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potkania A. Brazauskasa w  O N Z
ELTA dora- 

^ e p - U t e w s .  
S&polityki zagranicznej 
jjas Paleckfc 29 września pre- 
2  Republiki Drawskiej Al- 
-njas Brazauskas oraz delegacja 
Ł  na 48 sesję Zgromadze
nia Ogólnego Narodów Zjerino- 
lych uczestniczyli w obradach 
-» wysłuchali wystąpień sze- 
{jf państw. mJo. prezydenta są- 

; iedniej Łotwy Guntisa Ulmanisa.
Prezydent A. Brazauskas spo- 

^  z ambasadorami 25 
•jjjstw przy ONZ, z którymi Li- 
tvi utrzymuje ścisłe stosunki. 

i Mamono u lepszej koordynacji 
1 tfjałalności ONZ itp.
, W gmachu ONZ odbyło się 
iootkanie A. Brazauskasa z pre- 
ijdentem Republiki Chorwacji F. 
Tuijmanem. Podczas rozmowy 
wymieniono informacje o sytua
cji na Litwie i w Chorwacji, 
szukano możliwości rozwoju sto- 
sonków. Prezydent Chorwacji

wyraził zainteresowanie inicjaty
wą przeprowadzenia spotkania 
szefów krajów  postkomunistycz
nych, z którą wystąpił A. Bra
zauskas w  ONZ.

Prezydent A. Brazauskas spo
tkał się z ministrem spraw za
granicznych Polski K. Skubisze
wskim. Omówiono przygotowa
nie traktatu obu państw . Była 
też mowa o doskonaleniu pracy 
na przejściach granicznych, wy. 
mieniono poglądy na temat per
spektyw magistrali transeuropej
skich, prowadzących przez Litwę 
i Polskę. K. Skubiszewski prze
kazał A. Brazauskasowi zapro
szenie prezydenta RP L. W ałęsy 
do złożenia wizyty w  Polsce.

W  drugiej połowie dnia A. 
Brazauskas wraz z towarzyszący
mi mu osobami z Nowego Jo r 
ku odleciał do Los Angeles.

(ELTA)

do prezydenta Litwy
(ELTA|. Prezydent Al- 

Wu Brazau&aś otrzymał od 
generalnego NATO 

Woeraera list, w któ- 
| 9? zadowolenie z
| W  rosyjskiej z Lit-
! tatoryczne wyda-
[ £ '* * *  wUad do stabil-

f e ?  J Eur°Py.Woerner wyrazi!

pragnienie pogłębiania więzi 
NATO i Litwy, i  spodziewa się 
dalszego aktywnego udziału w 
pracy Rady W spółpracy Półno
cnoatlantyckiej.

M. W oerner zaprosił A. Bra
zauskasa do złożenia oficjalnej 
wizyty w siedzibie NATO na 
początku przyszłego roku;

Umowa o współpracy 
Hdzy uczelniami
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rzowi PAP rektor wileńskie) u- 
czelni, prof. A ntanas Pakerys.

„M arzy ml się wspólne bada
nie kultury pogranicza wschod- 
nłosłowiańskiego. Zależy m i ró
wnież na wymianie młodzieży, 
bo tytko nieformalne kontakty 
między ludźmi mogą poprawić 
stosunki naszych państw" — po
wiedział rektor WSP prof. An
drzej Staniszewski.

W  olsztyńskiej WSP planuje 
się utworzenie liiuanistyki, w  
ramach działalności katedry Sło
wiańszczyzny wschodniej. Poz
woli to na połączenie studiów 
pedagogicznych z w ykształce
niem w tej dziedzinie. Zainte
resowani tym są m.in. absolwen
ci i liceum litew skie w Puńsku.

Inf. wł.
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Przez rząd

1 Przyzna

nej Litwie przez Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą.

Jak  poinformował agencję 
ELTA rzecznik „Lietuvos kur as" 
M. Markuckas, pierwsze transpor. 
ty  powinny dotrzeć na Litwę o- 
koło 10 .października. Samorządy, 
pragnące nabyć to  paliwo, po
winny zawrzeć umowy z teryto
rialnymi hurtow niam i paliwa.

*  P O L IT Y C Y  M Y Ś L Ą  O U S T A W A C H , R O L N IC Y  —  
O S T R A JK A C H  *  Ż Y C IE  N A  K R E D Y T ? *  CZY S IĘ  Z I
Ś C I M A R Z E N IE  .S A M O R Z Ą D O W  O F IN A N S O W E J  
N IE Z A L E Ż N O Ś C I?  P R O P O Z Y C JA  D L A  U R Z Ę D N IK Ó W  
P A Ń S T W O W Y C H , D O T Y C Z Ą C A  D E K L A R O W A N IA  
IC H  M IE N IA  I D O C H O D Ó W

W czoraj, 30 września minęło 
pół roku od dnia zaprzysiężenia 
nowego rządu. Chociaż jego dzia
łalności n ie  zamierzano w  tym 
dniu  oceniać, w  toku dyskusji 
w ielokrotnie do tego nawiązywa- . 
no. Ponadto w  Sejm ie gościło też 
kilku przedstawicieli gabinetu 
rządowego: m inister rolnictwa R. 
Karazija przedstawił projekt us
taw y o  hodowli zwierząt zarodo
wych- Jednak najaktyw niej ana
lizowano kompetencje i pracę 
rządu podczas omawiania alter
natywnych projektów  ustaw o 
konkurencyjności gospodarki rol
nej oraz podtrzymaniu- je j stanu 
finansowego, zgłoszonych przez 
,E. Kunevićiene i A. Sadkauska- 
sa. W łaściw ie niewiele się róż
n ią te  projekty. W  obu przypad
kach próbuje się szukać sposo
bów znormalizowania sytuacji na 
wsi, zwłaszcza rozliczni między 
producentem  produkcji rolnej o- 
raz przetwórcą. Zdaniem A. Sad- 
kauskasa, rolnik zawczasu musi 
wiedzieć, ile 1 za ile państwo 
jest w  stanie zakupić mięsa czy 
zboża. U wada on, iż wydziały 
rolne p rzy  sam orządach muszą 
podlegać m inisterstwu, zaś k re
dy ty  d la rolników m a dawać 
bank rolny. M inister rolnictwa 
R. K arazija stwierdził, iż je st on 
zainteresow any podwyżką cen 
skupu na  produkcję rolną. J ed 
nak niepokoi go nieunikniona 
wówczas podw yżka cen na ar
tykuły spożywcze. W  ogóle m i- . 
nistrowi taki dokument przypo
mina przepis w ykonaw czy czy 
naw et zwykłą instrukcję. Autor
ka jednego z projektów  E. Ku- 
nevićiene n ie  zraziła się jednak, 
twierdząc, iż najważniejsze, aby 
ja k a  „instrukcja" była pożyte
czna. Część posłów, w  tym so
cjaldem okrata J . Pangonis, k tó 

rego również niepokoją sprawy 
wsi, twierdził, iż powzięcie ta
kich  dokumentów jest kompeten
cją  rządu. Zaś A  Baskas te  i in
ne  propozycje prawicy, k tóra os
tatnio zgłasza w iele projektów 
dokumentów, potraktował jako 
,zmianę taktyki opozycji". Jego 

zdaniem, taka ,,populistyczna u- 
stawa" jest tymczasowym impul
sem d la  wsi, po którym nie na
stąpią zm iany na lepsze, naw et 
odwrotnie. Tym niemniej posło
w ie postanowili kontynuować o- 
mawianie tego  tem atu podczas 
następnych posiedzeń, zwłaszcza, 
iż rolnicy coraz częściej zapo
wiadają strajki.

Będą też kontynuow ane deba
ty  na temat propozycji ministra 
energetyki A  Stasjukynasa, by 
zaciągnąć 30 milionów dolarów 
kredytu  z  niskim oprocentowa
niem z Niemiec, aby się rozli
czyć z Rosją za kasety z  pali
wem jądrowym . K. Jaskelevićius, 
przewodniczący komisji finansów 
i budżetu, z  rezerwą ustosunko
w ał się do kolejnej propozycji z 
zakresu „żyda n a  kredyt". Uwa
ża on, iż należy ściągnąć długi 
od Białorusi i Kaliningradu, po
nadto uregulować skup walut 
przez Bank Litewski. Nawiasem 
mówiąc, Rosja też żąda w naj
bliższych dniach spłacenia zadłu
żeń. Zaś możliwość wytwarzania 
w innych państwach takich ka
set, byłaby, zdaniem ministra e- 
nergetyki, droższa dla Litwy. 
Trzeba też byłoby płacić za nie 
zawczasu.

M arzenia samorządów o włas
nym budżecie częściowo by  się 
ziściły, gdyby Sejm skorygował 
ustawę, dotyczącą zasad kształ
tow ania budżetu. Zrobiono już 
p ierw szy  krok ku temu, zgłasza
jąc popraw ki do tej ustawy. Je-

W SEJMIE

REPUBLIKI

dnak P. Papovas w imieniu ko
mitetu samorządów nie poparł 
ich, ponieważ wówczas budżet 
samorządu tylko częściowo usa
modzielniłby się. Jego zdaniem, 
należy dążyć do całkowitej fi
nansowej niezależności samorzą
dów.

Następnym obiektem dyskusji 
posłów była zgłoszona przez rząd 
propozycja założenia ministerst
wa spraw ogólnych, które mo
głoby m.in. nadzorować działal
ność poszczególnych departamen
tów, urzędów, które obecnie ni
komu n ie  składają sprawozdań. 
Negatywnie zareagował na to. 
m.in. R. Ozolas, bowiem prze
mawiając do uczestników pikie
ty  pod Sejmem wyraził zaniepo
kojenie, że nowe ministerstwo, 
jak  mówił, przejęłaby kierowaną 
przez niego Państwową Komisję 
Problemów Regionalnych, Depar
tament Narodowości i !n. Tym
czasem z trybuny parlamentarnej 
poseł A. Patackas przeczytał o- 
dezwę uczestników pikiety, zor
ganizowanej przez „Vilni]ę" i  in. 
organizacje społeczne Litwy 
Wschodniej.

Po południu swe projekty do
kumentów, dotyczące kompenso
wania oszczędności mieszkańcom, 
sytuacji w banku i in. przedsta
wiał eks-premier G. Vagnorius_ 
Prawica postanowiła zaprezento
wać również projekt ustawy o 
deklarowaniu dochodów i mie
nia urzędników państwowych.

Jadwiga BIELAWSKA

„Vilnija“ i inne organizacje protestowały
W czoraj, 30 września, przed 

Sejmem RL odbyła się pikieta 
około lOO-o&obowej grupy osób. 
Żądano włączenia do przygoto
wywanego tekstu trak tatu  litew
sko - polskiego zalpisu, że zaję
cie przez Żeligowskiego W ileń- 
szczyzny było agresją. Uczestni
cy  akcji), przeważnie już ludzie 
niemłodzi, trzymali hasła „Pol
ska musi potępić akcję  Żeligow
skiego”, „Kochamy Polaków, pię
tnujem y polski szowinizm" itp.

Do .pikietujących przyłączyło 
się kilku posłów.

Poseł V a|das Petrauskas po
wiedział m.in., że „po tamtej stro
nie granicy chcą oceny wydarzeń 
tylko przez historyków i aby nie 
miały one skutków politycznych". 
Nawoływał on również, żeby ten 
problem w szystkie środki maso
wego przekazu „poruszały jak 
najostrzej ", podziękował ,fV ilniiM 
i organizacjom prawicowym za 
aktywność. Poprosił też współ
wyznawców, aby — jak  to  ok
reślił — „zarzucać liktami, prote
stami, oświadczeniami i o szwa

mi Sejm, urząd prezydenta i 
rząd". Natomiast zastępca prze
wodniczącego sejmowego komi
tetu  spraw zagrąpicznych Linas 
Linkevi£ius w yraził powątpiewa
nie, czy aby  należy narzucać  li
stami urzędy. Został za to  srodze 
przez zebranych skrytykowany i 
okrzyczany, choć powiedział, że 
stanowisko rządu, komitetu sej
mowego i - MSZ w  kwestii trak
ta tu  je st zdecydowane.

Pbseł A lgirdas Katkus, przed
stawiciel frakcji sejmowej „Zgo
da Narodowa" mówił o Litwi
nach mieszkających na  W ileń
szczyźnie. Powiedział on, że po
trzebny jest program rządowy, 
k tóry — jak  się  w yraził — „nie 
•pozwoliłby Litwinom n a  W ileń
szczyźnie wynarodowić się". Ra
dził działać .poprzez szkołę i wa
runki socjalne. A. Katkus wy
powiedział się przeciwko działa
niom Klubu AK — jak to ok
reślił —  „w duchu antylitews* 
kim", choć nie podał na to  przy
kładów.

Obszerne wystąpienie wygło
sił poseł Romualdas Ozolas, prze
wodniczący Państwowej Komisji 
Problemów Regionalnych. W ypo
wiedział się on przeciwko dys
kutowanej w Sejmie kwestii ut
worzenia ministerstwa ds. ogól
nych na zasadzie połączenia De
partamentu Narodowości i  kiero. 
wanęj .przez niego Państwowej 
Komisj i Problemów Regional
nych — jak  to  określił — „nisz
cząc te  instytucje- . Powiedział 
też, że jest kategorycznie przeci
wko takiemu połączeniu i wypo
wiedział się za „należyte finan
sowanie departamentu [ komisji". 
Poseł powiedział również, że 
ZR. organizuje deputowanych 
samorządowych i przyjmując re
zolucję mocno oddziaływuje na 
większość sejmową i widocznie 
zostanie osiągnięte zlikwidowa
nie tych instytucji. ,Jeżeli tak 
będzie, to poszukamy sposobóv 
jak działać nadal" — powiedział, 
choć tajemnicy nie uchylił.

(Dokończenie na s|r. 3)
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Patriarcha Aleksij II 
ostatnią nadzieją
CERKIEW MEDIATOREM W WALCE O WŁADZĘ W MOSKWIE

W napiętej sytuacji grożącej w każdej chwili wybuchem zbroj
nych starć przed parlamentem Rosji, patriarcha Moskwy i Wszech- 
rusi Aleksij II wystąpił z ofertą mediacji w konflikcie rosyjskiej 
władzy wykonawczej i ustawodawczej. Aleksij II przerwał wizy
tę w USA i wrócił we wtorek do Moskwy.

W apelu, skierowanym do stron konfliktu, patriarcha ostrzega, 
iż jeden wystrzał może doprowadzić do krwawej katasft&y w 

" całym kraju. ,
Jak poinformował PAP biskup możajski Grigorij, trudno ocze

kiwać,- by patriarcha opowiedział się po którejkolwiek stronie 
. konfliktu. Nieoficjalnie głowa rosyjskiego Kościoła prawosław

nego opowiada się jednak za wariantem zerowym, propagowanym 
przez przewodniczącego Trybunału/ Konstytucyjnego Zorklna. Za
kłada. on jednoczesne wybory prezydenckie i. parlamentarne w 
Rosji, których gwarantem byłaby Rada Najwyższa, oraz anulo
wanie aktów prawnych wydanych przez strony konfliktu.

Stanowisko,cerkwi wobec konfliktu jest niejednoznatzne. Z je
dnej strony, dostojnicy kościelni nieoficjalnie sympatyzują z roz
wiązanym parlamentem, z drugiej zaś, wstrzymywali się dotąd Z 
wydawaniem oświadczeń. Do pokojowego rozwiązania konfliktu 
o władzę wezwał jedynie w opublikowanej odezwie metropolita 
Petersburga i Ładogi — Joann, który jest bliskim przyjacielem 
Aleksija IL
* Po stronie parlamentu opowiadają się proboszczowie stołecz
nych’i podmoskiewskich parafii. Z apelem o pomoc i ■wsparcie, 
zwrócił się do nich w tym tygodniu wiceprezydent Aleksander 
Riitkoj, nominowany przez, rozwiązany parlament na prezydentą 
Rosji. Nie brakuje ich zarówno w szeregach demonstrantów pod 
,,Białym Domem", jak i w gmachu parlamentu. Wraz z kilkoma 
duchownymi w budynku znajduje się redaktor naczelny oficjal
nego organu prasowego Kościoła prawosławnego „Moskiewski 
Cerkiewny Wiertnik* mnich Nikon.

Przed swą odezwą do walczących stron, patriarcha Aleksij' II 
spotkał się we- wtorek z członkiem Rady Najwyższej, ojcem Alek
sij em Złobinem, który poinformował go o sytuacji w parlamencie.

