeństwo zu

bażało. W końcu miesiąca to dos
konale widać. Ludzie przychodzą 
tylko po chleb i mleko. Nawet cu
kier, który sprzedajemy taniej, po 
1.98 It, nie idzie.

Na stole —- spisy sklepów, gos
podarstw, spółek, hurtowni. Teraz 
sklep sam robi zamówienia, sam 
dba o  dostawy. Lepiej to czy go
rzej? Chyba lepiej. Ma się wolną 
rękę.

... Przypominamy zapomniane 
nazwiska, które kiedyś byty znane, 
wysupłujemy z pamięci twarze 
dawnych pracowników handlu. 
Tworzyli w mieście potężny klan, 
do którego każdy chciał się prze
dostać. Jedni powyjeżdżali za gra
nicę, inni założyli własne sklepy, 
spółki — ci najzdolniejsi, którym 
zawsze czegoś się chciało. Czasem 
przyjeżdżają z zagranicy ich dzieci 
— zakładają w Wilnie własny biz
nes.

Handel utracił dawny blask i 
dawną siłę. Kiedyś, gdy trzeba 
było coś załatwić, szukało się zna
jom ości w „system ie”. Teraz 
wszystko można kupić w sklepie, 
na bazarze. Ale ... kto to wie, kto 
wie. Zawsze był siłą napędową 
ludzkości. Być może po prostu 
zreinkarnował się...

B arb ara  ZNAJDZIŁOW SKA
NA Z D J Ę C I U :  p a n i  K a 

mińska.
Fot. Tadeusz W ażn iew ia

roęskle

H H H H  
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równicę, a jak zacznie padać deszcz to 
j ic i  powiem.

Na tawęp w parku siedzi pan i pani:
— O czym pan teraz myśli panie Ste

fanie?
— O tym-samym co pani, panno 

Basiu...
— Oj, niech pan nie próbuje, bo za- 

^nę  krzyczeć.

— Kochanie, ile łyżeczek cukru wsy
pać ci dó kawy?

•—Pięć, tyiko nie mieszaj bo nie lubię 
z ty  słodkiej.

Z różnych szuflad
Pewien człowiek zgłosił się do dyrek

tora rewii na lodzie.
• —* Co pan potrafi?
' — Potrafię robić na lodzie ósemki.

— Przecież to jest zupełnie proste.
—No tak, aleja to robię w inny sposób 

niż wszyscy. Podczas gdy lewą nogą kreślę 
na lodzie szóstkę, prawą wykonuję dwójkę.

— Q y rzeczywiście pana mieszkanie 
jest takie wilgotne ? — pyta się Administ
rator lokatora.

— Jeszcze jak! W zeszłym tygodniu 
w pułapce na myszy znalazłem rybę.

Uchwała Rządu Republiki Litewskiej nr 660 z 27 aterpnia 1993 r.

O WPROWADZENIU WIZ DLA OBYWATELI KRAJÓW 
WSPÓLNOTY NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW, REPUBLIKI 

GRUZJI, REPUBLIKI AZERBEJDŻANU I REPUBLIKI 
MOŁDOWY

Realizując ustawę Republiki Li
tewskiej o  granicach państwowych 
(Dziennik Ustaw, 1992, nr 20-592), 
Rząd Republiki Litewskiej postana
wia:

1. Ustalić, że:
1.1. Od 1 października 1993 r. oby

watele krajów W spólnoty Niepod
ległych Państw, Republiki Gruzji, Re
publiki Azerbejdżanu i  Republiki 
Mołdowy mogą przybyć do Republiki 
Litewskiej tylko na podstawie ważnych 
za granicą paszportów swych państw;

1.2. Tymczasowo, do 1 listopada 
1993 r., obywatele Federacji Rosyj
skiej —  stali mieszkańcy obwodu kali
ningradzkiego mogą przybyć do Re
publiki Litewskiej z wewnętrznymi 
dowodami osobistymi swego państwa, 
zawierającymi adnotację o  stałym 
miejscu zamieszkania w obwodzie kali
ningradzkim;

13. Od 1 listopada 1993 r. wpro
wadza się reżim wizowy dla obywateli 
krajów W spólnoty Niepodległych 
Państw, Republiki Gruzji, Republiki 
Azerbejdżanu i Republiki Mołdowy.

2. Na podstawie artykułu 14 podpi
sanej 29 lipca 1991 r. umowy między 
Republiką Litewską i Rosyjską Federa
cyjną Socjalistyczną Republiką Ra
dziecką w sprawie podstaw stosunków 
międzypaństwowych, artykułu 7, podpi
sanej 29 lipca 1991 r. umowy między 
Republiką Litewską i Rosyjską Federa
cyjną Socjalistyczną Republiką Ra
dziecką w sprawie współpracy w rozwoju 
gospodarczym i społeczno-kulturalnym 
obwodu kaliningradzkiego RFSRR, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

wspólnie z innymi zainteresowanymi 
m inisterstw am i oraz służbami 
państwowymi, jak też kompetentnymi 
instytucjami Feredacji Rosyjskiej po
winno zorganizować konsultacje w 
kwestiach wprowadzenia wiz i do 25 
września 1993 r. przedłożyć Rządowi 
Republiki Litewskiej uzgodniony w ok
reślonym trybie dokument w sprawie 
reżimu wizowego.

3. Polecić Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych, Ministerstwu Spra
wiedliwości, aby do 15 września 1993 r. 
przedłożyły rządowi Republiki Litew
skiej do zatwierdzenia uzgodnione w 
ustalonym trybie przepisy wydawania 
wiz Republiki Litewskiej, przepisy 
przyjazdu, pobytu obcokrajowców w 
Republice Litewskiej i przejazdu tran
zytem, propozycje dotyczące odpowie
dzialności administracyjnej i karnej 
obcokrajowców za naruszenia trybu 
wjazdu do Republiki Litewskiej, poby
tu w niej, tranzytu i wyjazdu z Republi
ki Litewskiej.

4. Polecić Ministerstwu Komuni
kacji, Ministerstwu Ochrony Kraju, 
Departamentowi Ceł przy Ministerst
wie Finansów, aby do 25 września 1993 
r. przygotować i zgłosić rządowi Re
publiki Litewskiej propozycje dotyczą- ( 
ce niezwłocznych środków w zakresie 
uporządkowania infrastruktury pogra
nicza oraz punktów postoju transportu 
przejeżdżającego tranzytem.

Premier Adołtes ŚLEŻEVIĆIUS
Minister Spraw Zagranicznych 

PovHas GYLYS

Uchwała Rządu Republiki Litewskiej nr 670 

z 31 sierpnia 1993 r.

O WYKORZYSTANIU KOMPENSATY OSZCZĘDNOŚCI 
I WPŁAT UBEZPIECZENIOWYCH LUDNOŚCI 
W PRYWATYZACJI MIENIA PAŃSTWOWEGO

Rząd Republiki Litewskiej posta
nawia:

1. Ustalić, że:
1.1. ta część kwoty kompensaty, 

obliczonej odpowiednio do oszczęd
ności i wpłat ubezpieczeniowych lud
ności, kt&a od 1 stycznia 1994 r. bę
dzie wypłacana ludności w gotówce 
przez 10 lat, dokonując proporcjonal
nie  w ypłat co ro czn ie  z budżetu  
państwowego Litwy, może być wyko
rzystana w pryw atyzacji m ienia 
państwowego z przestrzeganiem nas
tępującego trybu:

1.1.1. na podstaw ie podania 
złożonego przez obywatela, który 
życzy sobie wykorzystać wypłaty wska
zane w punkde 1.1 w prywatyzacji mie
nia państwowego, wydział ban^i, w 
którym znajduje się wkład, przelewa 
pieniądze na część bilansową konta in
westycyjnego obywatela;

1.1.2. sumę przelewanej wypłaty 
zwiększa się o  kwotę gotówki przezna
czonej na prywatyzację, ustaloną wart. 
11 Ustawy/Republiki Litewskiej o 
w stępnej ^pryw atyzacji m ienia 
państwoweWgo oraz uchwale Rady 
Najwyższej Republiki Litewskiej „O 
uprawomocnieniu ustawy Republiki 
Litewskiej o  wstępnej prywatyzacji 
mienia państwowego**;

1.2. na podstawie złożonego przez 
obywatela podania cała obliczona 
kwota kompensaty oszczędności i 
wypłat ubezpieczeniowych obywateli 
może być przelana na część niebilanso- 
wą jego konta inwestycyjnego.