PREZYDENT JELCYN SPOTKAŁ SIĘ Z ĄLEKSUEM II

• Prezydent Borys Jelcyn spotkał się w czwartek z patriarchą 
Moskwy i Wszechrusi Aleksij em II, który wystąpił w środę z 
propozycją pośrednictwa w konflikcie władzy wykonawczej i us
tawodawczej!

Deputowani ludowi znajdujący się w gmachu rozwiązanego 
parlamentu wyrazili gotowość do rozmów przy pośrednictwie pa
triarchy.

POJAZDY OPANCERZONE W OKOLICY PARLAMENTU

Radio rosyjskie podało, że nocą z środy na czwartek w rejon 
„Białego Domu" (parlamentu) skierowane zostały pojazdy opan- 
cerzone. Ministerstwo' spraw wewnętrznych odmówiło potwier- ■ 
dzenia względnie zaprzeczenia tych informacji.

OMON ROZBUA BARYKADY

Oddziały specjalne rosyjskiej milicji (OMON) rozproszyły li
czące do tysiąca osób grupy, demonstrantów, które wzniosły w 
środę wieczorem, podobnie jak poprzedniego dnia; barykady na 
Sadowym Kolcu 1 ulicy Twerskiej na wysokości Dworca Białorus
kiego.

Wyjątkowo brutalna akcja milicji towarzyszyła rozpędzaniu de
monstracji zwolenników Rady Najwyższej pod stacją metra ,.B&r 
rykadna". Po raz pierwszy w trwających już drugi wieczór star
ciach z demonstrantami użyto gazów łzawiących. Są ranni, jednak 
korespondentowi PAP, który był świadkiem rozbijania wzniesio
nej przez demonstrantów barykady na Sadowym Kolcu, nie liga
ło się ustalić ich liczby.

Rozbijany na mniejsze grupy tłum przemieszcza się w nie za
blokowane jeszcze przez milicję rejony stolicy, by wznosić tam 
nowe barykady. Na przybycie na miejsce i likwidację punktów, o- 
poru oddziały OMON i współpracujący z nimi żołnierze dywizji 
wojsk wewnętrznych im. Dzierżyńskiego potrzebują od 15 do 20 
minut. Liczba demonstrantów, którzy niejednokrotnie zorganizo
wanymi kolumnami opuszczali po pracy zakłady moskiewskiej 
dzielnicy Krasna ja Priesnia, jest większa, niż we wtorek wieczo
rem. Obecność zmasowanych oddziałów służb porządkowych nie 
robi już na zwolennikach rozwiązanego rosyjskiego parlamentu 
większego wrażenia.

STARCIA Z MILICJĄ W REJONIE METRA „1905 R.“

W trakcie starć z milicją, rozbijającą barykadę na ulicy Kra- 
snopriesnieńsklej w okolicach stacji metra .,1905 r.“, aresztowany 
został jeden z organizatorów środowych demonstracji w różnych 
punktach Moskwy, członek ścisłego kierownictwa ..Rosyjskiego 
Związku Ogólnonarodowego" Wiktor Alksnis.

Zewsząd

Z P o l s k i

CLINTON O PODZIALE 
TERYTORIUM W BOŚNI

Prezydent USA Bill Clinton 
oświadczył w środę w Waszyn
gtonie, że solidaryzuje gię z pra
gnieniem parlamentu bośniackie
go uzyskania większego teryto
rium w ramach porozumienia po
kojowego z Serbami i Chorwata
mi w Bośni i Hercegowinie, je
dnak ostrzegł, że ostateczny 
koszt takiego stanowiska może 
być „bardzo wysoki".

„Chcą oni (Muzułmanie); nieco 
większego terytorium11 — powie
dział Clinton podczas spotkania 
z dziennikarzami w Białym Do- 
m!Ufc dodając: „Sądzę, że należy 
gię im nieco więcei obszaru, ale 
nie wiem, czy będą mogli go u- 
zyskać". Clinton ostrzegł, że je- 
ŚU szansa osiągnięcia pokoju zo
stanie ^tracona, być może trzeba 
będzie za to zapłacić bardzo wy* 
soką cenę.

WZROSŁO POPARCIE DLA 1 
PREZYDENTA CLINTONA

(Działania Billa Clintona na 
rzecz porozumienia OWP — Iz
rael i reformy amerykańskiej słu
żby zdrowia przyczyniły się do 
wzrostu jego popularności. We
dług sondażu przeprowadzonego 
przez „CNN", „USA Today" i 
Gallupa, obecnego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych popiera 
56 proc. Amerykanów.

Po raz pierwszy od kwietnia 
wskaźnik popularności prezyden
ta Clintona przekroczył próg 50 
profc. Według obecnego sondażu, 
nie poparło jego sposoby rzą
dzenia 36 proc, ankietowanych.

Rekordowo niski odsetek (tyl
ko 37 proc.) zwolenników poli
tyki Billa Clintona odnotowano 
w częrwcti.

SEKRETARKA KOHLA
ARESZTOWANA POD 

ZARZUTEM SZPIEGOSTWA
Policja niemiecka aresztowała 

w środę pod zarzutem szpiego
stwa na rzecz byłego wywiadu 
NRD sekretarkę zatrudnioną w 
biurze kanclerza RFN Helmuta 
Kohla. Aresztowany został także 
jej mąż.

Jak informuj p tutejsza prasa, 
zatrzymana sekretarka miała do
stęp do ściśle tajnych dokumen
tów kancelarii Kohla włącznie z 
jego poufnymi listami do przy
wódców zagranicznych. Według 
,3iid Zeifcung" chodzi tu i o naj
większą aferę szpiegowską w 
Bonn od czasu zjednoczenia Nie
miec w 1990 roku.

LIBIA WYDA SPRAWCÓW 
KATASTROFY NAD LOCKERBIE

Libia poinformowała w środę 
sekretarza generalnego ONZ Ru- 
trosa Ghail, iż wyraża zgodę, a- 
by dwaj jej obywatele podej
rzani o podłożenie bomby w sa
molocie pasażerskim amerykań
skich liiiił PANAM, który w 
1988 roku rozbił się nad szkoc
kim miasteczkiem Lockerble, sta
nęli przed sądem w Szkocji.
NOWE ZASADY WYJAZDÓW Z 

UKRAINY 
Rzecznik ukraińskiego minis

terstwa obrony poinformował w 
środę o ustaleniu przez ten re
sort tymczasowych zasad wyja
zdów zagranicznych. Wszystkie 
sprawy, związane z wyjazdami 
zagranicznymi mają być do tej 
pory rozstrzygane w wydziałach 
wizowych' w miejscu zamieszka
nia ubiegającego się o wyjazd.

HONECKER BRYKA PO 
ANDACH?

Bardzo zaskoczeni byli człon
kowie niemieckiej drużyny na
rodowej w narciarstwie alpejs
kim, kiedy w chilijskich Andach 
na wysokości 3 tys. metrów uj
rzeli Ericha Honeckera — po
dała agencja DPAi' Były przy
wódca NRD sprawiał wrażenie, 
że mimo raka nadal najwyraź
niej cieszy się niezłym zdrowiem.

EKSPERCI SLD I PSL 
O PRZYSZŁOROCZNYM 

BUDŻECIE 
30 września rano rozpoczę

ło się trzecie już spotkanie 
ekspertów SLD j PSL. Ucze
stnicy konsultacji powiedzie
l i ' dziennikarzom, że rozma
wiać będą o przyszłorocznym 
budżecie. Dodali, że czwartko
we spotkanie nie będzie po
święcone nowelizacji tegoro

cznego budżetu.
Sójusz Lewicy Demokraty

cznej reprezentowany jest 
przez Józefa Oleksego, Je
rzego Jaskiemię, Macieja Ma- 
nickiego, Marka Borowskiego, 
Leszka iMillera 1 Wiesława 
Kaczmarka. Ze strony Pols
kiego Stronnictwa Ludowego 
w .spotkaniu udział biorą: 
Władysław Szymański, Michał 
Strąk, Józef Łochowski, Ma
riusz Pietrewicz 1 Bogdan Łu- 

kasiewicz. Na czwartkowe spo
tkanie nie -przybyli zaprośze- 

•;-ni. eksperci Unii Pracy.
Zespół ekspertów powoła

ny przez SLD i PSL ma ,.us
talić granicę kompromisu" 
między programami wyborczy
mi tych ugrupowań przygo
tować program koalicji; rzą
dowej, który SLD chce 
początku przyszłego tygodnia 
przedstawić prezydentowi.

Kolejne spotkanie eksper
tów PSL, SJ-D i UP przewi
dziane jest na piątek.

TUSK: KLD — PARTIA 
PRZYSZŁOŚCI

Nieobecność parLii prawico
wych w Sejmie spowodowana 
jest zwrotem społeczeństwa 

- w kierunku idei socjalisty
cznych {  nieudolnością obozu 
postsolidarnościowego — po
wiedział w środę dziennika
rzom lider KLD, Donald Tusk. 
KLD jest „partią przyszłości, 
bardziej niż przypuszczaliśmy*' 
— stwierdził. Dodał, że libe

rałowie poświęcą najbliw^ I 
cztery lata na „OdpracowS* 
strąconych głosów". £

Tusk przedstawił progi^ 
działania swojej partii do i§|| 
su wyborów samorządowi I 
Zdaniem liberałów, w wyhjr 
rach tych nie mają szansy 
wygraną ani połączone 
prawicowe, ani partie starli 
jące samodzielnie. t,Nfe |gi 
my złudzeń, że wybory iajg£ | 
rządowe wygrają pod swy^ 
sztandarami KLD, f£  
UPR". Dlatego liberałów  ̂
proponują, by partie tworzy, 
ły wspólny program, i jedi*. 
czyły się wokół liderów 
nych. „Powinniśmy się jg . 
pełnić, a nie rywallzowató^ 
dodał Tusk.

Lider KLD powiedziafc 
Kongres postara się w*p$. I 
pracować z „dwiema instytuc
jami powstrzymującym™^ 

■  wrót socjalizmu: prezydentem 
i Unią Demokratyczną", 6̂. 
dał, że liberałowie chc ie j 
wspólnie.. z prezydentem \ 
UD określić „pole, na którym 

I mogliby się przydać-
OD PIĄTKU — ROZMOWY 
EKSPERTÓW SLD, PSL i Up 

Od piątku w obradach eks
pertów przygotowująę$3||p. 
gram koalicji rządowej, obok 
PSL i SLD, uczestniczyć- bę
dzie Ul* J-r powiedzieli dżfe. 
nnikarzom po zakończeniu 
czwartkowych konsultacji J&. 
zef Oleksy i Michał Strąk. 
Dodały że 30 września TJP 
nie uczestniczyła w spotkaniu 
„tylko z powodów technicz
nych".

Oleksy powiedział| że SLD 
i PSL osiągnęły (porozumie
nie, iż deficyt budżetowy, w 
dłuższej perspektywie, ■poyi- 
nien być zmniejszany. Ĝdy
by w przyszłym; roku: miało 
zabraknąć pieniędzy} na naj
pilniejsze potrzeby, ta dopu
szczamy możliwość niewielkie
go, przejściowego, Jg bezinfla- 
cyjnego wzrostu deficytu- — 
stwierdził.

Gruzja
SIŁY  A B C H A SK IE  O PANOW AŁY OCZAMCZYR?..
Separatystyczne siły abchaskie 

zajęły w czwartek rano Oczam- 
czyrę, miasto w Abchazji, poło
żone 50 km na wschód od Su- 
cbumi — podało gruzińskie mi

nisterstwo obrony.
W  całej Abchazji pod konlrô  

wojsk gruzińskich- pozostaje i® 
jedynie rejon Gali na południo
wym wschodzie.

...I PR ZEBIŁY  S IĘ  Z OBLĘŻO NEGO TKWARTCZELI
łączyły się ze swymi oddziałali 
z rejonu oczamczyrskiegO^ 
re blokowały nadejście 
skiej pomocy dla Sudiumi.

Agencjo Interfax podała, fe 
ły abchaskie osiągnęły jjpjfItt’ 
kę Kodori, około 20 km na P0- 
ludnie od Suchumi^

KBWE: ZA N IEPO K O JEN IE SYTUACJĄ W GRl^1
Poparcie dla przywódcy Gru

zji Eduarda Szewardnadzego w 
jego staraniach, by zapobiec roz
członkowaniu kraju, zawiera o- 
publikowane w Sztokholmie oś
wiadczenie przewodniczącego Ra
dy Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie i zarazem

. Siły abchaskie przebiły się w 
środę przez pierścjeń gruzińs
kich wojsk otaczających od po
nad roku górską miejscowość 
Tkwartczeli na południu Abchazji 
— poinformowała w czwartek 
rosyjska telewizja.

Po zdobyciu w poniedziałek 
Suchumi, wojska abchaskie po-

szefa szwedzkiej dyplomacji* 
garethy af Ugglas. *
W dokumencip gtwierdww.  ̂

dezintegracja Gruzji m *** 
niczyim interesie, a urw* 
nia konfliktu w AbchaT  
leży szukać jedynie n# 
pokojowej.

krajów bałtyckich
BRAK PO ST Ę P U  W  ROZMOWACH ŁOTEWSKO’ 

ROSYJSKICH NT WOJSK
Na zakończonych w środę w 

Jurmale rozmowach rosyjsko-ło- 
tewskich nie udało się osiągnąć 
porozumienia co do najważniej
szej kwestii — wycofania wojsk 
rosyjskich z Łotwy.

Jak poinformował przewodni-

. Jjęl-
czący delegacji o*
giej Zotow, nie ujROdmo*̂ # 
powiednich w arunków  
jących na w znow ienie „ < 
wania wojsk.Nie ma £ 0^  
rozmowach o 1
nie wojskowych. Jj ern 
ich rodzin. m

PRZYW ÓDCA BU NTU  W OJSKOWEGO 
PO PR O SIŁ  O AZYL W  SZW ECJI T

Jeden z przywódców lipcowe
go buntu wojskowego w Esto
nii wystąpił o azyl polityczny w 
Szwecji — podała w środę szwe
dzka agencja TT,

Jaak Mosin zgłosił się na po
sterunek policji w miejscowości 
Vatlłentuna i oświadczył, że chce 
zostać w Szwecji.„dopóki nie po-

czuje, że Estonia 
W lipcu tego fwL,. *' 

.100 żołnierzyk z ^
cbodniej Estonii P

'konywanla rozkazów* p^ł1 
jąc przeciw obecności 
oficerów radziedd^gjl^fii. 
twle estońskich sjm
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K alejdoskop aktualności
gp0TlKANIE KOMISJI UTWY I ŁOTWY 

• w MSZ Litwy odbyło się pierwsze spotkanie 
Litwy i  Łotwy ds. odtworzenia granicy państ- 

JJJej l^ rep c ilik am i Lifiwy i Łotwy. Podsumowano pracę 
tcmisji i gnip ekspertów, wytyczono nowe zada- 

„itworzenia tej granicy. Komi«in kieruje dyrektor 
p rlf Ministerstwie Budownictwa i Urbanistyki 

jSw ^teJreWej Zenon as Kumetajtl* i ambasador Łotwy Al-

t ^  ^ncTAW IONO KANDYDATURĘ DOWÓDCY 
P*®“  WOJSKA LITEWSKIEGO
■ w«m komitecie bezpieczeństwa narodowego przedsta- 

I dowódcy wojska, zgłoszoną przez prezyden-
ĵoiro ^ ^ o w jsk o ’ prezydent proponuje 49-letnjego pułkowni- 

9 w to ochrony kraju Jonasa Andriśkevieiusa;
pSW ł ” 1 Lenjngradzką Wyższą Szkolę Wojskową i Frun- 
UBiócWluj WoJAową. W  armii radzieckiej był dowódcą 

gśb) dowódcą kompanii w Niemczech Wschodnich,
dowódca sztabu w pułku Syberyjskiego Okręgu 

prico" J póżniej jako zastępca dowódcy sztatoli w Etiopii 
Wojskowe*®' 1984 r. do października 1991 r. był k ie row i^  
M PfS~Vrojskowej na Uniwersytecie Wileńskim.
Bffl > j  Andr|śkevićiusowi nadano stopień pułkownika 
V 1 iluju Litwy. Od początku 1992 r. do sierpnia był do- 

szkoleniowego Ochotniczej Służby Ochrony Kra- 
^cnie kieruje szkołą Ochrony Kraju.