( O część stanowiąca 5 proc. wyso

kości przelewanej sumy obywatelowi 
zwiększa się kwotę gotówki, przezna
czonej na prywatyzację, ustaloną w art 
11 Ustawy Republiki Litewskiej o 
w stępnej pryw atyzacji m ienia 
państwowego oraz uchwałę Rady Naj
wyższej Republiki Litewskiej „O upra
womocnieniu ustawy Republiki Litew
skiej o wstępnej prywatyzacji mienia 
państwowego”.

2. Do uchwały nr 562 Rządu Re
publiki Litewskiej z 23 lipca 1993 r. „O 
indeksacji oszczędności ludności** 
(Dz. U. 1993, nr 32-756, nr 34-785) 
wnieść następujące zmiany:

2.1. punkt 5 uzupełnić następują
cymi akapitami czwartym i piątym:

„W razie śmierci mieszkańca, na 
życzenie jego spadkobierców może być 
dla nich wypłacona cała obliczona 
kwota kompensaty wkładu lub wpłaty 
ubezpieczeniowej bądź jej część.

Dla mieszkańca, udającego się ria 
stałe za granicę oraz w innych wyjątko
wych przypadkach może być 
wypłacona cała obliczona kwota kom
pensaty jego wkładu lub wpłaty ubez
pieczeniowej;**

2.2. uzupełnić powyższą uchwałę 
następującym punktem 8:

„8. Zlecić Ministerstwu Finansów 
oraz M inisterstwu Ubezpieczeń 
Społecznych powołanie komisji ds. 
rozpatrywania spraw wypłaty kompen
saty oszczędności i wpłat ubezpiecze
niowych ludności”.

Premier A0ołfa* ŚLEŻEV|ĆIUS 
Minister Gospodarki 

Juliua VESELKA

ECHA NASZYCH PUBLIKACJI 

„ CZY SOLECZNIKI NALEŻĄ DO WILNA?”
— artykuł pod takim tytułem zos

tał zamieszczony 7 sierpnia w naszej 
gazecie. Pisaliśmy w nim o tym, że w 
pociągach udających się z Wilna do 
Solecznik rewiduje się bagaże, że po
ciągi dojeżdżają tylko do Stasił, od
ległych od Solecznik o 20 km. Otrzy
maliśmy odpowiedź dyrektora ds. 
komercji „Litewskich Kolei" pana S. 
Kaupasa. Pisze on:

„Zawiadamiamy, ie  obecnie w 
Solecznikach zatrzym ują się trzy 
pociągi z W ilna i cztery pociągi do 
W ilna. Od 1 września zatrzymiąją się 
Jeszcze pociągi n r  655 Wllno-Bie- 
niukonie-W ilno (w Solecznikach by- 
wąją one o godz. 4.28) n r  6481 ( w 
Solecznikach bywąją o 9.11 godz) i 
n r  6482 z Solecznik do W ilna (godz. 
10.05)”.
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To ułanów pułk  trzynasty
Chociaż trąbka nie budzi 

i na koń nie woła...
...to jednak mimo dziejowej za

wieruchy i upływu tylu lat kresowa 
wiara utaitska jeszcze się trzyma. 
Nie cala się wykruszyła. Jednym z 
żyjących spośród tych malowanych 
dzieci, za którymi niejedna panien
ka leciała, jest 82-letni wilnianin, 
były starszy ułan 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich Władysław Tomasze- 
wicz. Dzięki szczęśliwej gwieździe, 
która świeciła nad zaściankiem 
Gwoździka, naprzeciwko Dwor- 
czan pod Wilnem, gdzie pan 
Władysław się urodził, dzisiaj 
możemy się przenieść w świat, 
który już na zawsze odszedł, ale 
wciąż nęci nas swoją barwnością, 
brawurą, huraganem szarż 
ułańskich z rozwianymi grzywami 
koni, lśniącymi srebrem klingami 
szabel... To one znaczyły również 
historię 13 Pułku Ułanów Wi
leńskich, jednego z najstarszych w 
polskiej kawalerii. Jego istnienie 
odnotowały dokumenty ikonogra
ficzne pochodzące z doby Powsta
nia Listopadowego. Prawie stulecie 
czekał na odrodzenie, aż nadszedł 
grudzień 1918 r. Wtedy właśnie 
sformowany został jako jednostka 
ochotnicza w ramach Samoobrony 
Wileńskiej, pod nazwą 1 Pułku 
Ulanów Wileńskich. Wcielony w 
końcu maja 1919 r. wraz z innymi 
oddziałami tej samoobrony do 
Wojska Polskiego, przemianowany 
został na 13 Pułk Ułanów Wi
leńskich. Otrzymał od 
społeczeństwa Wilna sztandar 
pułkowy.

Pułk zasłynął ze swych licznych 
i ryzykownych zagonów, rajdów 
oraz działań partyzanckich na zap
leczu i tyłach przeciwnika, walczył 
na przemian z bolszewikami i z  re
gularnymi jednostkami wojsk nie
mieckich. W szczególności ciężkie 
walki toczył przez całe lato 1920 r.

Od 1922 r. stacjonował w 
Nowej Wilejce. W czasach pokojo
wych przodował w wyszkoleniu bo
jowym, w wychowaniu obywatels
kim i żołnierskim. Przykładem tego 
jest droga życiowa przebyta przez 
Władysława Tomaszewicza — Po- 
laka-patrioty, żołnierza, obywatela. 
Z wielkim szacunkiem prawie 60 
lat przechowuje on ..Książkę rezer
wisty” — prezent z dedykacją: „St. 
uł. rez. Tomaszewiczowi Wła
dysławowi z 4 szwadronu 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich za nienaganne 
zachqwanie. Dowódca szwadronu 
rotmistrz Kazimierz Nawrocki”. W 
jego zastępstwie dedykację podpi
sał por. Władysław Kitowski, w la
tach ostatniej wojny — dowódca 
(ps. „Grom”) oddziału dyspozycyj
nego Komendy Okręgu Wi
leńskiego AK

Pan Władysław bardzo serde
cznie wspomina dowódcę pułku 
ppłk. Czesława Chmielewskiego. O 
nim nadmienił również w na

desłanym ostatnio liście wilnianin 
Szymon Szapiro z Izraela, który 
uczył się w gimnazjum w jednej kla
sie z Ryszardem, synem C l.  Chmie
lewskiego

A że ułani z 13 pułku byli do 
przysłowiowego tańca i różańca, 
świadczy treść przyśpiewki, tzw. 
żurawiej ki:

Chociaż otok ma różowy, 
jest to jednak putk bo/owy.
W duszy ksltfyc, w sercu gwiazda, 
To tatarska nasza Jazda.
A trzynasty ten rótcrwy,
To naprawdę pułk bojowy.
O jeździe tatarskiej nieprzy

padkowo się mówi, ponieważ jeden 
szwadron pułku składał się z 
ułanów — Tatarów. Jemu właśnie 
przypadły honory asystowania pod
czas pogrzebu prochów Matki i 
Serca M arszałka Józefa  
Piłsudskiego w Wilnie. W czasie 
działań wojennych w 1939 r. szwad
ron tatarski mężnie i ofiarnie wyko
nywał postawione mu zadania.