I  WIZY DO UZBEKISTANU
* -rreśnia ambasada Republiki Litewskiej w Moskwie otray- 
® „nte MSZ republiki Uzbekistanu, w której komunikuje się, 
d i pażdHeniika br. obywatele Republiki Litewskiej udający 

* & ułdćistanu powinni mieć dowody osobiste obywateli RL 
fńami republiki UjWristanu. - . ■
‘iSTwjiitowe i wyjazdowe załatwia się w ambasadzie Uzbe- 
yau w Moskwie, a także na lotnisku w Taszkiencie i w MSZ 
Mtkiu™ wyłącznie dla esób posiadających zaproszenia orga
na,* jądż osób fizycznych Uzbekistanu, zamieszkałych na te- 
irtriim tego kraju*. Oficjalne zaproszenia muszą być zatwier- 
jote praż MSZ Uzbekistanu.

ULGI DLA MILIONA OSÓB

tqd powziął uchwałę, w myśl której z ulgowych warunków 
piówowej komunikacji skorzysta 700 tys. mieszkańców Litwy 
-  więcej niż dotychczas.
MinsteKwo Komunikacji, k tóre szyjcowałą ten dokument, prze- 

«idzjało rodzaj ulg, osoby, którym przysługują one, sposoby 
wyrównania wydatków i źródła kompensacji za' przejazd.
Obecnie I ulgowej komunikacji publicznej korzysta ponad 300 

IH osób. Po uprawomocnieniu nowych przepisów, z warunków 
Gijowych będzie korzystało ponad 1 milion mieszkańców kraju. 
Udu la wzrosła dlatego, że ustawa przewiduje bezpłatne ko

łysanie z komunikacji przez ochotników, wojskowych oraz osób 
|  to W, Wcześniejsza granica stanowiła 80 lat. W ymienione o- 

bĘdą mogły bezpłatnie korzystać z autobusów i trolejbu- 
<™ w miastach, a w komunikacji zamiejskiej będą płacić tyUco 
B any biletu.
Wojiawj służby czynnej oraz ochotnicy w czasie służby i na- 

*r po okazaniu legitymacji służbowych bądź wojskowych będą 
•W bezpłatnie korzystać ze wszystkich rodzajów komunikacji, 
Wa taksówek. Z takich samych ulg będą mogli korzystać ko- 
“ “ty fłdowi,

®J«SY MINERÓW — SPECJALISTOM KKAJÓW 
BAŁTYCKICH

*0U4'  P^doriance z  W ielkiej Brytanii wspólnie z 
ka) ormuJ1!1 0chrony Kraju w tych dniach (do 8 październi
k i  Draw!. J"ur5Y minerów dla specjalistów ikrajów bałtyc-Dni 11. — 7 uumciuw aria specjalistów imajow oea
łiciJi6v^ * sPelt*w kieruje Roger D. W heal. Prelekcji wy- 
%  teowvI,inl*W z Łotwy, 7 z Estonii i 35 z  Litwy. Podczas 
«y, minerzy dowiedzą się, jak  oczyścić pole bit-
‘ia rto jL .?*511̂  0 mechanicznych środkach usuwania, pro- iwaikiwsi.

°̂Koni
najgrubszy  p r o je k t  u s t a w y

^  Coszr? m obejmuje 14 stron, komentarze i propozycje 
®it| ^omysh artykułów — na 38 stronach. Takiej ba- 
®*»y o kont*?^8* s‘ę zgłoszony do omawiania rządu projekt 
luiij i„0 alkoholu. Rząd przewiduje zakończenie oma- 
®*to warimt c U w Przyszty™ tygodniu, a  zgłoszenie ostate- 

alli mow — dopiero w  końcu października. 
k L ^ w o w i* * *  1»zb'»dził artykuł ustawy, w którym pra- 
Sl!** WAitw naP°)ów alkoholowych mają tylko przedsię- 

o in ,,' DWe' * także artykuł zakazujący w ytwarzanie al- 
M W  *5 stopni. Gdyby tak się stało, trzeba by- 

ip6iv- . n'e 'yUto z piwa i miodu pitnego, które wy- 
,J*o|,any irgj “ cy)ne, lecz | z wpływów walutowych z a . eks- 
Sjj Jednak °?l?*owy ,.2alg|ris“. Artykuły te muszą być zmie- 

niew>h5 ,̂tWoWy monopol na produkcję j handel al- 
ĄZ rw ’ pllw|e pozostanie.

** ZWŁOKĘ _  DO KOftCA MIESIĄCA

5 u  do^in a  komunalne i energetyczne będą
Pn*z s», następnego miesiąca. Zgodnie z uchwałą po- 

^  8tzywna za zwlokę wyniesie n ie 0,4, jak  by- 
pory 0I? proc. od ogólnej niezapłaconej sumy. 
^ ‘•s iącap 0211̂  datą rozliczenia się był 20 dzień na* 

nie ^ r  ̂ ^ ^ l o n o  go. ponieważ część ludzi w  śtar- 
^  ^  zapłacić należnością jako że eme-

^  °Ŵni*»nł ‘ *>OZa tym, w poszczególnych przedsiębiorst- 
Wypfal'

[ K  TARYF POCZTOWYCH
%y ^  do 20 ^H ^y poszczególnych usług pocztowych. 
N̂ YbT iO a  n^r* będzie kosztował na Litwie 20 centów, po- 
v ?̂*** 0 Wa<̂ ze 1 kg — 1,20 lita. Taryfy listów
P v . • i pn,e nnieniają się. Taryfy paczek przesyłanych 

Ę«tonlt zmniejszono o 83 proc.

•geacjl In lom cy jnych , radia, prasy 
yc* Przygotowała Krystyna ADAMOWICZ

„Vilnija“ i inne organizacje protestowały
(Dokończenie ze str. 1)

R. Ozolas stwierdził, że jeżeli 
rząd zatwierdzi propozycje, któ- 

. re mu przedłoży sejmowy ko
mitet ds. oświaty, nauki i kuł« 
tury, to litewskiej oświacie, któ
ra jest, jak  się wyraził, „na pra
wach mniejszości narodowych w 
Litwie Wschodniej, powinno się 
dać mały zastrzyk". Poseł był 
zdania, że jeżeli delegacja nego
cjacyjna na roanow y z  Polską 
i rząd n ie  zmienią swojego sta
nowiska, to  może być podpisa
ny traktat „przychylny dla Litwy 
albo n a  przychylnych warun
kach*1. R. Ozolas skrytykował 
ZPL, mówiąc, że dla Sejmu, spo
łeczeństwa ł  opinii międzynaro
dowej ZPL nieprawidłowo poda
je  oceny spraw LKwy Wschod
niej. Wezwał on wszystkich 
przeciwdziałać — jak powiedział 
— ..dążeniom zmodernizowane
go autonomizmu", choć nie wy
jaśnił o co tu  chodzi.

Podczas wiecu przemawiała 
przewodnicząca Sajudi&u rejonu 
wileńskiego, była pracowmiczka 
aparatu pełnomocnika rządowego 
w rejonie Zofia Pauli ukaite. 
Twierdziła ona, że została po raz 
drugi zwolniona z pracy. Kryty
kowała rząd, że sprzyja temu, 
skrytykowała też posła Ryszarda 
Maciej kiańca, frakcję DPFŁ. Prze
czytała zgromadzonym i poddała 
krytyce uchwałę samorządu rej. 
solecznickiego „O bezpłatnym 
przejeżdzie autobusami soleczni
ckiego państwowego przedsiębior
stwa autobusowego dla uczestni
ków antyfaszystowskiej koalicji 
w II wojnie światowej" mieszka
jących w rejonie solecznickim. 
Powiedziała ona, że uchwała do
tyczy również kombatantów AK 
i że zostanie ona przekazana do 
prokuratury.

Do zgromadzonych przemawia
li przedstawiciel Partii Demokra
tycznej Petras Pećeliunas, prze
wodniczący Sajudteu Wilna Sa-

runas Valentlnavlćius, poseł Pra. 
n d łk iu  Tupłkas, Eugenijus Man- 
deikis. Żądali oni potępienia ak
cji Żeligowskiego. Przewodniczą
cy „\Tilnii" Kazimieraa Garlva 
oraz prowadzący wiec Balys Pie- 
triulionis odczytali rezolucje: „O 
traktacie z Polską" i „O ocenie 
działalności antykonstytucyjnej". 
Skierowane one zostały do Sej
mu, prezydenta, premiera. Gene
ralnej Prokuratury, MSZ, Głów
nej Komisji Wyborczej.

Pod dokumentami postawili 
podpisy przedstawiciele „VilmiM, 
Sajudisu rej. wileńskiego, Wspól
noty Litewskiej, Klubu Kraju 
Wileńskiego.

Józef SZOSTAKOWSKI

NA ZDJĘCIU: pikieta przed
Sejmem RL

Fot. Tadeusz Wainiewlcz

Łączmy się z lewicą
Trzy lata tem u Litwa odrodzi

ła niepodległe państwo i spotkała 
się z międzynarodowym uzna
niem, ale z  przyczyn obiektyw
nych {błędy przeszłości, czynni
ki zewnętrzne), a  jeszcze w 
większym stopniu z  powodów 
subiektywnych (brak kompeten
cji prawicy, która doszła do 
władzy, niedoskonałość reform, 
nihilistyczny pogląd na  wszy
stko, zwłaszcza radziecką prze
szłość) kraj znalazł się w nie
słychanym kryzysie gospodar
czym, kulturalnym  i duchowym.

Już ponad 80 proc. mieszkań
ców ży je w  nędzy. W zrost bez- 
róbocia* półgłodne życie, nieza- 
pewniona opieka zdrowotna i so
cjalna, podupadająca oświata i - 
kultura, niespotykany wzrost 
przestępczości, kult rzeczy i pie
niędzy, duże rozwarstwienie ma
ją tkow e i społeczne mieszkańców 
Litwy —  to  tylko część charak
terystyk, określających sajudiso- 
wski okres rządzenia niepodle
głą Litwą. Nieznaczny też po
stęp widoczny jest po zdobyciu 
większości sejmowej przez DPPŚL

Jednopartyjny system zastą
piony został wielopartyjnym, ale 
dem okracja jest Jednostronna. 
Siły prawicowego skrzydła co
raz bardziej się konsolidują, cen
trum sił politycznych Jest słabe 
z tendencją k>u prawicy, a  po 
lewej nie ma prawie nic. Fak
tycznie n ik t nie reprezentuje in

teresów ludzi żyjących ze swej 
pracy: daw ne związki zawodo
w e zostały rozwiązane, nowe są 
słabe bądź zorientowane na  w ła
ścicieli, DPPL aczkolwiek uważa 
się za partię pracy, ale je j koła 
wpływowe coraz bardziej k ł a 
niają się k u  praw icy. Komuni
styczna partia Litwy jest zaka
zana, a  wykroczenia lub błędy 
poszczególnych jej funkcjonariu
szy niesłusznie przypisane zosta
ły  wszystkim członkom tej partii.

O jakim  rozwoju społecznym 
maże zadecydować taki układ sił 
politycznych, jeżeli mieszkańcy 
U tw y nie zmienią tej groźnej 
sytuacji? H istoria zna wiele przy
kładów, czym się kończy nie- 
umiarkowane skłanianie się spo
łeczności ku  prawicy.

Litwie potrzebna jest konsek
wentna i zdecydowana partia le
wicowa bądź związek sił lewi
cowych. Taka partia  (związek) 
reprezentowałaby i  broniłaby u- 
trzymujących się z własnej pra
cy robotników, chłopów, inteli
gencję, orientowałaby nie na 
postulowany przez prawicę po

wrót do początkowego stadium 
kapitalizmu, lecz do ustroju, wy
korzystującego zalety kapitali
zmu i socjalizmu, a z odrzuce
niem ich wad. Opowiadamy się 
więc przeciwko całościowemu od
rzucaniu zalet socjalizmu, zwła
szcza ideałów równości, brater
stwa, solidarności, sprawiedliwo
ści społecznej.

Podstawą państwa są stosunki 
własnościowe. Opowiadamy się 
za różnorodnością form własności 
(państwowa, prywatna, spółdziel
cza, zespołowa). Uważamy, że 
poprzez niewłączenie do Konsty
tucji Litwy własności zespołowej 
naruszone zostały prawa człowie
ka (art. 17 Powszechnej Dekla
racji- Praw Człowieka) oraz og
raniczone możliwości rozwoju 
gospodarczego państwa.

Pracodawcy już się konsolidu
ją. Najwyższy c z a s 'n a  konsoli
dację najemnych robotników Lit
wy wszystkich narodowości, tru
dniących się pracą fizyczną, u- 
mysłowo - intelektualną oraz 
twórczą.

Apelujemy do ludzi o podob
nych zapatrywaniach, aby się 
odezwali: 2010 Yilnius A /d  1589 
Albinaas Yisockas.

Grupa Inicjatywna Litewskiego Związku Lewicowego 
Gintaris Brazauskag — nauczyciel, Michaił Bugakow — 

politolog, Pejsach Frejdbejm — historyk, Vytautas Luko- 
#evi£ius — ekonomista, Rafael Mulcsłnow — socjolog, Gin- 
taras Ridikeyićius —5 robotnik, Jonas Sakalauskas — dzien
nikarz, V jktoras Vfebra — robotnik, Ignas Yienażindis - -  
inżynier, Albinas Visockas — robotnik i literat, Rima Że- 
maitienć — chłopka.

Wczoraj w  Narodowym Banku Polskim
Skup Sprzedaż

Prasfe franceski

Marka niemiecka 
Dolar amerykański 
Funt brytyjski 
Frank szwajcarski

12019
19340
29255
13738

12509
20130
30449
14290
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Gospodarka rynkowa — co to jest?
str. ^

Rynek, gospodarka rynkowa... Te słowa często słyszymy z ust 
polityków. Weszły one na stałe do naszego łyda. Ale co o tym 
wiemy! Praktycznie — nici 

Dziś rozpoczynamy drukować serię materiałów dotyczących 
tego tematu. W zasadzie jest to tłumaczenie broszurki, Ictósą na 
zamówienie ambasady amerykańskie] specjalnie dla czytelnika 
na Litwie napisał znany ekonomista M1CHALL WATTS. Dokto
rat obronił on na Uniwersytecie w Lulzjanle. Obecnie pracuje w 
charakterze dyrektora Centrum Kształcenia Ekonomicznego na 
uniwersytecie w Perdju. Jest również członkiem kolegium redak
cyjnego czasopisma „Journal ot Economlc Educatloo", autorem 
szeregu podręczników z dziedziny gospodarki dla studentów uni
wersytetów i szkół specjalnych.

Przygotować tę pracę profesorowi pomogli CATHEBINE 
MA RN — starszy ekonomista trądy doradców prezydenta USA 
ds. gospodarki 1 profesor uniwersytetu lm. J. Washingtona RO
BERT M. DUNN.

W  ciągu w ielowiekowe] h i
storii każde społeczeństw o 
miało do  czynienia z jednym  
1  głów nych problem ów  gos
podarki: c o  i  d la kogo pro
dukować m ając ograniczone 
ilości surowca. A  na ogół m o. 
zna tw ierdzić, iż w  XX w ie
ku dw a ryw alizujące systemy 
dały całkiem  odm ienne odpo
wiedzi: .gospodarkę nakazo
wą — którą k ie ru je  scentra. 
lizcrwana władza i gospodar
kę rynkową, op ie rającą się 
na inicjatyw ie pryw atnej.

Dziś, w  ostatnim  dziesięcio
leciu XX w ieku, całemu świa
tu  stało  się jasne, że scen tra. 
lizowany, nakazow y model 
gospodarki nie je st w  stanie 
ją  rozwijać, n ie  m oże zapew 
nić norm alnego poziomu ży
d a .-

O grom na ilość m ieszkań
ców  n ie  zna zasad i podstaw  
alternatyw nego modelu ' .— 
gospodarki rynkow ej—# jego 
mechanizmu działania, lub 
go błędnie przyjm uje, choć 
naocznie w idoczna jest jego  
owocność w  różnych k rajach  . 
— Europie Zachodniej, A m e. 
ryce Północnej, A zji. To mo
żna zrozum ieć — gospodarka 
rynkow a to  n ie  ideologia, 
lecz ogrom ny zakres w ypró
bowanej działalności szeregu 
metod i  instytucji, p rzy  k tó 
rych społeczeństw a m ogą żyć 
i rozkwitać gospodarczo. Go. 
spodarka rynkow a ju ż  w  sa
m ym sw ym  założeniu je st 
decentralizowana, giętka, p ra
ktyczna: i  7jnipnna Główne w 
n ie j to, że n ie ma „centrum ".
I w  rzeczy sam ej, rynek p ry . 
w atny tw orzy  „niewidoczna 
ręka".

G ospodarka rynkow a, choć 
i praktyczna, op ie ra się  na  
jednej zasadzie — wolności 
jednostki, człowieka: konsu
m ent m a p raw o  w ybierać 
konkurujące m iędzy sobą a r 
tykuły, producen t w edług 
swego w idzimisię rozpoczyna 
produkcję, bądź ją  rozwija, 
ryzykując, ale m ając nadzie
ję  zwyciężyć, robotnik ma

praw o w ybrać taką lub  inną 
robotę albo  zawód, stać się 
członkiem  związku zawodo
wego, albo  zm ienić m iejsce 
zatrudnienia.

W łaśnie to  — wolność, ry_ 
zyko i możliwości w ygrania 
—  spa ja ją  dzisiejszą gospo
darkę rynkow ą z polityiczną 
dem okracją .

Rzecz zrozum iała, i  w  go
spodarce rynkow ej byw ają  
w ypadki niespraw iedliw ości 
i nadużyć — naw et zdażają 
się pow ażne w ykroczenia — 
a le jedno  je s t ja sne  >— duch 
dzisiejszy in ic ja tyw y  p ryw at
nej i przedsiębiorczości, spo . 
łem z polityczną dem okracją  
m ogą pom óc zachow ać w ol
ność i  stw orzyć możliwości 
dla gospodarza, by rozw ijać 
s ię  i rozkwitać.

GOSPODARKA N AK A ZO W A  
I GOSPODARKA RYNKOW A

Takie w yroby ja k  chleb, 
m ięso, ubranie, lodów ki, do
m y p rak ty czn ie  s ą  p roduko
w ane w  każdym  k ra ju  świata'. 
W  różnych państw ach  te  
■wyroby p roduku je  się  w  po
do b n y  sposób i z  podobnego 
surow ca: na przykład , p ie 
karze  ch leb  m ieszają z  w ody 
i  mąki, dod a ją  cukru, soli, 
d rożdży i  p iek ą  w  piecach. 
N astępnie bochny  upieczo. 
nego ch leba  sp rzedaje  się 
w  sklepach, k tó re  na p ie r
w szy rzut oka m ogą być 
bardzo  podobne, choć i 
zna jdu ją  się  w  różnych  sy 
stem ach ,gospodarczych.

NAKAZOW E UCHW AŁY 
O  UBRANIACH

N ie bacząc n a  pow ierz
chow ne podobieństw o, je 
żeli porów nam y gospodar
kę  rynkow ą A m eryki Półno
cnej, Europy Zachodniej czy 
Jatponii z gospodarką  naka
zow ą w  byłym  Zw iązku Ra
dzieckim  Europy W schód , 
n ie j czy n iek tó rych  regio
nów  Azji, zauw ażym y, jak

różnią s ię  procesy  decydują
ce o  produkcji w yrobów, o 
tym , k to  m a j'e produko
w ać i jak , p o  jak ich  ce
nach i kom u sprzedawać. 
A by lep iej zrozum ieć te  ró
żnice, spójrzm y, jak  w  tych  
dw óch system ach, n a  p rzy 
kład, p roduku je  się m ęskie 
koszule, dam skie bluzeczki i 
ja k  się  je  sprzedaje.

W  gospodarce nakazow ej 
państw ow i ekonom iści-pla- 
niści, eksperci . i kom itety 
urzędników  ‘politycznych us
ta la ją  zakres p rodukcji tych  
w yrobów  i fabryki, jak ie  bę
dą je  w ytw arzały . C en tral
ne kom itety  p lanow ania us
ta la ją  n ie  ty lk o  ce n y  na 
koszule i bluzki, decydu ją 
rów nież o  w ynagrodzeniu 
szy jących  je  robotników . De
cy z je  te g o  cen trum  rzu tu ją  
ma różnorodność w yrobów , 
ich ilość i cenę. N ietrudno  
przew idzieć, iż ograniczona 
ilość w yrobów  będzie szyb
k o  rozkupiona i lady  sk le 
pów  zaśw iecą pustkam i? 
D laczego? Być może d la te
go, że przem ysł n ie w ykonał 
zadań p rodukcy jnych  a  cen 
tra ln a  g rupa  p lanow ania nie 
zdołała przew idzieć, ile 
osób  zechce n ab y ć  koszule 
w edług w yznaczonych cen.
I w  jednym , i  w  drugim  
przypadku , je że li p laniści 
n ie  podejm ą decyzji, b y  roz
w inąć zak res  p rodukcji, 
lub  ,podnieść ceny, a lbo  jed - 
n o  . i d rug ie razem , to  tych  
tow arów , zaw sze zabraknie.

W  państw ach  o  gospodar
ce nakazow ej, k ied y  w zra
s ta  ilość m ieszkańców , przy  
rozwoju, now ych  bardziej 
złożonych w yrobów , p ia n i - , 
s tom  s ta je  s ię  co raz  tru d 
n ie j przew idzieć po trzebną 
ilość „chodliw ych", poszuki
w anych  przez  nabyw ców  to 
w arów  1 nadw yżki ty c h  to 
w arów , k tó re  n ie  cieszą się 
popytem . P izy  rozw oju  p ro 
dukcji, je j  różnorodności, 
p lan iśc i co raz  częściej po
pe łn ia ją  b łędy  w  rozw oju 
gospodarki sw ych  państw .

Tego z jaw iska n ie  da. się 
zauw ażyć p rz y  gospodarce 
rynkow ej, bow iem  działa
ona w edług ca łk iem  innych  
zasad.

N a, w stęp ie  trz eb a  pod
kreślić, iż  żadne m inister
s tw o  n ie  d ecydu je  ilfe ił ja 
k ich  koszul czy  bluzek na
leży  uszyć... W  gospodarce 
rynkow ej każdy  producen t 
sam  o  ty m  decydu je. To 
zradza  kon k u ren c ję  m iędzy 
różnym i firm am i p ro d u k u ją 
cym i i sprzedającym i tak ie

same w yroby. I w łaśnie dla
tego ub ran ia  byw ają różnego 
k rę ju , uszyte z  różnego m a
teriału , zaopatrzone w  róż
ne znaki firm owe. W  gos
podarce rynkow ej nabyw ca 
m a z  czego w ybierać.

G dyby nabyw cy zadecydo
w ali m iesiącam i 1 latam i k u 
pow ać ty lko  jednego gatun
k u  koszule, to  b y  producen
ci bardzo szybko zrozum ie
li, iż nie w arto  produkow ać 
innych. A le tam, gdzie lu
dzie m a ją  szeroki w ybór, ta 
k ich  sp raw  jeszcze n ie było.

CENA KOSZUL

D rugą bardzo w ażną ce
chą gospodarki rynkow ej 
je st to, że cen  n a  koszule i 
inne  w yroby  n ie ustala  pań
stw ow y kom itet planowania.

O dw rotnie, sprzedaw ca ma 
p raw o j e  podnosić  i obniżać 
W zależności od sy tuac ji na 
rynku. N a  przykład , jeżeli 
jak iś  m odel koszuli sta je  się 
bardzo  m odny i je st obawa, 
iż m oże ich  zabraknąć, za 
n im  nade jdą  now e dosta
w y, ceny  na ta k ie  w yroby 
autom atycznie w zrastają . Ta
k i w zrost cen  załatwia: dw ie 
spraw y: p o  pierw sze jako* 
że  to  w yroby  w  porów naniu  z 
podobnym i są droższe, naby
w cy będą ic h  m nie j kupo
w ać i zw rócą uw agę na in 
ny  tow ar. P o  drugie , w yż
sze ceny  przynoszą korzyść 
n ie  państw u, lecz  bezpośre
dn io  p roducentow i i sp rze
d ającem u  towaT, c o  zm usza 
ich do. zw iększenia p roduk 
cji. F irm y p roduku jące  in- 

, n y  to w ar w idząc, Iż w ygod
n ie  je s t szyć w łaśnie tego  
typu  koszule, p rze s ta ją  p ro 
dukow ać b y ły  aso rtym ent i 
przystępu ją  d o  rzeczy  „chod
liw ych". •

W łaśn ie  d la tego , że k lien
ci m nie j k u p u ją  w spom nia
nych  koszul, a  producenci 
w ięcej ich szyją, zaczyna je  
p rodukow ać co raz  w ięcej 
firm . N agle znika: ich  n ie
dobór. Z apam iętajm y, że 
do tego  w szystkiego nie 
trzeba  by ło  żadnej decyzji 
kom ite tu  cen tra lnego  p lano
w ania . W  rzeczy  sam ej, p ro 
cesy odbyw ają  się  znacznie 
szybciej, .praw ie au tom atycz
nie, k iedy  decyzje nabyw cy 
i p roducen ta  są  zdecentra li. 
zow ane.

RYNEK

W yższe ceny  koszul zm u
szają d o  realizacji każdego 
nabyw cę i p roducenta, bo

wiem. daje. się im m ó w - 
uzyskać w ygodę ze swej Sgj 
bisłej decyzji. Zrozum^T 
iż muszą między jgggs 
ponosić w  konsekwencji w  
datki t  m ieć n a  w zg le ^  
ryzyko. Dla p r z y k ła d u ^  
wiemy, Iż ci, chętni .^{T 
d a  droższego towaru, tiar, 
w ięcej pieniędzy  (więc BE 
m ogą kupow ać innych vrn? 
bów, są zmuszeni odmftwj 
s ię  od szeregu usług), fe 
my, - w ytw arzające „chodu' 
we" koszule, mogą je  sprffi. 
daw ać p o  konkurencyjnym 
cenach i zwiększać dochód 
A  produku jące tandetę, j|. 
bo u  k tó rych  proces prodift 
cy jny  jest małoefektyna,' 
kosztu jący  drogo — I t e j  
m ieli s tra ty . Czyli oni § p  
szą się nauczyć pracować 
efektyw nie, konkurować -  
w ytw arzać „chod liw y ' ^  
waT, sprzedawać- go po ce
nach konkurencyjnych, al
bo mus zą usunąć się z pized- 
siębiorczości, sprzedać fab
rykę, maszyny, surowce ko
muś innemu. Krócej mówiąc, 
w łaśnie ta k  działają dźwig
nie gospodarki rynkowej. .

W  zasadzie takie same 
p rocesy  zachodzą i w innych 
dziedzinach gospodarki ryn
kow ej —  wszędzie, gdzie 
ceny  m ogą swobodnie pod
nosić się  i padać, nieważnie 

byłoby to  wynagrodie- 
n ie  za  pracę , czy artykuij 
żywnościowe, odsetki za 
pożyczki, czy oszczędności w 
banku. Jed n ak  gospodada 
rynkow a n ie jest czarodziej
ską różdżką i  dlatego rów
nież państw o odgrywa og
rom ną ro lę  w  uregulowaniu 
spraw , k tórych  nie może 
rozstrzygnąć system prywa
tnego  rynku. Pizy tym fl); 
spodarka rynkow a równie 
n ie  je s t ubezpieczona od 
problem ów  politycznych i 
społecznych, które dziś mę
czą gospodarkę całego świa
ta : inflacji, bezrobocia, »-
niecżyszczeniai przyrody, 
przeszkód w  handlu zagrani
cznym. Jed n ak  w porówna- 
o iu  z  chronicznym  brakiem 
tow arów  i  różnych niedo- 
ciągnięć, charakteryrtycŁ 
nych d la  gc«podaiki n^2:
zow ej, w  wolnorynkowy®
system ie otwierają się °T 
rom ne możliwości portęP11 
technicznego, perspektyw?
roZkwitu społeczeństw.

(Cdn.) B

Lit i łat —mocne pieniądze
Zastępca prezydenta szwedzkie

go Svenska Handelsbanken Bo 
Krąg bawił -w Litwie i Łotwie, 

by zapoznać się ze stanem w tych 
krajach po reformach pienięż
nych. Po podróży powiedział on; 
że lit litewski ł łat łotewski uwa
ża za mocne pieniądze.

Jego zdaniem wprowadzony w 
lipcu lit jest trwałą i wciąż 
wzmacniającą się walutą. Przy
czyną wzrostu jej kursu jest de
ficytowość łka. Lit jest tak de
ficytowy, że mieszkańcy Litwy 
zmuszeni są sprzedawać swe osz
czędności walutowe. Jednocześ
nie Bank Litewski prowadzi su
rową politykę emisji. Litwa kie
ruje się zaleceniami MFW, który 
całkowicie popiera jej politykę 
ekonomiczną.

Jednak Krag , zaznaczył, że

wzrost kursu lita budzi niepokój 
wytwórców produkcji Litwy, któ
rzy nie bez podstaw obawiają się 
upadku konkurencyjności swej 
produkcji. Odsetki kredytów na 
Litwie wciąż są bardzo wysokie, 
osiągają 150 proc. rocznie. Na 
Litwie działa ponad 25 banków 
Przeciętna liczba banków na 
jednego mieszkańca jest tu naj
mniejsza spośród wszystkich kra
jów bałtyckich.

Kurs łata w porównaniu z do
larem również rośnie, lecz nie 
tak szybko jak lita. W  odróż
nieniu od litów, łaty są dobrej 

/ jakości. Krag zaznaczył, że k/urs 
obrany przy przejściu od tym
czasowych pieniędzy — rubli 
łotewskich do łatów (1:200) u- 
warunkował wiele błędów w 
przeliczeniach. Odsetki kredytów 

. udzielane przez banki łotewskie

są o wiele niższe niż w Litwie, 
jednak są bardzo wysokie w 
porównaniu z państwami za
chodnimi.

W  Łotwie jest ponad 60 ban
ków, co zdaniem Kraga, jest sta
nowczo za dużo. Bankowiec 
szwedzki uważa, że wkrótce wie
le' banków Łotwy przestanie Js- 
tnieć, jak było to w Estonii. Ka
pitał większości banków komer
cyjnych Łotwy jest zbyt mały.

Zdaniem Kraga, chociaż Litwa 
i Łotwa wprowadziły własne 
jednostki pieniężne, nie ma ko
nieczności wznawiania umowy o 
wzajemnych rozliczeniach mię
dzy Estonią i tymi dwoma państ
wami. Uważa, że centralne ban
ki tych trzech państw bałtyckich 
powinny się przyczynić do roz
woju bezpośrednie!*, kontaktów 
banków komercyjnych. Dzięki 
temu zmniejszy się znaczenie 
umów międzypaństwowych o ro
zliczeniach.

Nowe porozumienie w  sprawie
Ostatnio w Genewie 44 kraje 

— główni producenci i odbior
cy kakao — zawarły porozumie
nie międzynarodowe. Przewiduje 
ono „zapewnienie rozsądnych i 
zrównoważonych" cen tej z każ
dym rokiem taniejącej produk
cji, Zdaniem specjalistów, naj
ważniejszą przeszkodą utrudnia
jącą podniesienie cen kakao, są 
ogromne jego zapasy na rynku 
światowym. Obecnie zgromadzo
no blisko 1.5 min ton kakao, na
tomiast rocznie produkuje się go 
około 2,2 min ton. Dokument, 
który ma być podpisany 
przygotowali również naj
więksi producenci kakao — Co- 
te de'Ivolre (30 proc), Brazylia 
(15 proc.), Ghana (U proc.), Ma
lezja (10 proc.) i Indonezja oraz 
najwięksi odbiorcy — USA (27 
proc. eksportu światowego) i Eu
ropy. Porozumienie przewiduje 
zlikwidowanie etapami w ciągu 
4,5 lat „zapasów, regulujących 
popyt na rynku", tj. 230 tys. 
ton. Nowością jest to, że kraje 
produkujące kakao, nie będą -

regulowały sytuacji na 
Opinie ekspertów co ^
ków umowy różne. 
twierdzą, że ceny będą 
bardziej spadały, gdy 
upłynnienie również 
tuaoja poprawi się tyftgw  ̂  
jeżeli spożycie kakao t
ping o wały niższe koszty y*. ^  
niższe opłaty celoe^ L i  <&- 
że można uniknąć spad*1* ^  
jeżeli skrupulatnie i 
przemyślany będzie refl̂ ^pr. 
polityka zm nie jszan ia^^ ,ny 

| jeżeli będzie ściśle 
dokładny harmonogram
wania" zapasów, a kraje
producenci potrafią nie 8®* ^  
uzgodnionego programu, 
kowicie możliwe będzie 
wanie spadku cen, twiem*
I ten pogląd dominują.

agencyjnych kolum*$ 1 
tował dział ekan©mlcł®y" 
dera Wileńskiego"
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C j a ,  p o l l t y M  i n d e k s a m i  c e n

ń  to i  i e b n k a m i -  M o i e  d l a t e g o  
w  t b r W  t o p l W  p o l i t y c z n y  o r a z  
^  p n j c t f l a o ^  s p o ł e c z e ń s t w a  
^  p k iw s *  d o  p o p u l a i y w j l  w  p r a -  
^  projektu u s ta w y  o  e m e r y t u r a c h  
^ a j r o n y d i  n b r s t y  s i ę  o s o b y  o f k -

P- f ’ ‘ ,
Tak się już u  nas złozyło, ze 

gjpciefciui oficjalnym stanowisku (a 
Ha pracowników żyjących kosztem 
(Bista stanowi piątą cześć ogółu pra- 
ĉjdi), prowadzi politykę oficjalną,

B 00 też otrzymuje solidne pobory 
azrea-

!■ iydewymizapoznaje się nierząd-, 
bdjpro wtedy, gdy się pozbawi go 
Kila wysoko opłacanego urzędnika o 
k, oczywiście, wcześniej za jego 
■lup nie zostanie przyznana perso- 
efe emerytura lub jeśli nie znajdzie 
ąta innego dochodowego miejsca, 
kmin człowiek, który się ptzyzwy- 
ai dobrze odżywiaćiubierać, gryma- 

ego może uznać za 
tydwyone.