Ci, którzy czytali jedną z 
najświetniejszych książek Tadeu
sza Konwickiego pt. „Kronika wy
padków miłosnych” lub oglądali 
zrealizowany na jej podstawie film 
o tym samym tytule, zapewne pa
miętają sceny przemarszu przez 
ziemię młodości pisarza— w Kolo
nii Wileńskiej, Nowej Wilejce ■— 
przez magiczna D olinę. iazdv 
ułańskiej w pełnym rynsztunku bo
jowym, znikającej w wiosennej 
mgle 1939 r. Z umundurowania i 
wyposażenia byli to ułani 13 Pułku. 
W letargicznie pięknej podwi- 
leńskiej naturze te przemarsze 
sym bolizow ały nadciągającą  
wojnę...

1 września 1939 r. 13 Pułk w 
składzie Wileńskiej Brygady Kawa
lerii osiągnął transportem kolejo

wym Jordanów. Osłaniając piecho
tę— 19 D P — walczącą pod Piotr
kowem Trybunalskim przeszedł do 
obrony lasów Łęczno, gdzie 4 
września, w pierwszej bitwie, znisz
czył 7 czołgów niemieckich. Po 
przeprawieniu się wpław przez 
Wisłę 15 września, dalsze działania 
pułk prowadził w dwóch ugrupo
waniach —  jedno weszło w skład 
Mazowieckiej Biygady Kawalerii, 
drugie pozostało w Wileńskiej Bry
gadzie Kawalerii.

Pod ciągłym naporem prze
ważających sił nieprzyjacielskich 
oba te zgrupowania nie dały się roz
bić aż do 27 września...

Tędężką drogę walki przeszedł 
Władysław Tomaszewicz. Miał 
szczęście. Żyw i zdrów stanął w pro
gach rodzinnego domu. W 1944 r. 
znow u przyw dział m undur 
żołnierski, został berlingowcem. 
Walczył, nie ominęły go odznacze
nia. Przed kilku laty m.in. został mu 
wręczony medal „7a udział w woj
nie obronnej 1939”. Jednak stary 
ułan wciąż przypominał sobie 
swoją odznakę 13 Pułku Ulanów 
Wileńskich z wizerunkiem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej- patronki 
pułku. Odznaka ta zaginęła pod
czas wojny.

Szczęśliwym trafefn latem 1990 
r. Władysława Tomaszewicza od
wiedził Stanisław Andrzej Żukow
ski z Jordanowa, woj. Z ie lo 
nogórskie, wilnianin, kawalerzysta 
(miał ps. „Brzoza”) 2 Brygady Wi
leńskiej AK Wiktora Koryckiego 
„Kaziuka”, następnie więzień  
Uch ty. Poszukiwał on grobu swego 
ojca —  mjra Stanisława Żukow
sk ieg o , dow ódcy 101 Pułku  
Ułanów, śmiertelnie rannego w 
boju z Sowietami 22 września 1939 
r. pod Kodziowcami koło So-

poćkiń, zmarł w drodze do szpitala 
na ziemi litewskiej, pochowany zos
tał w Olide. Pan Żukowski pomny 
rodzinnych tradycji ułańskich — 
por. rezerwy 13 Pułku Ułanów Wi
leńskich był również jego wujek 
Konstanty Syrewicz, sekretarz re
dakcji wileńskiego „Słowa” (red. 
naczelny „Słowa” Stanisław Cat- 
Mackiewicz także był por. rez. 13 
Pułku) — obiecał Władysławowi 
Tomaszewiczowi doręczyć odzna
kę pułkową. Słowa dotrzymał.

Niedawno pan Stanisław ze 
swoim rodzonym bratem Ignacym 
Żukowskim, również wilnianinem, 
byłym uczestnikiem siatki konspi
racyjnej AK  G arnizonu Wi- 
leńskiego, mieszkającym obecnie w 
Sulechowie, woj. zielonogórskie, 
odwiedzili pana Władysława i wrę
czyli mu odznakę 13 Pułku, wyko
naną przez grawera A  Panasiuka z 
Warszawy.

Podczas spotkania snuła się nić 
wspomnień, m.in. o  tym, że w 1942 
r. na terenie Puszoy Rudnickiej 
doszło do odtworzenia 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich w ramach 
Armii Krajowej w sile wzmocnio
nego szwadronu, że pułk toczył 
walki z niemieckimi oddziałami

A fisz  k on certow y  w r z e ś n ia
* Festiwal muzyki dawnej 

* Rozpoczął się sezon 
muzyki symfonicznej 

* Dni Kultury Niemieckie)
Pierwszy miesiąc nowego sezo

nu koncertowego obfituje w wybitne 
wydarzenia w życiu muzycznym. Zai
naugurowany zostanie VI festiwalem 
muzyki dawnej „Banchetto Musica
le". Od pięciu poprzednich będzie 
się różnił większym rozmachem, licz
bą uczestników i solidnością pro
gramów. W c iągu  9 dni (11-19 
września) usłyszymy występy wielu 
znakomitych gości zagranicznych. 
Pierwszy koncert festiwalowy odbę
dzie się w sali Zamku Trockiego, a 
zamknie imprezę oryginalne wysta
wienie genialnego dzieła C. Monte- 
verdiego — opery „Orfeusz" w

Rosyjskim Teatrze Dramatycznym z 
udziałem solistów zagranicznych i 
pod dyrekcją słynnego specjalisty 
muzyki barokowej tenora N. Roger- 
sa.

Na afiszach festiwalowych zo
baczymy znane zagraniczne zespoły 

' — „Dramsam" (Włochy), „łocuiato- 
risn (Niemcy), „Hortus Musicus" (Es
tonia), „Danseye" (Anglia), „Paul 
Hofhaimer Consort* (Austria), „Gar- 
delino" (Petersburg), „Gamerata" 
(Tomek) i wileński „Banchetto Musi
cale”, którego kierowniczka Juratę 
Mikiśkaite i była właśnie iniojatorką 
narodzin tej imprezy.

Prócz wyszczególnionych po
wyżej kolektywów, miłośnicy muzyki 
dawnej usłyszą szereg trio, duetów I 
występów solowych. Należy tu wy
mienić angielskiego tenora N. Roger- 
sa — jednego z najwybitniejszych

wokalistów muzyki barokowej, kon
certu jąceg o  na całym iw iec ie  z 
najgłośniejszymi orkiestrami baroko
wymi. Nagrał on ponad 700 płyt i 
kom paktów, sam  dyryguje, z e s 
połami, którymi kieruje. Wszechst
ronną indywidualność tego artysty 
nasi słuchacze będą mogli ocenić 
podczas jego solowego koncertu i w 
inscenizacji opery C.Monteyerdłego 
„Orfeusz". Niemniej interesujący po
winien być koncert również posia
dacza rzadkiego głosu — włoskiego 
kontratenora Angelo Manzottiego.

Ciekawe i oryginalne będą też 
występy trzech Anglików — śpiewa
czki i dwóch instrumentalistów oraz 
muzyków z Kanady i Norwegii, jak 
też włoskiego duetu „Duo di Trieste”.

Sezon koncertowy muzyki sym
fonicznej Narodowa Orkiestra Sym
foniczna zainauguruje 20 września.

W Teatrze Opery i Baletu Juozas Do- 
markas będzie dyrygował progra
mem składającym się z utworów F. 
L iszta , S. R a c h m an in o w a  i A. 
Schónberga. Solista pianista Petras 
Oeniuśas.

W trzeciej dekadzie wilnianie i 
kowieńczycy usłyszą również kilka 
koncertów uczestników Dni Kułtury 
Niemieckiej na Litwie: zespół muzyki, 
w sp ó łc z e sn e j  „A w angarda", 
połączonej orkiestry symfonicznej i 
pianistę Larsa Vogta. W tych dniach 
w stołecznej Sali Barokowej z  koncer
tem wystąpi wileński zespół kame
ralny  „Atrium m usicum ", a 
najw ybitn iejszym  w ydarzeniem  
końca miesiąca będzie koncert or
kiestry filharmonicznej z Helsinek, 
podczas którego zostaną wykonane 
utwory L  van Beethovena, J. Sibeliu- 
sa i współczesnego fińskiego kom
pozytora Tiensuu.

Antanas KIVERIS

etapowymi, ubezpieczają^ 
komunikacyjne i ściągającymi kor 
tyngenty żywnościowe od

I wych chłopów i ziemian,że po** 
kach o  Wilno w ramach operacji 

I „Ostra Brama” pułk zatai raztó. 
Izany—

Nie zabrakło także reflcfaji ro.
dzmnychorazzwiązanyęhz„Kur*.
rem Wileńskim”. W 1938 r. odbyto 
się wesele Władysława Tonase- 
wicza i Józefy Kisielewskiej, Foto. 
bie młodzi zamieszkali w dongi 
świekrów. Potem zbudowali wtag. 
na uLStara Cegielnia. Docabi 
dwojga dzieci — córki Aliny i syna 

I Tadeusza. Mają trzy wnuczki i jed. 
I nego wnuka oraz trzy prawnuczki 

Państwo Tomaszewiczowi;
I cała ich rodzina są stałymi czyietj- 
kami naszego dziennika od jego 
pierwszego numeru. Dodzif pra- 
cbowują numer z da 18 aam  
1988 r„ kiedy to w „Magazynie Rj> 
dzinnym" ukazała się relacja pt.,50 
lat razem...’’ z obchodów Ztayti 
Godów Józefy i Władysława To- 
maszewiczów.

— Drogo czy tanio tysaujt 
prenumerata „Kuriera”—zanz 
był, jest i będzie w naszym domu-  
mówią na pożegnanie Tomas*- 
wiczowie.

— W Polsce także jesteto 
stałymi prenumeratorami i czytel
nikami „Kuriera Wileńskiego" -  
dodają bracia Żukowscy, jota> 
cześnie zapraszając na Mszę *» ' 
intencji ich ojca, mjra Stanisława 
Żukow skiego, bohaterskiej 
dowódcy 101 Pułku Ulanto, ow 
na poświęcenie jego pomniki 
Uroczystości te odbędą się 2
września br,ogodz. 1 1 ,wWcidE,
na cmentarzu Olita 2.

Jerzy SURWŁO
NA ZDJĘCIACH: o4nub u  

P u łk u  U ła n ó w  WlhfcH* 
Władysław Tomasztwicz Jato ** 
tego p a łk o ; małżonkowi* 
Władysław Tomasaewfca*«fcfj** 
swoich Złotych Godów, o d k ^ j '
pani Jóarfs * nąlinfcHtaąprs^J^j
Iw oną, W ładysław  TovaMSS* Z i  
wrfcząjący m a  odznakt — V * ' 
Stanisław Andrzej Żukow*^-

Fot. Bronisława K o n ^ * ^ 1

Wydano w
Redakcyino-wyda^JMt 

Permskiego Uniwersyt^*/1**^ 
wego opuścił zbiór artyfcntó1* ^ ^  
wych „Polityczna i dudw** 
Europy (nowy i najnow^ ^  
przygotowany przez 
cyinc pod kjcrownidwea* 0- 
w Instytucie Historii Pows*®®*
syjslaej Akademii Nauk

W permskim . „ 
ja” ujrzał świat drugi to® 
książki I. Fes ta „Hitler" *
XX wiek”. Przekład z 
redakcji S. Słuczr i 
Nakład— 100 tys. egzanp1* *

Doświadczenie badari cu^'ê f<71 
gicznych u o g ó ln io n * * ^ ^  
„Współczesna rodzina 
py zagranicznej** wydanej 
przez OZ „Nauka”, j

Tatiana
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p̂tej raz zobaczycj 
s i o  nazy usłyszeć

Tsooste® M  ciekawi opi-

I  (fialso*icicla ZwiąZ|^ L mReprezentował go

3m b  I I  Im
5 L * '  Swoje przemówienie 
S ę c i ł  on zaakcentowaniu 
^ .e d h i g n i e g o - p e w n e  
^nienwmfcMobecoejsjrtuae-

m ów ,*  jeżeli jest u 
as spokojnie, znacay co* jest nie
otAuaasb»łijestą»Ł<ij.s pO;
jupie dlatego, że Indzie pracują i

liMBleży szukać tego, czego nie 
L _  powiedział zaznaczając, ze

I T, Pafciricz wyrazH zaniepcko- 
jcae, je języka litewskiego uczy 
BKijnIaóka, nauczycielki języ- 
lapotkiejo”,g^ż brak kadry. Nie 
mfejl *  z twierdzeniem, że w re
pie soltcznickim od lat nauczy- 
śtn M tworzono warunków do 
pCffBÓWp

już nauczycieli przyjechało do 
C2Ł Bu otrzymało mieszkanie, i ilu 
pojem wymieaSo je na mieszkania 
* Wilnie? j

Ptod on o to, aby członkowie 
Sejmu pomogli miejscowej 
młodzieży podejmować naukę w 
sjiszjch uczelniach Litwy, która 
potem wracałaby do rodzinnych 
toniuczyta młodzież. Z. Palewicz 
nprolestowal przeciwko zdarzają- 
tp óę określeniom miejscowych 
Mstów, że są „wnukami oku- 
I*®*” i twierdzeniom, że ZPL 
•“M i g  w rejonie. Zdaniem 
“'•ty, ZPL wygrał wybory w ho- 

konkurencji politycznej, 
“'o* 128 deputowanych rady 

15 sąz ramienia ZPL. W 
^  Półrocza, istnienia rady sa- 

rozpatrywał wyłącznie 
^H^podarcze „nie szukając 

"1 powiedział mówca.
; l r ^ llob'zesię stalo,żeprzy- 

^  pielgrzymką Pa-

> na wspólną

Przewodniczący 
^*JJ“™8ji oświaty, nauki i

— ^  SIS do problemów 
’ Powiedział, że nau

kowcy litewscy nie rozumieją poję
cia autonomii wyższych uczelni. Fi
nansowane przez rząd, nie są one 
jednak kontrolowane ani przez 
rząd, ani przez parlament. Dla re
jonu solecznickiego, zdaniem B. 
Genzelisa, powinna być kwota 
miejsc, aby mógł on kierować 
swoich reprezentantów na studia w 
wyższych uczelniach Litwy.

Innym tematem była dyskusja 
o działalności Państwowej Komisji 
Problemów Regionalnych. Vytas 
Yedrickas przedstawiciel DPPL  
poinformował, że niedawno na 
sesji rady rejonowej zaaprobowano 
wniosek o  rozwiązaniu komisji. 
Igoris M elianas, członek zarządu 
Litewskiego Związku Liberałów 
ustosunkował się do słynnej narady 
zorganizowanej przez komisję 12 
sierpnia.