^jednak spokój tym urzędni- 
przeważająca większość, 

j a  dłuższy jeszcze czas będziemy 
w pole przez tych sa- 

■tfonz nowych urzędników i 
Jfay realnie, w jakiej sytuacji soc- 
**! spostawi” nas proponowana 
tt, *awa o emeryturach, o ile jej 
T^^ąbr.zostanie udwalony 

w 9ae z początkiem roku

“ ptzychylna sytuacja de-

J j w w  cnym okresie powo- 
W«Za nas W52ysm ch po-

. .  . l iP lP Ę r r o -
,  • “ •ach, a pnecież są
o , w g a t o o - e k o -  
n  wacające nasze dzisiejsze

projtkl nowej usta-

wy o emeryturach przede wszystkim 
proponuje wiek emerytalny kobiet 
przedłużyć o 5 lal i stopniowo od 2000 
do 2010 roku  zrealizow ać to 
wydłnżąjąc przez to o 5 lat niezbędny 
staż pracy dla otrzymania emerytury 
państwowej. Gdy tak się stanie, kobie- 
ty rzekomo*, nie będą miały wreszcie 
powodu do odczuwania dyskryminacji 
płciowej, co jest zabronione nawet w 
Konstytucji. Słowem „batalion siły ro
boczej” przede wszystkim zamierza się 
uzupełnić kobietami, gdyż liczba eme
rytów w republice stanowi już blisko 
czwartą część mieszkańców i stają się 
oni ciężkim „brzemieniem” dla pracu
jących (emerytów na początku roku 
bieżącego było 911 tys.).

W oficjalnych kołach twierdzi się, 
że wypłata emerytur dla kobiet przez 
około 20. la t (oczyw iście i dla 
mężczyzn) jest zbyt wielkim luksusem 
dla naszego społeczeństwa, że w 1976 
r. jednego emeryta utrzymywało 3,8 
pracujących, a w 1992 — 2,46, że mie
sięcznie emerytom wypłaca się około 
45 min lt., a chcąc zwiększyć emerytury 
co najmniej o czwartą część, dodatko
wo należy przeznaczyć na to ponad 10 
min lt, a tyle nie kosztuje ani ochrona 
kraju, ani policja. Słowem, można 
byłoby przytoczyć pod dostatkiem wię
cej czy mniej ważkich argumentów, 
gdyby nie wgłębić się poważnie w to, ile 
realnych środków trzeba człowiekowi, 
aby będąc na emeryturze był chociażby 
syty i mógł zapłacić za mieszkanie oraz 
za u s łu g u  kom unalne- i leki- 
Tłumaczenie faktu, że u nas średnia 
emerytury s i^ a  50 proc. średniego wy
nagrodzenia netto przeciętnego pra
cującego Litwy i taki porządek panuje 
wwielu cywilizowanych krajach świata, 
nie uczyni głodnego sytym, a na nu- 
dyzm starego człowieka zapewne nie 
trzeba będzie już długo czekać, gdyż 
donaszana jest odzież kupiona przed 5 
laty (w czerwcu br. przeciętna emery
tura z tytułu starości wynosiła 56-63 lt 
i stanowiła 32 proc. średniego wynag
rodzenia).

Jeżeli w myśl starej ustawy o eme
ryturach zróżnicowanie (odchylenie 
od średniej) wynosiło tylko 15,8 proc., 
to  według nowej wyniesie do 33,6 
proc., tj. wypłacane sumy emerytur 
będą bardziej odmienne i bardziej 
zróżnicowane zależnie od posiadanego 
przez emeryta stażu pracy i byłych za
robków.

Współczynnik stażu wskazuje, 
jaka część posiadanego zarobku ut
worzy emeryturę i jest tym większy, im 
większy jest posiadany przez osobę 
staż ubezpieczeń socjalnych. Do tego 
okresu zaliczana jest również praca 
przed utworzeniem samodżielnego 
systemu ubezpieczeń społecznych

Litwy. Dla osoby mającej 25 lat stażu 
pracy wysokość współczynnika stażu 
wynosi 0,5 (dla kobiet do 2000roku tak 
samo, ale mająęych 20-letni staż 
pracy). Dla osób, nie mających niez
będnego stażu pracy, współczynnik ten 
zmniejsza się proporcjonalnie do bra
kującego stażu pracy. Za każdy rok 
przekraczający niezbędny czas prący 
współczynnik ten zwiększa się o jedną 
trzecią, ale nie więcej niż do 0,75. Co 
prawda, dla osób, które czasowo 
zrzekły się emerytury, współczynnik 
stażu za każdy przepracowany dodat
kowo rok pracy niezbędny do uzyska
nia emerytury, będzie zwiększany o 
0,06, ale nie przekraczając jednostki. 
W ten sposób jakoby można uniknąć 
obowiązującej teraz wadliwej praktyki, 
gdy dochody pracującego emeryta 
znacznie przewyższają dochody jego 
młodszych kolegów, ale po przejściu na 
emeryturę jego dochody nagle ob-, 
niżają się. Okazuje się, że urzędnicy są 
zainteresowani, aby emeryci nie byli 
zbyt przesyceni, gdyż, co dobrego, 
uważa się, że po wyhodowaniu brzucha 
może ogarnąć lenistwo.

Niezrozumienie budzi również 
fakt, że lata przepracowane przez ko
biety we współczynniku stażu są oce
niane na 0,025, podczas gdy mężczyzn 
— na 0,02 części. Zapewne uwzględ
niono tu już nierzadką skłonność 
mężczyzn do „papieroska w czasie 
pracy, a może też do kieliszka**. Jesz
cze większy absurd, gdy każdy inny 
przepracowany rok ponad niezbędny 
staż pracy oceniany jest o połowę 
mniej, tj. 0,01 części.. Zapewne sądzi 
się, że z wiekiem coraz łatwiej praco
wać. To d  logika! Deklarujemy, że w 
przyszłości będzie odczuwany brak 
siły roboczej, a tu jednocześnie zu
pełnie się nie zachęca do dalszej

pracy ludzi, mających doskonałe 
doświadczenie. iym  bardziej, że wielu 
mieszkańców republiki osiąga niez
będny staż pracy znacznie wcześniej 
(10-15 lat) przed wiekien^ emerytal
nym, dlatego pod tym względem prze
widziane przedłużenie wieku emery
talnego i stażu pracy kobiet nie wydaje 
się koniecznością ekonomiczną, tym 
bardziej, gdy dziś w republice mamy 
ponad 100 tys. osób szukających pracy. 
Należałoby wreszcie uświadomić 
sobie, że w cywilizowanych krajach, o 
których tak lubią się rozwodzić nasze 
oficjalne osoby urzędowe, zmierza się 
do tego, by kobiety mogły więcej czasu 
poświęcać dzieciom, a wreszcie 
również samemu mężczyźnie, który w 
chaosie naszego żyda gospodarczego 
częstokroć spełnia w rodzinie rolę 
żywego mebla, ą ze swych zarobków 
przy pomocy żony zaledwie potrafi 
utrzymać się sam.

Innym mnożnikiem obliczenia 
państwowej em erytury ubezpie
czeń społecznych je s t  osobista 
baza em erytalna. O sobistą bazą 
emerytalną jest średnia dochodów 
zaliczanych do emerytury, tj. do
chodu, od k tó rych  w płaca się 
składki ubezpieczeniowe na eme
ryturę. Z  powodu nieuniknionej in
flacji takie dochody z okresu wielu 
lat nie mogą być sumowane, gdyż są 
m ierzone pieniędzm i o nierów- 
now artej zdolności nabywczej. 
Zatem podlega obliczeniu nie ich 
średnia, lecz średnia ich stosunku z 
pewną bazą (średnim zarobkiem) w 
republice w tych latach. Liczba lat, 
na podstawie której oblicza się tę 
średnią w projekcie poczynając od 
1994 'roku stopniowo zwiększa się 
od 10 do 25 lat, aby została odzwie
rciedlona większa część stażu ubez

pieczeniowego. W celu obniżania 
kontrastów w wysokości emerytur, 
wprowadza się gwarancję osobistej 
bazy emerytalnej równą 0,6. Jeżeli ob
liczona średnia osobistej bazy emery
talnej w ciągu całego okresu ubezpie
czeń społecznych jest niższa od 0,6 to, 
za osobistą bazę emerytalną uważa się 
gwarancję- bazy emerytalnej, a jeżeli 
wyższa, to do 0,6 dodaje się różnicę 
średniej osobistej rocznych baz emery
talnych i gwarancję bazy emerytalnej, 
pomnożoną o 0,5, tj. zalicza się tylko 
połowę wysokośd przekraczającej 
gwarancję. Od razu trzeba odnotować, 
że znowu tu nie przestrzega się zdrowej 
logiki, wszak składki ubezpieczeń 
społecznych stanowią 30 proc. fundu
szu płac zespołów pracowniczych i 1 
proc. faktycznie obliczonego wynagro
dzenia. Słowem, w projekcie ustawy 
dąży się do sztucznego osiągnięda 
wyrównania, a każdą jednostkę pie
niężną ongiś zarobioną ponad średnią 
płac w republice zdewaluować o 
połowę. Trudno pojąć, że wykonywana 
praca i jej jakość nie są odzwierciedlo
ne w płacach. Zgodnie z logiką, wtedy 
za każdy lit otrzymywany ponad śred
nią wynagrodzenia w republice „Sod- 
rze” również, chociażby' od daty 
wejścia w życie ustawy o emeryturach 
państwowych, powinnibyśmy płacić o 
połowę mniej, a te pieniądze wykorzys
tać do podniesienia średniej wynagro
dzenia innych pracowników, których 
średnia wynagrodzenia nie osiąga 

- przeciętnej gaży pracującego Litwy. 
Niestety, tak . nie jest. Zrozum więc, 
szary człowieku, deklarację wysokich 
urzędników — „płać idąc do przodu”, 
że płacenie „Sodrze” nie jest jedynie 
jałowym płaceniem, ale wkładem do 
przyszłej emerytury (wydatki „na eme
rytury wynoszą 74 proc. wszystkich 
środków „Sodry”). Wkładem, ale tylko 
takim, jakie ustalą za nas urzędnicy na 
wysokich stanowiskach, którzy dziś nie 
są jeszcze w stanie wyrzec się wyuczo
nej za czasów sowieckich roli dystrybu
tora.

I wreszcie trzeci i o statn i 
mnoinik obliczania emerytury z ty
tu łu  państwowych ubezpieczeń 
społecznych— państwowa baza eme
rytalna. Jest to kilkakrotnie w ciągu 
roku na wniosek rządu wznawiana 
wielkość, nie mniejsza niż 50 proc 
przeciętnych poborów na Litwie. 
Umożliwia ona automatyczną indek
sację wszystkich emerytur bez dużych 
dodatkowych przeliczeń i państwową 
bazę emerytalną nie rzadziej niż dwa 
razy do roku zatwierdza rząd.

(Cdn)

Antanas PETRAUSKAS,
doktor nauk społecznych

P ‘ndywidual-
H ii P dru8tej połowie
S « ie MJ.r°Cki oddzia* ich
^ ^ ^ U® * n ic y -
Ł L̂ ' ^ ' “ 'diWSp6lnie 

lradycyjnych 
P^datębiorstw- 

rolnej.

Hh B MW ^ t i h i T  kytyCMą 
prac^ P*30'

' i ^ t|0»ynikałr,2Wykły sche'

sS> ie:ty, 1, *n,e długi, 
rządu od
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Czy gospodarz doczeka się pomyślnych wiatrów?
— Dlaczego, zakład stale usiłuje 

obniżyć ceny skupu? — padło pytanie.
— W przeciwnym razie nie znaj

dziemy nabywcy na gotowy towar. Na
bywcę nie stać na 30-procentowe do  i 
18-procentową akcyzę. To nie na jego 
kieszeń...

A co z kieszenią wytwórcy? Na 
początku września w rejonie trockim 
odbywały się zebrania rolników w gmi
nach, spółkach. Między innymi, padało 
następujące pytanie:

— Kto posiada wolne środki, które 
może wydać na zakup sprzętu technicz
nego, rozwój gospodarstwa?

— W jednym przypadku spośród 
70 zebranych podniosły ręce dwie 
osoby. W drugim również^— dwie 
spośród 50.

20 gospodarzy uprzedzono: jeżeli 
nie będą należyde uprawiać ziemi — 
nie otrzymają dokumentu potwierdza
jącego własność. Innymi słowy, niez
będna jest presja władzy, by przynaj
mniej ozime zostały zasiane- Jednak 
dział rolny samorządu rejonowego nie

ma danych, jaka część ozimin została 
nie sprzątnięta i w jakim stopniu pola 
są zachwaszczone. Można o tym wnios
kować z komunikatów o urodzajności, 
które jednak szykują urzędy statysty
czne. Cyfry wahają się w nich od 25 do 
10 cetnarów ziarna z ha. Świadczy to o 
upadku jakośd uprawy roli w rejonie, 
który przez szereg lat zbierał przedęt- 
nie po 22-24 etn/ha ze wszystkich ob
szarów.

Nastrój ludzi odzwierciedla nie 
nostalgię za „starymi, dobrymi czasa
mi”, lecz przekonanie, że dobrze gos
podarzyć można tylko na własnej 
ziemi. Lecz... brak pieniędzy —■ na 
sprzęt, nawozy, herbicydy. Askąd będą 
pieniądze, jeżeli (jak obliczyli ekono- 
miśd) koszt własny kilograma ziem
niaków wynosi 30 centów, a pracowni
cy skupu proponują rolnikowi trzecią 
część tej ceny.

Można realizować za-pośred
nictwem giełdy...

— De giełda bierze za usługi? 10 
procent? Rabunek!”

— ...Maślarnię rekonstruuje się, 
buduje się linię stwarzania kazeiny. 
Zakład dał do sprzedaży akcje i propo
nuje fermerom jeszcze raz poszperać w 
swych chudych sakiewkach. Jedna 
akcja — 1 lit. Właściwie można b ,̂ 
Sie...

— Kontrolny pakiet wykupili już 
sami pracownicy przedsiębiorstwa. To 
znaczy, że fermCrzy nie mają tam nic 
do powiedzenia. Jak będziemy mogli 
uczestniczyć w określaniu kursu, 
według którego ukierunkowuje się 
zysk? Będziemy się tylko gapić, jak za 
nasze grosze kierownictwo sobie kupu
je mercedesy! I płace samosobie usta
la...

Rzeczywiście, w stosunku do rol
ników z pakietem kontrolnym wyszło 
nie najlepiej. Zakład nadal jest nie dla 
nich, lecz nad nimi. Trzeba się głowić, 
jak zorganizować własne przetwórstwo 
produkcji.

W Siemicliszkach i Elektrenai, jak 
powiedział naczelnik rejonu, oddziały 
przetwórcze mięsa juz „prawie na cho

dzie”. Ale pozbyde się tego „prawie” 
też niemało kosztuje. I znowu—poraź 
kolejny— fermerzy poruszają kwestię 
subsydiowania rolnictwa przez 
państwo. Mówi się nie o pożyczkach na 
siew lub sprzęt plonów, nie o „pomo
cy** banków przedsiębiorstwom 
przetwórczym przy rozliczaniu się z 
dostawcami — chodzi o realne pienią
dze na program rozwoju fermerskiej 
wsi.

Na tym zebranie można uważać za 
zakończone. Trzeba tylko dodać, że w 
rejonie stale działa komisja ds. tworze
nia nowych gospodarstw fermerskich. 
Sprawdza ona gotowość ludzi do gos
podarowania — orientację w prowa
dzeniu gospodarstwa, liczbę osób zdol
nych do pracy, wyposażenie 
techniozne. Około 200 nowych 
„statków fermerskich” wypłynęło os
tatnio na to morze. Odbiło od brzegu 
trafiając na sztorm. Kiedy wreszcie dla 
gospodarza będzie pomyślny wiatr?