Z daniem  p rzedstaw iciela  
Związku Liberałów, nie wszystko 
uczynił i departament Narodo
wości: musiał on opracować kon
cepcję zapobiegania ewentualnym 
konfliktom narodowościowym. 
Nikt mi nie udowodnił, że potrzeb
na jest Państwowa Komisja Prob
lemów Regionalnych —  mówił I. 
Melianas. Po co z budżetu po
datków opłacać utrzymanie dwóch 
instytucji? Jeżeli departament nie 
powoduje napięcia, to ludzie zat
rudnieni w Państwowej Komisji 
Problemów Regionalnych co naj
mniej są niepopularni oa Wi
leńszczyźnie i nie mają prawa kiero
wać tą pracą, gdyż ludzie nie będą 
się do nich zwracać —  konkludo
wał.

Wiele jeszcze tematów poru
szali zgromadzeni. T adeusz  M ic
kiewicz, zarządzający rejonu, wy
jaśniał zebranym, dlaczego ta lu.b 
inna osoba została zwolniona z 
pracy.

_ Czy jest jeszcze taki rejon w  
republice, gdzie tak jak u nas odda
no 18 mieszkań dla nauczycieli? —7 
pytał mówca. Jednocześnie skryty
kowana zosta ła  prywatyzacja 
niektórych obiektów użyteczności 
publicznej, którą dokonano jeszcze 
w okresie zarządzania rejonem  
przez pełnomocnika rządowego.

Józef SZOSTAKOWSKI 
Piotr RYNGIEWICZ

PYTACIE — ODPOWIADAMY

Prawo własności a obywatelstwo
„Moja córka stałe mieszka w 

Polsce, jest obywatelką Rzeczy
pospolitej Polskiej, chociaż uro
dziła się w Wilnie. My tu mieszka
my, jej rodzice, których często 
odwiedza, pomaga nam wszelkimi 
sposobami. Z mężem przyjęliśmy 
obywatelstwo Litwy. W związku z 
tym interesuje nas kwestia, czy 
my, obywatele Litwy, możemy za
pisać w testamencie należące do 
nas mienie naszej córce— obywa
telce innego kraju? Czy ma ona 
prawo otrzymać w spadku nasze 
mieszkanie? — Teresa P., m. 
Wilno”.

Zgodnie z Kodeksem Cywil
nym Litwy każdy obywatel maże 
zapisać w testamencie cale swoje 
mienie lub jego część jednej lub 
kilku osobom, a także państwu lub 
też poszczególnym organizacjom 
państwowym, społecznym i innym. 
Tym samym testator korzysta z 
całkowitej swobody w wyrażaniu 
swojej woli. Prawo nie ustala ja
kichkolwiek ograniczeń ani wzglę
dem rodzaju mienia (meble, sa
mochód, mieszkanie, dom it<L), ani 
względem obywatelstwa spadko
biercy. Ważne jest tytko to, aby za
pisane w testamencie mienie rze
czywiście należało do testatora na 
prawach własności

Jednakże jest jedno „ale”, 
które dotyczy prywatyzowanych 
mieszkań. Ustawa „O prywatyzacji 
pomieszczeń mieszkalnych” ok
reśla warunki odstępowania naby
tego domu mieszkalnego, mieszka
nia innej osobie. A mianowicie, 
właściciel, który w myśl tej ustawy 
nabył dom lub mieszkanie, w ciągu 
pierwszych dziesięciu lat może od
stąpić je wyłącznie osobom, które 
do 3 listopada 1989 r. mieszkały na 
terytorium Litwy albo obywatelom 
Republiki Litewskiej. Pod ok
reśleniem „odstąpić” ma się tu na 
względzie najrozmaitsze działania: 
sprzedaż, wymianę, darowiznę i 
inne, w tym również zapisane w tes
tamencie.

We wszystkich pozostałych 
przypadkach testator ma prawo 
swobodnego dysponowania swą 
własnością, w tym również domem 
(mieszkaniem).

„Moi dziadkowie i rodzice, a 
także sam urodziłem się i miesz
kałem w W ilnie, m ieliśm y na 
własność ziemię, dom. W 1940 
roku władze Litwy radzieckiej 
znacjonalizowały dom. Po wyzwo
leniu miasta spod okupacji faszys
towskiej na podstawie wyroku try- 
bunału  w ojskow ego w ojsk

r™*i
Fot. Zbigniew M srium kz

wewnętrznych prawie rok spę
dziłem w miejscach pozbawienia 
wolności na Dalekiej Północy. Po 
zwolnieniu wróciłem do rodzinne
go miasta i zameldowałem się we 
własnym mieszkaniu, w poprzed
nim miejscu zamieszkania. Ale nie 
znalazłem już nikogo z rodziny: 
wszyscy repa rt iowa I i się do PolskL 
W poszukiwaniu matki i brata po 
kilku miesiącach też wyjechałem 
do Polski, gdzie mieszkam do
tychczas. Chciałbym zapytać: czy 
mogę podjąć starania w sprawie 
u zysk an ia  od szkod ow an ia , 
przywrócenia mi prawa własności 
do należącego do moich rodziców 
domu i parceli wokół niego? —  
Stanisław Ż., Polska”.

Tryb i warunki przywrócenia 
prawa własności do zachowanych 
nieruchom ości, w tym ziemi i 
domów mieszkalnych ustala przyję
ta 18 czerwca 1991 roku przez 
Radę Najwyższą Litwy ustawa pod 
stosownym tytułem z dalszymi 
zmianami i uzupełnieniami. Arty
kuł Z tej ustawy określa wyczerpu
jąco grono osób, które mogą odzys
kać prawo w łasności. Przede 
wszystkim należą do nich sami byli 
właściciele mienia. Jeżeli zmarli, to 
takie prawo przyznawane jest ich 
dzieciom (w tym również adopto
wanym), rodzicom, współmał
żonkom. Jeżeli, też zmarły dzieci 
b yłego w łaścic iela , to prawo 
własności do należnej im części 
m ienia przywraca się  w spół
małżonkowi zmarłego dziecka i 
jeg o  d zieciom  (tj. wnukom  
właściciela mienia). W myśl ustawy 
nikt więcej nie korzysta z tego 
prawa. Prócz tego wszystkie te 
osoby muszą być obywatelami Re
publiki Litewskiej, mieć dokument 
potwierdzający to obywatelstwo i 
stale mieszkać na Utwie.

Jeżeli osoba odpowiada wszyst
kim wyszczególnionym wymaga
niom, to musiała w terminie — do 
31 marca 1992 roku złożyć podanie 
w sprawie zwrotu mienia w zarzą
dzie miejskim, załączyć do niego 
dokumenty, potwierdzające prawo 
własności.

Na zakończenie należy odnoto
w ać, że  w zględem  żądań  
w ypłacenia kom pensaty za 
niezwrócone mienie zgodnie z arty
kułem 10 ustawy stosowany jest 
ogólny termin przedawnienia 
powództwa 3 lata od dnia 
wejścia jej w życie, tj. od 1 sierpnia 
1991 roku.

„Urodziłam się i wyrosłam na 
Łotwie, tam ukończyłam nauki, 
pracowałam, chociaż cała moja ro
dzina — rodzice, siostry mieszka
ją na Litwie. Ustępujtjc ich gorą
cym prośbom, też zostawiłam  
wszystko i przeniosłam się na stałe 
do Wilna, zameldowałam się w 
mieszkaniu siostry. Było to w lipcu 
1990 roku. Gdy nadszedł czas pod
jęcia decyzji w sprawie obywatelst
wa, wszyscy moi krewni przyjęli 
obywatelstwo Litwy, otrzymując 
dokumenty zaświadczające ten 
fat. W październiku 1991 roku 
zwróciłam się też w sprawie przyz
nania mi obywatelstwa Litwy, ale 
odmówiono mi, motywując tym, że 
w ciągu ostatnich  10 lat nie

miałam stałego miejsca zamies
zkania na terytorium Litwy. Cho
ciaż uświadamiam sobie, że jest 
już późno, ale chciałabym zapytać, 
czy taka odmowa była słuszna? N 
Chciałabym również dowiedział 
się, jakie są obecnie warunki 
przyznania obywatelstwa Litwy— 
Irena R-, m. Wilno”.

Do 11 grudnia 1991 roku na 
Litwie obowiązywała ustawa o oby
watelstwie, którą Rada Najwyższa 
Litwy uchwaliła 3 listopada 1989 
roku. W myśl tej ustawy w ciągu 
dwóch lat od jej uprawomocnienia 
się, tj. do 3 listopada 1991 roku 
każdy mieszkający na Litwie mógł 
swobodnie podjąć decyzję w spra
wie określenia się co do obywatelst
wa. Wśród tych osób, które w myśl 
tej ustawy, miały prawo uzyskania 
bez żadnych przeszkód obywatelst
wa Litwy, były te, które do dnia 3 
listopada 1989 roku stale zamiesz
kiwały na terytorium Litwy i miały 
tu stałe miejsce pracy lub stałe le
galne źródło utrzymania. Ci, którzy 
nie odpowiadali tym wymaganiom 
(na przykład, nigdy tu nie mieszkali 
i przyjechali na Litwę pńźniej, jak w 
danym przypadku), musieli podjąć 
starania w sprawie przyznania im 
obywatelstwa. Warunki tego przyz
nania były wtedy następujące: zna
jomość języka litewskiego i pod
staw Konstytucji Litwy, stałe 
miejsce pracy lub stałe legalne 
źródło utrzymania na terytorium 
Litwy, a także stałe miejsce zamie
szkania na Litwie w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Dlatego odmowa 
przyznania obywatelstwa w przy
toczonym powyżej przypadku była 
całkowicie uzasadniona, te warunki 
przeniesiono praktycznie bez 
zmian również do obowiązującej 
obecnie ustawy o obywatelstwie, 
która uprawomocniła się 11 grud
nia 1991 roku. Różnica polega je
dynie na tym, że znajomość języka 
litewskiego i podstaw Konstytucji 
sprawdza się egzaminacyjnie, prócz 
tego, dana osoba nie powinna po
siadać innego obywatelstwa albo 
zrzec się obywatelstwa innego 
państwa. Pozostaje również dzie
sięcioletni termin stałego zamiesz
kania w republice. Obowiązkowe 
jest również złożenie przysięgi. Ten 
dziesięcioletni termin skraca się do 
trzech lat w przypadku, jeżeli dana 
osoba zawarła związek małżeński z 
obywatelem Republiki Litewskiej i 
prze mieszkała z nim w tym związku 
na Litwie w ciągu tych ostatnich 
trzech lat.

Trzeba również odnotować, że 
w myśl obowiązującej obecnie usta
wy o obywatelstwie obywatelami 
Republiki Litewskiej są: osoby, 
które do 15 czerwca 1940 roku 
miały obywatelstwo Republiki Li
tewskiej, ich dzieci i wnuki, jeżeli 
nie uzyskały obywatelstwa innego 
państwa; a także osoby, stale za
mieszkałe od 9 czerwca 19)9 roku 
do 15 czerwca 1940 roku na obec
nym terytorium Republiki Litew
skiej, a także ich dzieci i wnuki, 
jeżeli na dzień 11 grudnia 1990 
roku stale zamieszkiwały na Litwie 
i nie były obywatelami innego 
państwa.

Antoni KWIATKOWSKI

Minimalny poziom utrzymania na Litwie
W edług danych Ministerstwa 

Opieki Społecznej, minimalny poziom 
utrzymania (MPU) według minimal
nych cen zakupu na 1 mieszkańca wy
nosił w lipcu 57,20 lita. Wydatki na żyw
ność wyniosły 46,20 lita. W mieście 
minimalny poziom utrzymania był 
wyższy niż na wsi.

W porównaniu z obliczonym przez

specjalistów ministerstwa MPU czerw
ca, który wyniósł57,90 lita, w lipcu mi' 
nimalne ceny zakupów na Litwie nie 
rosły, może nawet zmalały.

Stosowany oficjalnie MPU lipca 
wynosił 31 litów. Od 1 września dla 1 
mieszkańca stosowany minimalny po
ziom utrzymania wynosił 34 lity.
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TELEWIZJA
PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA 

LTV
7.30— Wiadomości w jęz. francus

kim i niemieckim. 8.30— Program dla 
dzieci. 18.00 — Wiadomości. 18.10 — 
Program dla dzieci. 18.50 — Wiado
mości (ros.). 19.00 — Wiadomości 
BBC. 1930—Z  konkursu „Bursztyno
wa para-93". 20.00 — Serial „E-stre- 
e t”. 2030 — Najśmieszniejsi ludzie 
Ameryki. 20.55 — Reklama. 21.00 — 
Panorama. 2130— Serial TV „Policja 
z Miami” (2). 22.30 — Aleja Laisves. 
22.45— Gra TV „Pół na pół". 23.05 
Podróż na Wyspy Falklandzkie. 23.15
— Wiadomości wieczorne. 23.30 — 
Studio MT.

T e łe -3  
10.50 — Serial „Santa Barbara”.

11.40— Muzyka. 12.00— Wiadomości 
CNN. 1230 — Filmy anim. 13.00 — 
Opowieści bez słów. 1330 — Sport.
14.00 — Muzyka. 14.10 — Film „Two 
Rode Together”. 16.00 — Muzyka.
16.50 — Walt Disney przedstawia.
17.45 — Muzyka. 18.00 — Program z 
Watykanu. 1830— Reportaż z Szawel.
19.00 — W ieści. 19.25 — Film 
„Ocean” (3). 21.00 — Show gen tel - 
menów. 213 0 — Nowości europejskie.
22.00 — Film dok. o Japonii. 23.00 — 
Film. 0.40 — Muzyka.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.15 — 

Mama i ja. 10.55 — Domowe przed
szkole. 11.00 — „Samonia” — film 
obycz. prod. USA (1991). 13.00 - -  
Wiadomości. 13.15 — Magazyn noto
wań. 13.45 — Dla najmłodszych. 1430
— 16.55 — Telewizja edukacyjna.
14.45 — Spojrzenie na Niemcy ~  
Augsburg. 15.15 — Biznes start. 1530
— Eurotuiystyka. 15.45 —  Dopukać, 
dopukać — czy jesteśmy przesadni?
16.00— Jaka jesteś. Czy suknia zdobi.
16.15— Jeśli nie Oxword, to co? 1635
— Z  obu stron sceny. 17.05 — Dla 
najmłodszych. 17.45 — Muzyczna Je
dynka. 18.00 — Teleocpress. 18.20 — 
TEŚI — Magazyn konsumenta. 18.40
— Randka w ciemno— zabawa quizo- 

. wa. 1930— Studio wyborcze. 20.00 —
Wieczorynka. 2030 —  Wiadomości. 
20.55 — Studio , wyborcze. 21.15 — 
„Złota szabla” (4 — ost.) —- serial 
prod. australijskiej.23.00— Studio wy
borcze. 23.45 — Pocztówki z Moskwy
— z Walerią Nowodworską. 24.00 — 
Wiadomości. 0.15— Gorąca Unia. 0.25
— Muzyczna Jedynka. 030 — Finał 
Grand Prix w lekkiej atletyce. 130 — 
Mary Higgins Clark: „Nie płacz moja 
droga” — film sensacyjny prod. fran- 
cusko-angielsko-niemieckiej.