Jurij SOBUS
Rejon trocki ,
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Przepisy przydziału 
i sprzedaży lasu
Założenia ogólne

- 1. Niniejsze przepisy stosuje się 
podczas przydziału lub sprzedaży 
lasu na pniu (dalej zwanego lasem) 
w lasach państwowych.

2. Przepisy obowiązują wszyst
kich agentów  skupu  lasu — 
zarówno przygotowujących drew
no, jak też żywicujących sosny w 
lasach państwowych.

Fundusz wyrębu lasu
3. Na fundusz wyrębu lasu 

składają się drzewostany, przeznaczo
ne do wyrębów podstawowych, roz
wojowych, sanitarnych oraz innych.

4. Podstawowe wyręby prowa
dzi się nie wykraczając poza roczną 
działkę rębną, zatwierdzoną przez 
leśnictwo (leśnictwami w tekście 
zwane są nie tylko leśnictwa, ale też 
przedsiębiorstwa i Organizacje, za
liczone do sfety wpływu Ministerst
wa Gospodarki Leśnej) tub inny 
zarząd leśny.'

Za zgodą Ministerstwa Gospo
darki Leśnej ta działka w posz
czególnych jednostkach gospodar
czych może być zwiększona, o  ile 
nie została wyrąbana we wcześ
niejszych latach, do brakującej ob
jętości, licząc od roku zatwierdze
nia działki rębnej.

5. Do podstawowych wyrębów 
roku bieżącego mogą też być zali
czone inne wyręby: sanitarne, a 
także  wyręby p o legające  na 
przekształcaniu obszarów leśnych 
w nieleśne, wyręby tras, Unii kwar
talnych i temu podobne.

6. Leśnictwa zobowiązane są 
wyznaczyć i wotaksować działki za
sadniczego wyrobu i żywicowania 
sosen na rok przyszły do 1 paździer
nika roku bieżącego.

Przyznanie prawa do wyrę
bu lasu i żywicowania 

sosen
7. Prawo do wyrębu lasu I wy

ważenia drewna oraz żywicowania 
sosen przyznaje się poprzez bilety, 
przydziały czy zezwolenia na wyrąb 
lasu (dalej zwane biletami). Dają je 
zarządcy lasów. Wzory tych doku
mentów, tryb ich ewidencji, prze
chowania, wypełniania i wydawania 
ustala Ministerstwo Gospodarki 
Leśnej.

Inne pisemne lub ustne zezwo
lenia na wyrąb lasu i żywicowanie 
sosen są nieważne.

8. Agenci skupu lasów powinni 
otr^m ać bilety przed początkiem 
robóL Bez biletów, w drodze wyjąt
ku, mogą być wycinane drzewa; 
obalone albo grożące obaleniem na 
drogj, linie łączności i elektryczne, 
jak też w trakcie likwidowania 
skutków awarii, gaszenia pożarów 
leśnych, w ycinania p rzesiek  
oddziałowych. W tych przypadkach 
bilety mają być otrzymane w ciągu 
15 dni po wyrębie.

9. Przed pobraniem biletów 
agenci mają prawo obejrzeć działki 
rębne i zapoznać się z danymi ich 
wotaksowania oraz oszacowaniem 
pieniężnym. Jeżeli agend leśni nie 
zgadzają się z tymi danymi, to z ich 
udziałem działki rębne sprawdza 
śię na miejscu i sporządza stosowny 
protokół. Należy kierować się no
wym) danymi sprawdzenia.

10. Osobom prawnym i fizycz
nym bilety na podstawowe wyręby 
roku bieżącego wydawane są do 1 
grudnia tego roku. Na wyręby pie
lęgnacyjne, sanitarne wydaje się je 
przez cały rok.

11. Jednostkom leinietw, które

ukończyły wycinanie podstawowe 
na działkach rębnych bieżącego 
roku albo nie są w stanie zastąpić 
wyrębu niektórych działek z przy
czyny niesprzyjających warunków 
klim atycznych a lbo  z innych 
ważnych przyczyn, od I październi
ka bieżącego roku mogą być wyda
wane bilety na wycinanie działek 
rębnych roku następnego.

IZ  Od dnia wydania biletu na 
agenta spadają wszystkie obowiązki 
i odpowiedzialność przewidziarte w 
tych przepisach. Nie są przyjmowa
ne pretensje dotyczące ustalenia 
zawartości, pieniężnego oszacowa
nia oraz ochrony drewna działek 
rębnych.

13. Jeżeli zajdzie potrzeba, to 
leśnictwa mogą zmieniać podsta
wowe działki rębne, które sąw trak
cie wyrębu lub nie zaczęto jeszcze 
wycinać w normalnym drzewosta
nie na działki w drzewostanach usz
kodzonych przez klęski żywiołowe 
lub szkodniki. Podobnie mogą być 
zmieniane działki w normalnych 

. drzewostanach na działki na obsza
rach leśnych, przeznaczonych do 
przekształcenia na obszary nieleśne 
(wliczając trasy). Nie przekraczając 
rocznego rozmiaru działek rębnych 
drzew iglastych i twardych ga
tunków drzew liściastych zmieniane 
są one w trybie ustalonym przez 
Ministerstwo Gospodarki Leśnej i 
Departament Ochrony Środowiska 
Republiki Litewskiej.

14. W yznaczone p rzez  
leśnictwa działki rębne innym agen
tom leśnym, którym wystawiono bi
le ty , w p rzypadkach  wys
zczególnionych w punkcie 13 
niniejszych Przepisów mogą być 
zmieniane wyłącznie za zgodą tych 
agentów.

15. Agenci leśni mogą przeka
zać prawo wyrębu lasu innym agen
tom leśnym. Takie przekazanie 
prawa jest możliwe na podstawie 
pisem nego porozum ienia obu 
agentów (przekazującego i przej
mującego to prawo), przedstawio
nego leśnictwu. Na wszystkich eg
zem plarzach biletów leśnictwo, 
które je  wydało, dokonuje odpo
wiedniej adnotacji o przekazaniu 
tego prawa.

16. Leśnictwa oraz inni admi
nistratorzy lasów, po wydaniu bile
tu, mogą go anulować sami albo na 
wniosek instytucji sprawujących 
państwowy nadzór nad lasami, 
jeżeli:

16.1; ziemia (las) są w ok
reślonym trybie zabierane na inne 
cele;

16.2. bilet został wydany albo 
las był wycinany oraz sosny żywico
wane, nie przestrzegając wymagań 
wyszczególnionych w niniejszych 
Przepisach, przepisach podstawo
wych wyrębów, żywicowania sosen i 
ochrony przeciwpożarowej w la
sach Litwy, w zasadach dotyczących 
wyrębów pielęgnacyjnych oraz na 
karcie technologicznej eksploatacji 
działek rębnych, jak też w bilecie.

Leśnictwa i inni administrato
rzy lasów mogą anulować wydane 
bilety na działki, na których nie roz
poczęto wyrębów, albo nie wyda
wać nowych, jeżeli agenci leśni, nie 
uwzględniając ich ostrzeżeń unika
ją  oczyszczania albo źle oczyszczają 
wcześniejsze poręby;

163. agenci leśni zrzekają się 
prawa do użytkowania lasu.

17. Jeżeli las jest wycinany lub 
prowadzi się żywicowanie sosen, nie 
przestrzegając wymagań punktu 

|  16.2 niniejszych Przepisów, agent

leśny powinien w ustalonym trybie 
wyrównać administracji lasów wy
rządzoną szkodę.

18. Gdy wyręb lasu lub żywico
wanie sosen zostaje przerwane nie 
zwiny agenta leśnego, działki rębne 
wyznacza się mu w innym miejscu 
albo zwraca się wpłacone za to 
użytkowanie środki proporcjonal
nie do ilości nie wyciętego drewna 
(nie uciskanej żywicy).
Terminy oraz tryb wyrębu 
lasu I żywicowanie sosen

10. Terminy wyrębu lasu iwywo-. 
zu drewna z uwzględnieniem roz
miarów tych prac, warunków wyrę
bu i wymagań ochrony środowiska, 
ustalają i podają w bilecie administ
ratorzy lasów.

20. Term in wyrębu lasu na 
działki rębne roku bieżącego ustala 
się nie później niż do 31 grudnia 
tego roku, natomiast termin wywo
zu drewna nie powinien być większy 
niż trzy miesiące od terminu wy
rębów.

Termin wyrębu lasu dla działek 
podstawowego wyrębu na rok nas
tępny ustala się od daty pobrania 
biletu, ale nie wcześniej niż od 1 paź
dziernika bieżącego roku i nie 
później niż do 31 grudhia roku nas
tępnego, natomiast termin wywozu 
drewna nie powinien być większy 
niż 3 miesiące od terminu wyrębu, .

21. Termin żywicowania sosen 
ustala się od dnia wydania biletu do 
zakończenia żywicowania 31 paź-, 
dziernika — na cały okres, żywico-, 
wania. ■

22. W celu zachowania szlaków 
ściągania wywożenia (w czasie Od
wilży itp.), administratorzy lasów 
mogą czasowo zabronić agentom 
leśnym prowadzenia zrywki i wy
wożenia drewna. Odnotowuje się 
to  w biletach.

23. Obliczając sprzedawany las 
na podstawie ilości wydętego drew
na, ilość jego ustala się na porębiu 
albo w prowizorycznej składnicy. 
Miejsce składnicy wskazuje się w 
bilecie. Nie zezwala się na  wy
wożenie drewna bez sprawdzenia 
jego ilości.

24. Jeżeli na działce rębnej nie 
zakończono wyrębu albo w lesie po
zostało przygotowane, lecz nis. wy
wiezione drewno, agent leśny ma 
prawo otrzymać jednorazowe zez
wolenie na przedłużenie do 5 mie
sięcy terminu wycinania lasu i wy
wozu drewna.

Termin przedłuża się na pod
stawie pisemnego podania agenta 
leśnego, składanego na 10 dni 
przed zakończeniem ustalonego 
terminu wyrębu lasu i wywożenia 
drewna. O  przedłużeniu terminu 
robi się adnotację na bilecie.

25. Agenci leśni powinni prze
prowadzić prace związane z wyrę
bem lasu (wyciąć las i wywieźć 
drewno) do terminów, wskazanych 
na biletach wydanych przez admi
nistratorów lasów. W razie nieza- 
kończenia tych robót do wskazane
go te rm in u  i p rag n ąc  je  
kontynuować, agenci leśni.powinni 
płacić kary — 5 proc. średniej ceny 
nie wyciętej działki rębnej lub nie 
wywiezionego drewna tej działki 
a y  drewna za każdy miesiąc zwłoki . 
Kary muszą być zapłacone przed 
zakończeniem terminów wyrębu 
lasu, podanych w bilecie. Na konty
nuowanie tych prac zezwala się do
piero po zapłaceniu kary.

Administratorzy lasów, 'doko
nujący sami wyrębów pielęgnacyj
nych, sanitarnych i innych, nie płacą 
kar za przedłużenie tego terminu. 
26. Administratorzy lasów mogą 
zezwolić agentom leśnym na pro
wadzenie prac przygotowawczych 
na wyznaczonych im działkach ręb
nych i sąsiednich terenach: układać 
i remontować drogi, zakładać pro
wizoryczne składnice drewna i 
urządzenia. O tym robi się adnotac
ję w biletach.

27. A gent le śny  pow inien 
wszystkie budynki i urządzenia

wzniesione na terenie administra
tora lasów usunąć przed zakoń
czeniem terminu użytkowania lasu.
W razie potrzeby administrator 
lasów może przedłużyć ten termin,
- i Wszystkie, nie .usunięte we 
właściwym czasie budynki i urzą
dzenia pozostają nieodpłatnie w 
gestii administratora lasów albo 
usuwa się je na koszt agenta leś
nego.

28. Agenci leśni powinni:
28.1. przestrzegać wymagań

wyszczególnionych w biletach i ni
niejszych Przepisach, technologii 
ustalonej w technologicznej karcie 
eksploatacji działek rębnych, jak 
też wymogów przepisów bezpie
czeństwa przeciwpożarowego w la
sach Litwy;

28.2: okorować pozostawione 
na lato w lesie lub na skraju lasu 
drewno iglaste albo podziałać na 
korę chemikaliami. Sposoby i ter
miny tych prac podaje się w bile
tach;

28.3. zapewnić bezpieczeństwo 
pracy.

Cena lasu
29. Las przeznaczony na wyrąb 

lub żywicowanie sprzedawany jest 
po cenach zatwierdzonych w trybie - 
Ustalonym przez rząd Republiki Li
tewskiej albo na przetargach.

30. Cenę lasu agenci leśni (z 
wyjątkiem leśniclw) plącą przed po
braniem biletów. Leśnictwa płacą 
ją w terminie ustalonym przez Mi
nisterstwo Gospodarki Leśnej.

31. Leśnictwa, (jak też inni 
. agenci, leśni, jeżeli jednocześnie są

. również administratorami lasów) 
nie płacą za wyrąb lasu, dokonując 
w sektorze gospodarki leśnej wy
rębów pielęgnacyjnych, sanitarnych 
i innych.

32. Cenę lasu przelicza się 
(udokładnia) w następujących 
przypadkach:

jeżeli bilet jest anulowany z 
przyczyny podanej w punkcie 16.1. 
niniejszych Przepisów albo z powo
du tego, że przy jego wydawaniu 
zostały naruszone.wymagania  
punktu 16.2;

jeżeli trzeba poprawić błędy 
stosowania cen i inne.

Sprzedając las według przyb
liżonej ilości,' cenę jego później 
przerachowuje się zgodnie z fakty
cznie uzyskaną ilością drewna, 
jeżeli całkowicie zostały wykorzys
tane możliwości wyrębu na wyzna
czonym obszarze.

Sprawdzanie poręby
33. Administratorzy lasów stale 

kontrolują, jak agenci leśni przes
trzegają niniejszych Przepisów, a 
po zakończeniu wyrębu przyjmują 
od nich poręby w trybie ustalonym 
przez Ministerstwo Gospodarki 
Leśnej.

34. Poręby przyjmuje się od 
razu po zakończeniu prac na dział
ce rębnej, ale nie później niż w ciągu 
30 dni od zakończenia terminu wy
wozu drewna. O dacie sprawdzania 
administratorzy lasów powiada
miają agentów leśnych nie później 
niż na 10 dni przed wyznaczonym 
terminem. ■

35. W razie zakończenia robót 
wcześniej niż podano w bilecie, 
agenci leśni powiadamiają admi
nistratorów lasu o dacie zakoń
czenia robót, ci zaś powinni w ciągu 
30 dni dokonać sprawdzenia porę
by, powiadamiając przedtem w try
bie podariym w puńkcie 34 niniej
szych Przepisów agentów leśnych o 
dacie sprawdzenia.

36. W razie, jeżeli agenci leśni 
lub ich upoważnieni przedstawicie
le nie stawią się w wyznaczonym 
czasie, administratorzy lasów mają 
prawo dokonać sprawdzenia 
również bez agentów leśnych (ich 
przedstawicieli). Sporządzone pro
tokoły pokontrolne są obowiązują
ce dla agentów leśnych.

37. Wyniki sprawdzenia ppręb i 
wskaźniki, lia których podstawie

  ----    .w*.uv4yC IH I
agentami'leśnymi, oraz u» ! I 
zgłoszone w czasie sjSgffijSpą 
wpisywane są do protokotóyńiSj 
podpisują administratora uT' 
agend leśni oraz ich upo#aŁ?1 
przedstawiciele.

Formę protokołu spra^jw. 
zatwierdza M inisterstwo’ 
darki Leśnej. Sprzedając 
kańcom, administratorzy Iftjj?' 
mogą ustalić prostszy tryb g | ł  
dzania poręb: datę sprawK1 i
podać ustnie, nie sporządzaj^?

' nych formalnych proiokołfcjr 
kontrolnych, natomiast 
sprawdzenia wpisać do bifetisi 

O dpow iedzialność za 
nieprzestrzeganie

n in ie jszy c h  P r z e p i j

38. OdpowiedziainoislŁ §L 
przestrzeganie tych Przepis*,g 
reśla się w biletach, wpisuj* Si 
nich punkty, zgodnie z k tf f l  
agend leśni ponoszą odpowiedni 
ność za naruszenie przepaś, 
Agend leśni podpisują się S 
tach, potwierdzając, że zapo^ 
się z przepisami, zobowiązują § 
wykonywać je i świadomi są odpj 
wiedzlalności za ich nicprzearzcB. 
nie.