Ostankino
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gim

nastyka. 5.30 —  Poranek. 7.45 — 
Firma gwarantuje. 8.00 — Dziennik. 
8.20 — W gościnie u bajki. Film Cab. 
„Księżniczka-paw”. 10.00 — Klub 
podróżników. 10.50 — Ekspres pra
sowy. 11.00 — Dziennik. 11.20 — 
Film fab. „Sen dziadunia” (2). 13.20
— Film dok. 14.00 — Dziennik. 14.25
— Brydż. 14.50— Biznes. 15.05 — W 
g ośc in ie  u ba jk i. F ilm  fab. 
„Księżniczka-paw”. 16.50 — Tech- 
nodrom. 17.00 ~  Dziennik. 17.20 
Kanał Ostankino. 17.40 — Człowiek i 
prawo. 18.10— O pogodzie. 18.15 — 
Wagon-03. 18.45 — Pole cudów.
19.40 — Dobranocka. 19.55 — Re
klama. 20.00 — Dziennik. 20.40 — 
Człowiek tygodnia. 20.55 — Serial 
kryminalny „Sweeney” (10). 21.50 — 
Biuro polityczne. 2230 — Koncert. 
2335 — Autoshow. 23.50— Program 
„X”. 0.15—  Taśma hitów. Podczas 
przerwy — Dziennik. 1.20— Ekspres 
prasowy.

SOBOTA, 11 WRZEŚNIA
LTV

9.00 — Wiadomości. 9.05 —- Pro

gram dla dzieci..10.00 — I dla rodziny, 
i d la  dom u. 10.30 — Słowo 
chrześcijanina. 10.40 — Zgoda. 1130
— Nasz język. 12.00— Witaj, Francjo. 
Drugi rok nauki. 1230 — Francuski 
program edukacyjny. Cz. 1. 1330 — 
Sport. 1430 — Film fab. SFL „Jes
tem”. 1535 — Utwory kompozytorów 
klasyków wykonuje solista D. Sadaus- 
kas, organistka V. Prekeryte. 16.00 — 
Program białoruski. 16.10 — TV film 
„Złoto i błoto" (1). 17.00 — Cudzego 
bólu nie bywa. 18.00 — Wiadomości. 
18.10 — Ż  wybrzeża zachodniego.
18.40 — Film fab. „Ciemność — moje 
królestwo”. 20.25 — Program studia 
videoreklamy. 21.00 — Panorama. 
2130 — Pod własnym dachem. 22.10
— Serial krym. „Starzec”. 23.15 — 
Wiadomości wieczorne. 2330 — Po 
kolacji.

Bałtycka TV 
8 3 0 — Etnostudio. Przedmowa do 

historii Jadźwingów (2). 9,00 — Pięt
naście kropel. 9.15 — Pszczoła. Domo
wy klimat psychologiczny. 10.00 — 
Program TVP.

Tale- 3  
8.30 — Nieznany wszechświat.

9.00 — Filmy anim. 930 —  Aerobic.
10.00— Film dok. 1030— Film „Las
sie”. 11.00— Film „Niezwykłe przygo
dy Włochów w Rosji”. 12.40 — Muzy
ka. 13.00 — Pavarotti Live in Centra 
Park. 15.00 —  Sport. 16.00 —  Futbol 
bez granic. 16.55 — Muzyka. 17.00 — ( 
Tydzień nauki i technologii. 1730 — 
Styl. 18.00 — Program z Watykanu, j
18.30— Nowości europejskie. 19.00— 
Wieści. 19.25 — Film „Ocean” (4). !
21.00— Dziesiątka najlepszych piose
nek MTV. 22.00 — Skrzydła. 23.00 — * 
Muzyka. 23.15 — Film „Czasami wra- 
cają”.

Warszawa

9.50 — Program dnia. 10.00 — 
Wiadomości. 10.10— Ziarno. 1035— 
5-10-15 oraz „Plecak Pełen Przygód” 
(2) — serial prod. polsko-fińsko-nie- 
mieckiej. 12.00— „Odyseja zwierzęca” 
(21) — serial przyrodniczy prod. USA.
13.00 — Wiadomości. 13.10 — Pro
gram o rodzinie. 13.45 — W zgodzie z 
naturą. 14.15 — Sport i rekreacja. '
15.00 — Walt Disney przedstawia.
16.15— Letnie MTV. 16.40— Telewi- } 
zyjny teatr rozmaitości. Christopher 
Hampton — „Drobne -przyjemności”.
18.00 — Teleocpress. 18.25 — „Dzień 
za dniem” (10) — serial obycz. prod. 
USA. 19.10 — „Skąd się tutaj wziąłeś, i 
Capie”. 1930 — Studio wyborcze. I
20.00 —̂ Małe wiadomości DD. 20.10
— W ieczorynka. 20.30 — Wiado
mości. 20.55 — Wy bory*93. 21.15 — 
„Elektroniczne marzenia” — komedia

' prod. USA. 23.00 — Studio wyborcze. ■
23.45 — Pocztówki z Moskwy. 23.55—  i 
Wiadomości. 24.00 — Program raz- ' 
rywkowy. 0.40 — Sportowa sobota.
1.00— „Plic Story” — film krym. prod. , 
francusko-włoskiej. 2.45— Noce w Las 
Vegas. 330 — „Wamp” — film fab. I 
prod. USA. '

Ostankino
6.00 — Dziennik. 6.25 — Gimnas

tyka. 635 — Ekspres prasowy. 6.45 — 
Sobotni poranek biznesmena. 73 0  — 
Gry hazardowe. 8.00 —  Maraton-15.
8.25 — W eterze spółka TV Mir. 9.50 i
—  Program ekologiczny. 10.05 —  . 
Książnica. 10.45 — Abecadło biznes
mena. 10.55 — Kto służy muzom, ten 
nie znosi próżni. 11:40 — Film fab. 
„Prawo życia". 14.00 — Dziennik.
14.25 — Medycyna tobie. 15.00 — 
Piłka nożna. Mistrzostwa Rosji. 16.50 
— Czerwony kwadrat. 1730— Wświe- 
cie zwierząt. 18.10 — Stacja marzeń. 
1830 — TV film fab. „T. J. Hooker" 
(4). 19.40— Dobranocka. 19.55— Re
klama. 20.00— Dziennik. 20.40— TV 
film fab. „Po wsze czasy”. Film 2. cz. 1.
21.45 — Przedstawia studio „Rezo
nans”. 22.00— Otwarcie XI Rosyjskie
go Festiwalu „Elewi estrady" Podczas 
przerwy o 23.00— Dziennik.

Co, kiedy, gdzie
TEATR

Po letniej przerwie znów 
możemy odwiedzić placówki 
teatralne. A  rozpocząć to  może
my od Teatru Młodzieży, który 
w sobotę 1 niedzielę zaprezen
tu je  spektakl pantomimy „W  lu
strze, albo odbicie wspomnień" 
(godz. 19). .

KONCERTY

Sala Barokowa. W  sobotę 
koncert organistki V . Sunńłaite. 
Zaprezentuje ona u tw ory J. S. 
Bacha, F. M endelssohna, C. 
Franoka.