39. Za naruszenie tych p® 
pisów od agentów leśnych ściąga śę 
odszkodowanie umownew nasię, 
pująćej wysdkośd: i I
. 39.1. za wydędenie podlegają 

cych wyrębowi dr/ev(nasicnnitó* 
i in ) lub znaczne uszkodzenie na 
równych działkach podstawowe}] 

. wyrębu —  10-krotncj ceny, ńaio 
miast na nierównych działkach lytt 
wyrębów — 5-krotnej ccny Ijć 
drzew.

Z a  m ocno uszkodzone 
uważane są drzewa, na ktlitydi 
kora jesj obłupana do drc™ 
ponad 25 proc. pierścienia pnij 

■ (świerki — ponad 10 proc.), albo 
obłamano ponad 1/4 korony,

' 39.2. za uszkodzenie dizn 
mniejsze od podanych w punkdc 
39.1. niniejszych Przepisów. klfo 
nie naruszyło wzrostu — ffzBfc 
nej ceny tych drzew. .'

D rzew a uszkodzone ni 
nierównych działkach podstawo
wego wyrębu nic powinny sianwf 
więcfcj niż 8  proc. wszystkich nie 
podlegających wyrębowi drze*. 
Odszkodowanie umowne obito- 
nejest tylko za uszkodzonednwi 
ponad dozwoloną ilość;

39.3. za wydęcie nic podlej# 
cych wyrębowi drzew na l p p $  
wyrębu pielęgnacyjnego, sanitar
nego — trzykrotnej ceny M  
drzew;

39.4. za uszkodzenie ^  
wyszczególnionych w punkdc »- 
niniejszych Przepisów—cenę IF 
drzew. Uszkodzone g ra p ® ®  
winny przekraczać 8 proc- 
liczby drzew nic podlegając™ 
rębowi;

39.5. za wycięcie lub 
uszkodzenie drzew,
się poza obrębem działk* *S*~. 
leśnego S i  10-krotnej, za nWr" 
uszkodzenie — trzykrotnej 
tych drzew;

39.6. za pozcfitawenie"* 
dętych (pojedyńczych ptf 
cych wyrębowi grup i j | | | y

■ równych działkach S  
wartości nie wydętych ■a&Zj. 
przypadkowych! selekcyjny®^, 
stawowych wyrębach wSl* ^ 
bach bieżących i ’ sanitarny 
wartość nie wydętych &***'. R  
że przygotowane drewno^ 
tato wywiezione w tcfflii®*JEa; 
nym na bilecie 
p rzed łu żen ie  j p g S M  
podwójnej ceny nie 
drewna.

Za poszczegótaJ^P0̂  g | |  
wydędu grupy
działki rębne: na n
wierzchni 3 ha — ni®

(Dokoń&enfrt1?9*’ ̂
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przepisy przydziału 
i sprzedaży lasu

Jak się skompensuje umowy ubezpieczeniowe?

3

tslr.6) 

tóałtecb |
|  ^V hł- o i e « ^ szen,ŻOl3i ! -

i  df ewa
' "" do wydęcia, ale nie 

^ ^ ie r ó w n y c h  wyrębach 
bieżących .są-

s7louvvaźasię2a,wyvrieao- 
| | | d o sta rc zo n o  j e  d o  

" S i .  sffidniiy użytkownika

^  podanym nabdeae,
»7. lasu, zrywko-

^,l,«ywożenia drewna wcza- 
podanym ra  bilecie

D o m N ^ '^ d?tychdrzeW 
gofoirdjnej ceny ztywkowanego
(jmniezionego drewna; 

i 39«. za wyrąb drewna na wyz- 
jjaMySi agentowi leśnemu i 
nńędi przez niego działkach 

i S p rzed  otrzymaniem biletu 
-wy potrójnej, a po upływie ter- 

I1 gn podanego na bilecie — dzie- 
Kołratoej ceny wyciętych drzew;

3M.za późniejsze udokumen- 
tmw biletów do fektycznego wy- 
isiUzezBDlonegowmyśl1 punktu 8 
■ćjsjdi Przepisów — trzykrot- 

■ tjteoy wyciętych drzew;
39.10. za samowolne (przed 

frawdzeniem) wywiezienie drew- 
[ u, jeżeli las sprzedany zosta ł 
nfrjiośd przybliżonej i na bile- 
* ukazano, że zabroniono wywo- 
a tona przed sprawdzeniem 
fojoiej jego ilości, jak też za 
■yraame drewna na miejsce nie 

w Wecie, położone poza 
foębem działki — trzykrotnej 
^  ‘wiezionego lub zrywkowa- 
•pdrewna;

Silna fcięie drzewa, ugrzę- 
J.P®*tawooe na działce, na 
r j ^ ś ę w y ^ b  — pięciok
ą t a ?  tych drzew;

teSsfes'a rtiaaofcen je— dwuk-
^ w w w a c j i l a s u n a ty m

podlegające I  
S t o S 1? ^  “ morzut-

^ wodniak uważany jest

w ^ Bpodokonaniu
^ i t n n 2011̂  P°werzclini 
«3nini^ ’0proc- drze- 

[ ^ k L  P ^ ^ c h ,  po-

,blan'ane gałęzie, 
ł ».13.ar̂ mne “szkodzenia;sS S taî ieporęb
S S e  3i l ^  e’ H  też za 
S * ^ v j * f trowe8° Pasa»

■̂»w3S s : :'•ę.żeporęby
ia'v i*6’ tego 

Wt wskazano w

Wl^^taS7*016 lub zni‘W ^ fiw dulctów j 

g,most<5w- lyifeirekrea-
rowycb i 

ceny ich re-

i Ń a ^ ^ a n ą  profi-
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okoronowania (poddania drewna 
działaniu chemikaliów);

39.16. za pozostawienie pni 
przekraczających wysokość 1/3 ich 
średnicy (przy wycinaniu drzew o  
średnicy poniżej 30 cm —  pni 
przekraczających wysokość 10 cm), 
za zniszczenie cech czy numerów 
na pniacb i drzewach 1/4 ceny ścię
tych drzew, pozostawiając za wyso
kie pnie czy niszcząc cechy i nume
ry;

39.17. za nie wyciętą polanę i 
podszycie, jeżeli wycinanie ich prze
widziano w bilecie —  trzykrotnej 
ceny i wycinania;

39.18. za naruszenia technolo
gii eksploatacji działek rębnych, 
przewidzianej w technologicznej 
karcie eksploatacji działek rębnych 
(nie ma ustawionych znaczników, 
traktorami jeździ się po działce nie 
przestrzegając ich, poza działką —  
nie po drogach i in.), jeżeli z tej 
przyczyny uległa zniszczeniu warst
wa humusowa gleby —  średniej 
ceny lasu na działce 1 ha (za każdy 
uszkodzony hektar, z  wyjątkiem 
powierzchni zajm owanej przez 
znaczniki, drogi i składnice);

39.19. za żywicowanie drzew 
bez biletu albo zakończeniu termi
nu podanego w bilecie, jak też za 
^wicowanie drzew sposobami, ja
kich nie przewidują przepisy żywi
cowania —  ceny żywicowanych 
dizew;

3 9 .2 0 . za żyw icow an ie  na 
działce rębnej drzew, których żywi
cowanie nie jest dozwolone —  pię
ciokrotnej ceny tych drzew;

39.21. za uszkodzenie drzew 
(zbyt wiele zranień, są one rozsze
rzone, za głębokie rowki i nacięcia), 
jeżeli w ten sposób poraniono co  
najmniej 5 proc. wszystkich drzew 
żywicowanych na działce rębnej —  
dwukrotnej ceny żywicowanych 
drzew;

39.22. za niedozwolone karczo
wanie pni — pięciokrotnej ich ceny;

39.23. za to, że agent leśny nie 
u su n ą ł u sz k o d z e ń , w y szcze
gólnionych w  punktach 39 .11 , 
39.13, 39.15 i 39.17. niniejszych 
Przepisów, gdy administrator lasów 
przedłużył termin ich usunięcia —  
powtórnie dwukrotnie wyższej 
sumy odszkodowania umownego 
wskazanego w tych punktach.

40. Obliczając odszkodowania 
umowne zgodnie z punktami 3 9 ^  
39.5, 39.7 —  39.9, 39.11 i 39.16, 
wszystkie śd ę te  lub uszkodzone 
drzewa, jak też w myśl punktów 
39.19 —  39.21 samowolnie żywico
wane drzewa oceniane są według 
średniej ceny 1 metra sześciennego 
na działce rębnej.

41. Obliczone odszkodowania 
umowne za nieprzestrzeganie tych 
przepisów na chronionych teryto
riach, na których ogranicza się wyrąb 
lasu, zwiększane są o 50 proc.

42. Przy obliczaniu odszkodo
wań umownych za nieprzestrzega
nie tych przepisów, nie stosuje się 
obniżania cen.

43. Jeżeli agenci leśni odmawia
ją płacenia administratorowi lasów 
przewidzianych w tych przepisach 
odszkodowań umownych i kar, 
sumy oblicza się i ściąga w trybie 
ustalonym przez ustawy.

W  takim samym trybie admi
nistratorzy lasów ściągają faktyczne 
straty za naruszenia nie wyszcze
gólnione w  niniejszych Przepisach, 
jeżeli dopuścili się ich agenci leśni, 
prowadząc wyręb lasu lub żywicu
jąc sośniaki.

W ILNO (EL TA ). M ieszane 
umowy o ubezpieczeniu życia, ubez
pieczeniu żyda dzieci, umowy o ubez
pieczeniach małżeńskich — to są te ro
dzaje ubezpieczeń życia, któFe się 
zamierza skompensować, jak powie
dział w audycji radiowej 29-września 
zastępca szefa Państwowego Zakładu 
Ubezpieczeń, kierownik działu ubez
pieczeń osoby Algis PataSius.

Według tych rodzajów ubezpie
czeń z wpłacanych przez osoby ubez
pieczające się miesięcznych tub jedno
razowych wpłat zaoszczędza się sumy, 
które na podstawie umów ubezpiecze
niowych mają być z czasem wypłacone.

Ponadto skompensowane zostanie 
ubezwartościowienie zawartych do 
1988 r. umów o ubezpieczeniu emery
talnym. Jak twierdzi A. PataSius, część

ubezpieczających się osób wpłaciła 
wtedy znaczne wkłady ubezpieczenio
we i zgodnie z umową ubezpieczeniową 
przewidziano dla nich dożywotnie mie
sięczne emerytury. Te wszystkie kwoty 
w związku z poważną inflacją straciły 
wart (iść, toteż zostaną skompensowa
ne.

Jak objaśnił A. PataSius, kompen
sata umów ubezpieczeniowych różni się 
od kompensaty wkładów banku oszczę
dności Wkłady skompensować zamie
rza się w ciągu dziesięciu lat. Kompen
saty w związku z ubezwartościowieniem 
umów ubezpieczeniow ych będą 
wypłacane wtedy, gdy wypłacane będą 
sumy ubezpieczeniowe, z upływem ter
minów umów lub w razie śmierci ubez
pieczonych. Ubezwartościowienie 
umów o ubezpieczeniu emerytalnym

skompensowane zostanie poprzez re
waloryzację miesięcznych emerytur w 
wymiarze dziesięciokrotnym.

Kompensaty wypłacane będą po 
otnymaniu środków z budżetu. Razem 
z sumą ubezpieczenia wypłacana też 
będzie kompensata.

Jak powiedział jednak A  PataSius, 
mają być pewne wyjątki. Jeśli z budżetu 
nie zostaną jeszcze przeznaczone środ
ki lub nie wystarczy wydzielonej sumy, 
będzie się płacić zindeksowane emery
tury miesięczne, a w razie śmierci osoby 
ubezpieczonej, od razu wypłaci się 
kompensatę. Obecnie wysojcość kom
pensaty ustalona została uchwałami 
rządu, trwa jednak dyskusja w tej kwes
tii i została ona włączona do porządku 
obrad sesji.

M igawki w ileńskie Fot. Bronisława Kondratowicz

Co, kiedy, gdzie
TEATR

Po le tn ie j przerw ie — mamy 
wybór. Większość scen stołecznych — 
wznowiło pracę.

*  Dziś, w Operze— opera J_Hayd- 
na „Rybaczki”. Dyrygent O. Geczy 
(Szwajcaria).

*  Na scenie Akademickiego Teatru 
Dramatycznego rozpoczął gościnne 
występy teatr z Poniewieża. Dziś i jutro 
zaprezentuje sztnkę „Meteor”. W nie
dzielę „Braterstwo”.

*  „Świętoszka” obejrzeć możemy 
w sobotę na scenie Teatru Młodzie
żowego. Zaś w niedzielę „Dni krawców 
w Silmaićiai.

*  Rosyjski Dramatyczny przyszyko
wał na otwarcie sezonu premierę „Sa
lomea”, która odbędzie się w sobotę i 
niedzielę.

Natomiast dzieci na M ałej Scenie 
obejrzeć mogą w niedzielę „Zame
czek”.

KONCERTY
*  W niedzielę w Pałacu Pracow

ników Sztuki wilnianie będą mieli okaz
ję  posłuchać koncerty z cyklu 11 Festi
walu Haydna i Schuberta w wykonaniu 
Kwartetu Wileńskiego, pianisty And- 
riusa Vasiliauskasa i kontrabasisty Zig- 
masa Żukasa.

*• W Sali Barokowej w sobotę — 
organista Gediminas Kviklys. Razem z 
nim wystąpią skrzypek Raimundas Ka- 
tilius, wiolonczelista Augustinas Vasi- 
liauskas, alcistka Audrone PSibilskiene 
oraz Reinhard Kraus (Niemcy). W pro
gramie utwory J. Bacha, G. Haendla, G. 
Telemana.

*  Na scenie Opery ■— Orkiestra 
Symfoniczna z Ameryki. Solista J. 
Sołżenicyn (fortepian, Ameryka — 
Rosja). Dyrygent M. Rostropowicz 
(sobota).

W programie „Niedokończona 
symfonia” Schuberta, koncert na for
tepian z orkiestrą N r 1 D. Szostako
wicza.

W YSTAW Y

*  Bogactwo wystaw w Centrum 
Sztuki Współczesnej.

Ostatnie dni czynny tu poetycki 
pokaz B. Rusieckiego „Natura ut ars”. 
Obejrzeć tu też można rzeźbę z Anglii, 
wystawę „Bonk" z Finlandii A przed kil
koma dniami otwarły został pokaz sztuki 
stosowanej p t  „Wystawa jesienna”.

*  W Muzeum Sztuki eksponowana 
jest grafika A. Śvaźasa.

*  Natomiast malarstwo A. Petru- 
lisa i V. Jasionisa obejrzeć możemy w 
galerii „Vartai”.

*  „Fantastyczna literatura z Nie
miec”. Tak się nazywa pokaz czynny w 
Bibliotece im. M. Mazyydasa. Jak już 
wskazuje nazwa, zawiera ona utwory do
tyczące tego gatunku — ogółem około 
500 pozycji. Po zakończeniu wystawy 
wszystkie książki pozostaną na Litwie.

*  Kto będzie miał okazję być na 
Uniwersytecie, proponujemy zagląd
nąć do sali Smuglewicza, gdzie czynna 
jest wystawa poświęcona 240-leciu ob
serwatorium astronomicznego.

SPORT
PUCHAROWA RUNDA 

PIERWSZA
We wtorek, środę i czwartek trWały 

mecze 1/16 Pucharu Europy Mistrzów 
Krajowych i Pucharu Zdobywców. Pu
charów oraz spotkania 1/32 finałów Pu
charu UEFA, a była to  runda re
wanżowa. Polskę reprezentow ały 
„Lech” Poznań w Pucharze Mistrzów i 
GKS Katowice w Pucharze Zdo
bywców Pucharów.

Zgodnie z oczekiwaniem, pozna
niacy również w rewanżu pokonali 
„Betar” Jerozolima — 4:2 i awanso
wali do dalszej rundy, której losowa
nie nastąpi dzisiaj. Rywalem „Lecha” 
mogą być m in. „Feyenoord” Rotter
dam, FC Kopenhaga, „Manchester 
United”, „Austria” Wiedeń, „Ander- 
lecht” Bruksela, „Lewski” Sofia, 
„Sparta” Praga, FC Porto, FC Barce
lona.

Nie powiodło się natomiast jede
nastce GKS, która w pierwszym spotka - 
niu uległa jedenastce „Benfika” Lizbo
na — 0:1 i p rzedw czoraj mimo 
własnego boiska nie potrafiła odrobić 
strat, gdyż ostatecznie zremisowała — 
1:1, co sprawiło że musiała się pożegnać 
z rozgrywkami.