WYSTAWY

Dziś w . Centrum Sztuki 
Współczesnej zostanie otwarta 
wystawa malarska Bolesława Ru
sieckiego „Natura ut ars".

Ostatnie dni obejrzeć tu  też 
możemy międzynarodowy pokaz 
książki autorskiej oraz malarst
wa na papierze (Niemcy).

W  mieście dużo pokazów 
związanych z niedawnym poby
tem Papieża na Litwie.

Proponujemy obejrzeć (kto nie 
zdążył tego zrobić) pokaz szat 
liturgicznych czynny w Arsena
le.

W Galerii Fotograficznej

udostępniona* dla 
cych autorska wysia** 
raw sk ieg o  „Droga piei.,“ G«|. 
do Rzymu". _

Ostatni dzień ^  
„L angu- czynna Jest _>.•% 
cja fotograficzna^ ą  
W łoch „Papież a świat" 1 * 

9$ Jak  zwykle dużo 
tacjl w galerii „Vart*e 
tu obejrzeć malarstwo ą 0®1'
kevlćiusa, grafikę M. Uu.

FILM

Kt° chce posłuchać p n - .  
nych pieśni w wykonaniu 
ney Houston, proponujemy 
rzeć amerykański ’ film ^  
ksona „Osobista ochrona" > 
tu i romantyczna miłość i h 
matyczne sytuacje oraz '„ii"’ 
muzyka.

REKORD PRĘDKOŚCI POCIĄGU

N ow y model japońskiego  
pociągu szybkobieżnego (sin
ica nsen) osiągnął w  czwartek  
rekordową prędkość 363,6 
km^godz. podczas jazdy pró- 
bnej na1 trasie Tokio —  Nii- 
gata.

Pociąg nosi nazwę „Star 21" 
Do eksploatacji ma w ejść w  
roku 1995. Dotychczasowy re
kord prędkości sinkansenu  
w ynosił 352 kn^godz. i został 
ustanow iony w  roku ubieg

łym.
Francuski pociąg w *  

bieżny (TGVj osią**,) 
kość 515,3 W godz ., a  niemt. 
cki (1CE) -4  406 tan^odz. jj. 
poóczycy (byli pierwn™, 
którzy wprowadzili p o ^  
szy b k o b ia in ^ 3 w  1964rota 

(PAP) '

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁKI AKCYJNEJ S

„NEMENCINES PIENINE"
. —  TO SKUP I PRZETWÓR- 

ISTW O  MLEKA. NIE M A 
j PRODUKCJI EKSPORTOWEJ.

Przedsiębiorstwo znajduje | 
się w  Niemen czynie, Lanko | 
49, t e l  571-972, 571-230.

t* Przew iduje się sprzedaż 
pozostałych części kapitału j 
państwowego — 4.924 akcje 
po 5 litów.

* Termin opłaty akcji m ija j 
w  ciągu 10 dni od zakończę- 
n la  subskrypcji akcji.

*  Subskrypcja akcji odby- s 
w a się od 15 do 24 września 
1993 r. w  Nlemenczynie, Lau- j 
ko 49, SA „Nem en^inćs ple- J 
uin6".

* Obejrzenie m leczarni in- | 
dywidualne od 10 do 20 wrze- j 
śnla 1993 r.

* Kwota ustalona dla je- 1 
dnej akcji: 6200 kg m leka 1
sprzedanego w 1992 r.

(Zam. 2533) ,

FIRMA H A N D LU NIERUCHOMOŚCIAMI

Nowy sposób 
zamiany mieszkań

(W YG O D N IE } NIEZAWODNIEI KORZYSTNIE^)

A ~  J a k ś t o  S y  y i l n i i i s ,  
t e L :  N r  2 2  3 3  6 1 ,  2 2  3 2  2 6

L a i s v ć s  a L  T - 4 - 3 ,  K a u n a s ,  
t e L :  ( 8 - 2 7 )  2 2  5 8  3 0

W  centrum  m iasta 
drogo skupujem y 

złoto 1 platynę.
Vilnlusv tel. 75-15-28 1 75-51- 

81.
(Zam. 2518)

Kalendarium
* Piątek KIO.IX) jest 253 

dniem  1993 r. Do końca roku 112 
dni.

* Z nak Zodiaku —. Panna.
* Imieniny: Aldony, Łucji, Łu

kasza, M ikołaja.
* W schód Słońca f g | 6.40, za

chód -r- 19.49. Długość dnia 13 
godz. 09 min.

Po wysokiej cenie 
STALE SKUPUJEMY 
pozłacane detale, tran

zystory. mikroschematy. 
korpusy zegarków i bran
solety.

Płacimy w walucie wy
mienialnej i litach.

Zwracać się: Vilnlus, tel. 
23-00-95

(Zam. 2465)

DROGO SKUPUJBiY 
czeki inwestycyjne w Wl 

i rejonie wileńskim.
Zwracać się: Vllnlus, Kalw)1 

62 (gab. 1), teł: 73-21-72.
(Z m 5494)

„AMERICAN 
SCHOOL" zaprasza na 
zyka angielskiego. ^  

Vilnius, teL 73-22-30.
(Zam.

EM6IC®
kunyfr

252?)

SKUPUJEMY

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeoro

logiczna przewiduje na 10 wrze
śnia zachmurzenie z przejaśnie
niami, bez opadów, w iatr wscho
dni. Tem peratura 15— 1? stopni.

W  ciągu następnych dwóch 
dni krótkotrw ałe opady, temipe- 
ratura w nocy 6— 11, w  dzień 
11— 16 stopni.

czeld inwestycyjne. Pracujemy 
w godz. 9.30 — 13.00 1 14.00 —
18.00 (w dniach pracy).

Zwracać się: Vilnius, Ligoni- 
nes 6, tel. 22-10-24.

(Zam. 2499)

SPRZEDAM

pełny komplet materiałów bu
dowlanych na nowy drewniany 
dom.

fVilnius, tel. 45-41-36.
(Zam. 2522)

Niedrogo
SPRZEDAJE SIĘ

kurtki skórzane ze i
Vllnius, teł. 73-72-25, 7

(Zam. P*

Dyżurni wydania:
Łucja BRZOZOWSWj!& 
Zbigniew MARKOWI® 
Teresa /A R K ,
Teresa STRUMD.O, - & 
Anna RZEWUSKA 3

K U R IER
wileński

I Dziennik spole<~/no-pollt\czny 
1 Sejmu i Rządu Republiki Litew

skiej. Ukazuje się od 1 lipca 
inss r.

Lalsv§s pr. 60,
2044, Vilnlus 
Lletuvos Respublika

K«id 67218 
i Cena 10 ct 
1 W Polsce —11000 zl.
| Zam. 2783
I 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 praw a — 42-79-64, prawnik
— 42-75:-78, szkolnictwa i młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, żyda 
politycznego — 42-78-81, żyda  wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności —• 42-79-77, handlu, usług i komunikacji
— 42-79-56, literatury i sztuki — 42-79-88, felietonów 1 sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— 42-72-70, korespondend: na rejon wileński —  42-78-90, 
45-03-95, solecznickl — 52-780, św lędańskl — 44-21-46, trocki i 
szyrwlncki — 62-42-67, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze
— 42-90-80, 42-72-71, styliści — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor Zbigniew BAL<

pr*
Biuro ogłoszeń I reklamy

• | i | ł
svós 60, 11 piętro, pokój ** *

a gjfi
lefon — 42-69-63. Czynnej00

17.00 w  dniach pracy.-^H