„Czarna” była ta runda dla zes

połów rosyjskich. Z  rozgrywek o Pu
char Zdobywców Pucharów odpadło 
moskiewskie „Torpedo” po przegranej 
z „Maccabi” Hajfa — 1:3, a w Pucharze 
UEFA podobny los spotkał „Spartaka” 
Władykawkaz (porażka z „Borussią” 
Dortmund — 0:1). Moskiewskie „Dy
namo”, które choć i wygrało z „Eint- 
rachtem” Frankfurt — 2:1, pożegnało 
się z rozgrywkami, gdyż w pierwszym 
spotkaniu tych drużyn Niemcy zwy
ciężyli — 6:0. Nie nastąpił też cud w 
meczu moskiewskiej „Lokomotywy” z 
„Juventusem” Turyn. Włosi wygrali 
oba spotkania— 3:0 i 1:0. Honor rosyj
skiej piłki uratował jedynie moskiewski 
„Spartak”, który również w rewanżu 
zmusił do kapitulacji (4:0) „Skonto”
Ryga-

Ze zmiennym szczęściem grały też 
inne drużyny z byłego ZSRR. Mińskie 
„Dynamo” na osłodę swym kibicom 
zremisowało na własnym boisku z 
„Werdcrem” Brema — 1:1, ale wysoka 
porażka — 2:5 w pierwszym spotkaniu 
przekreśliła ich udział w dalszych roz
grywkach o Puchar Europy.

- W rozgrywkach o to najbardziej 
zaszczytne trofeum szczególnie szła- 
gierowo zapowiadał się pojedynek 
kijowskiego „Dynamo” z FC Barce
lona. Przed dwoma tygodniami kijo- 
w ian ie  p o tr a f i l i  p o k o n ać  na 
własnym boisku renom owanych 
Hiszpanów — 3:1. Ale Barcelona 
pozostaje Barceloną! W rewanżu w

obecności ponad 88 tys. widzów potra
fiła ona odrobić straty, wygrała — 4:1 i 
wystąpi dalej.

Ukraina będzie miała za to swego 
przedstawiciela w Pucharze UEFA, 
gdyż dniepropietrowski „Dniepr” 
dwukrotnie pokonał „Admirę Wa- 
cher” — 3:2 i 1:0. -

KOBIETY PRZY SIATCE
W Brnie i Zlinie trwają mistrzost

wa Europy siatkarek. W każdym z 
miast rywalizuje po 6 zespołów.

Jak na razie jedyną drużyną, która 
nie zaznała goryczy porażki jest Ukrai
na, notująca komplet punktów po 4 
występach. O 2 pkt mniej w grupie „B” 
gromadzą Rosja i Niemcy. Znacznie 
bardziej zagmatwana jest sytuacja w 
grupie „A”. Prowadzą reprezentantki 
Czech i Słowacji z 6 pkt, a po 4 pkt mają 
na swym koncie Bułgarki, Holender- 
ki,Chorwatki i Włoszki.

NAVRATILOVA ZEJDZIE Z 
KORTU W 1994 R.

9-krotna mistrzyni Wimbledonu 
M. Navratilova zapowiedziała, że za

mierza zakończyć swą wielką karierę w 
rolni przyszłym. 36-letnia eks-Czeszka, 
dziś Amerykanka, poinformowała o 
tym dziennikarzy na konferencji praso
wej z okazji kobiecego turnieju mas
tera, jaki rozegrany zostanie w dniach 
15-21 grudnia br.
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TELEWIZJA
PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA 

LTV
730—Wiadomości ze świata. 830

— „Policjanci z Miami” . 9.30 — Pro
gram dla dzieci. 9.50 — Bumerang. 
18.00 — Wiadomości. 18.10 — Pro
gram dla dzieci. 18.50 — Wiadomości. 
(R.). 19.00— Wiadomości BBC. 19.30
— Magazyn mody. 20.00 — Serial „E- 
street". 20.30— Najśmieszniejsi ludzie 
Ameryki. 21.00 — Panorama. 21.30— 
Telegra „Tak. Nie". 2230 — Aleja 
Laisves. 22.45 — To ci show. 23.15 — 
Wiadomości wieczorne. 23.30 — Film 
fantastyczny.

T e le-3
7.00— Wiadomości CNN. 730— 

Muzyka. 8.00 — Filmy anim. 830 — _ 
Film „Tarzan”. 9.00 — Nowości 
piłkarskie. 9.15 — Aerobic. 9.45 — 
Muzyka. 10.35— Maski show. 11.05— 
Serial „Santa Barbara”. 15.00— Wia
domości CNN. 1530— Muzyka. 16.55
— Disney w piątki. 17.45 — Filmy 
anim. 1830— Reportaż z Szawli. 19.00
— Wiadomości CNN. 1930 — Film 
dok. 20.00 — 911.2030 —  Film „Ro
mans biurowy” (1). 21.00 — Nowości. 
22.40 — Film „Romans biurowy”. (2).

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

Program dnia. 10.15 — Mama i ja. 
10.25—  Domowe przedszkole. 11.00
— „Dobrzy i źli” — film fab. prod. 
franc. 13.00 — Wiadomości. 13.15 — 
Magazyn notowań. 13.45— Dla dzieci: 
„Ciuchcia”. 14.30— 16.55— Telewiz
ja edukacyjna. 17.05 — Dla dzieci: 
„Ciuchcia”. 17.50— Muzyczna Jedyn
ka. 18.00 — Teleexpress. 18.20— Au - 
tomania. 18.40 — Przestrzenie nauki.
19.00 — Randka w ciemno — zabawa 
ąuizowa. 19.45 — Zulu Gula — pro
gram satyryczny. 20.00 — Wieczoryn
ka. 20.30 — Wiadomości. 21.15 — 
„Dobrzy i źli” — film fab. prod. franc. 
23.15 — Zawsze po 21-szej. 24.00 — 
Wiadomości. 0:15— Gorąca linia. 0.25
— Muzyczna Jedynka. 030 — „Na to
rach chwały” — film. fab. prod. austra
lijsko -  kanadyjskiej. 2.00 — Koncert.

Ostankino
5.00 — Dziennik. 5.20— Gimnas

tyka. 530 — Poranek. 7.45 — Firma 
gwarantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 — , ■ 
Film fab. dla dzieci. 9,30 — Koncert
10.00 — Klub podróżników. 10.50 — 
Ekspres prasowy. 11.00 — Dziennik. 
11.20— Ameryka z M. Taratutą. 11.50

. — Wam, teatromani. 14.00 — Dzien
nik. 14.20— Program. 14.25 — Brydż. 
14.50 — Biznes. 15.05 — Notes. 15.10
— Film dok. 1530 — W świecie zwie
rząt. 1630 — Teraz nie marzę o prze
szłości... 17.00 — Dziennik. 17.20 —, 
Powrót. 17.40 — Człowiek i prawo. 
18.10 — O pogodzie. 18.15 — Amery
ka z M. Taratutą. 18.45 — Pole cudów. 
19.40 — Dobranocka. 19.55 — Rekla
ma. 20.00 — Dziennik. 20.35 — Pro
gram. 20.40 — Człowiek tygodnia. 
20.55 — Serial „Sveeney” (13). 21.55 
— Biuro polityczne. 2230— Koncert. 
2330 — Autoshow. 24.00 —- Program 
wieczorny, podczas przerwy dziennik. 
1.05 — Ekspres prasowy.

SOBOTA, 2 PAŹDZIERNIKA 
L7V

9.00 — Wiadomości. 9.05 — Pro
gram dla dzieci. 10.00— I dla rodziny, 
i dla domu. 1030 — Słowo chrześ
cijanina. 10.40— Zgoda. 1130— Nasz 
język. 12.00 — Witaj, Francjo. 1230 -  
Francuski program edukacyjny. 13.30

— Film anim. 13.50 — Klub kinowy. 
16.05 — Program białoruski. 16.15 — 
Serial — melodramat „Złoto i błoto”. 
(4). 17.00 — Album TV. 18.00 — 1/16 
Finału Pucharu Mistrzów Europy w 
Piłce Ręcznej. „Granitas” (Kowno) — 
„Badel „1962” (Zagrzeb). Podczas 
przerwy — Wiadomości. 19.20—  Z 
Zachodniego wybrzeża. 19.50— Dzień 
policji litewskiej. 20.25 — Festiwal 
folklorystyczny we Włoszech. 21.00 — 
Panorama. 21.30 — Pod własnym da
chem. 22.15 — Z  serii „Starzec” 
„Podwójne morderstwo”. 23.15 — 
W iadomości wieczorne. 23.30 — 
Barwy nocy. 24.00 — Popularna muzy
ka Ameryki Łacińskiej.

Bałtycka TV
8.00 — Etnostudio. Nauczyciel . 

8.45 — Jesień — początek roku szkol
nego. 9.05 — „My obaj i inni”; 9.25 — 
Wycieczka na łono przyrody. 10.00 — 
Program TVP.

Tele - 3 -
9.00— Filmy anim. 11.00— Film 

fab. 12.35 —  Muzyka. 14.00 —  Film. 
15.35 — Futbol bez granic. 16.30 — 
Tydzień pieniędzy. 17.00 — Tydzień 
nauki i technologii. 17.30 — Wiado
mości CNN. 17.40 — Styl. 18.10 — 
Shovbiz w bieżącym tygodniu. 18.30
— P rogram  muzyczny. 19.00 — 
Wieści (R.). 19.25 — Film „W. Chur
chill”. 20.20— Najlepsze europejskie 
piosenki. MTV. 22.00 — Film dok. 
23.00 — Film. 0.30 — Klub dla do
rosłych.

Warszawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 — 

„Ziarno”. 10.35 — „5 — 10 — 15”. 
12.00— „Odyseja zwierzęca” — serial 
przyrodniczy prod. USA. 13.00— Wia
domości. 13.10 — Pół godziny dla ro
dziny. 13.45 — „Morze” —  magazyn. 
14.15 — Studio sport. 15.00 — Walt 
Disney przedstawia. 16.15 — Magazyn 
60/90. 16.45 — Teatr wspomnień: 
Sławomir Mrożek — „Męczeństwo 
Piotra Ohey’a”. 17.45 — Zaproszenie 
do teatru telewizji — „Mazepa”. 18.00
— Teleexpress. 18.20 — Program mu
zyczny. 19.15 — „Dzień za dniem” — 
serial obyczajowy prod. USA. 20.00— 
Małe wiadomości DD. 20.10 —  Wie
czorynka 2030 — Wiadomości. 21.00 j
— 'Polskie ZOO. 2130 — „Tango i 
Cash” — film kryminalny prod. USA. i 
23.20 — Wiadomości 23.25 — Sporto- | 
iwa sobota. 2335— Finał muzycznej Je
dynki — wrzesień. 0.50 — Program ro
zrywkowy . 135 — „Punkt zerowy” — i 
film fab. prod. australijskiej. 3.10 — . 
„Szklana cela” — dramat psychologj- 
czny prod. niemieckiej.

Ostankino
6.00— Dziennik. 6.20— Program. | 

6.25 — Gimnastyka. 6.35 — Ekspres ( 
prasowy. 6.45 — Sobotni poranek biz- ! 
nesmena. 730 — Sport. 8.00 — Mara- i 
ton-15.830 — Spółka TVR Mir. 9.55 j 
— Salem awiokosmiczny. 10.10— Abe- j 
cadło prywaciarza. 10.20 — Kiosk mu- { 
zyczny. 10.50 — WedL 11.50 — Film i 
fab. „Noc”. 14.00— Dziennik. 14.20— j 
Program. 14.25 — TV film fab. „Pepi | 
— Długa pończocha” (3). 14.45— Pie
niądze i polityka. 15.25 — Program 
sportowy. 16.05 — Zwycięstwo. 17125
— Czerwony kwadrat. 18.05 — Graj, 
harmonio. 18.50 — Serial „TJ. Hoo- 
ker”. (7). 19.40 — Dobranocka. 19.55
— Reklama. 20.00 — Dziennik. 2035
— Program. 20.40 — Serial „Po wsze 
czasy”. 21.20 — Studio „Rezonans”. 
21.40—- Breing ring. 22.30— Astrola-1 
bium. 23.00— Dziennik. 23.15 — Pro-1 
gram. 23.20 — O pogodzie. 23.25 — I 
Astrolabium (cd.). 1.25— Mistrzostwa 
świata w szachach.

ORGANIZUJEMY 
' — 1-dniowe podróże do 
Warszawy, wycieczki, wcza
sy na zamówienie do różnych 
miast Polski, Czechosłowacji, 
Bułgarii i Wspólnoty Niepod
ległych Państw,

— tani pobyt w WlEile, 
wczasy w Druskiennikach, na 
Krymie oraz Sylwestra w Wi
lnie dla grup z Polski.

Vllnlus( Polocko 7, tel. 62- 
75-56.

((Zam. 2603)

Pogoda

Wyrazy szczerego współczu
cia koledze Lwowl KRASNO- 
PIOROW OWI z powodu
śmierci Brata 

składa zespół Wileńskiej 
Szkoły Średniej nr 15

• PAŃSTWO POTRZEBUJĄ MIESZKANIA?
Spółka budowy domów mieszkalnych w Nowe] Wn 

przy ul. Llnksmojl wznosi domy mieszkalne z oclepio 
ścianami 1 oszklonymi wykuszami. Ludzi 1 przedaleł^om^1 
pragnących zbudować 1-2-ppkoJo we mieszkania, prosimy!?**' 
cać się pod tel.: 22-34-01, 66-27-35. Na podwórzu prz^S?- 
no garaże. j B H

(Zam. 2602)

15 września zginęła duża kia- 
cza, gnlada z białą gwiazdką. 
Kto zauważy, prosimy dzwonić. 
Wilno, tel. 59-12-49, 45-57-68.
Wynagrodzimy.

(Zam. 2605)

SPRZEDAM SIANO.

Zwracać się: Vilnius, tel. 41- 
97-47 od godz. 18.00.

(Zam. 2610)

SKUPUJĘ

w różnych ilościach złom 
miedzi, mosiądza, brązu oraz In
nych metali kolorowych.

Zwracać głę: Wilno, tel 76-26* 
02.

(Zam. 2608)

W centrtm miasta 

PO DOBREJ CENIE

skupujemy złoto 1 platynę.
Vllnius, teL 75-15^28, 75-

51-81.

(Zam. 2604)

SPRZEDAJE SIĘ

skórzane kurtki ze skrawków 
(26 USD), kożuchy uszyte wed
ług oryginalnej technologii (ce
na 40—43 USD).

Zwracać się: Vllnlus, tel. 77- 
64-93. (Zam. 2556ą)

SKUPUJEMY

miedżr brąz, mosiądz.

Zwracać się: Ukmerge, tel. (8- 
211)5-81-23. (Zam. 2558)

Kalendarium
* Piątek (l.X) jest 274 dniem 

1993 r. Do końca roku 91 dni.
* Znak Zodiaku — Waga.
* Imieniny: Danuty, Igora, Re

migiusza, Teresy.
* Wschód Słońca — 6.20, za

chód — 17.57. Długość dnia 11 
godz. 37 min.

Fot. J. Lewici

Pogoda w październiku
Tegoroczna jesień rozpoczęła 

się już pod koniec sierpnia. Prze
ciętna temperatura zarówno sier
pnia jak i września była o kilka 
stopni niższa niż zazwyczaj o tej 
■porze. Częste daszcze, porywy 
wiatru, chłodne pochmurne dni 
towafrzyszyły nam przez cały nie
mal wrzesień. Nie dość że nie
które drzewa zmieniły swe bar
wy, ale też zrzuciły liście, toteż 
październik nie będzie tak kolo
rowy, jak niekiedy bywa.

Październik uważany jest za 
•miesiąc wybitnie jesienny. Dni 
Sjtają się bardzo krótkie, jest co
raz chłodniej, toteż średnia tem
peratura października jest 4—6 
stopni niższa niż września i sta
nowi 6—8 stopni ciepła. Należy 
oczekiwać, że w tym roku róż
nica ta będzie mniejsza z uwa
gi na temperaturę września.

Pod koniec października, gdy 
średnia temperatura dobowa spa
da poniżej plus 5 stopni, koń
czy się wegetacja roślin, prze
stają rosnąć oziminy. Roślinność 
sposobi się do zimy.

Jednakowo często, raz na czte
ry lata, powtarzają się zarówno 
chłodne, jak i ciepłe październiki. 
Przeciętna temperatura takich 
miesięcy jest o  2-^-3 stopnie wyż
sza łub niższa niż zazwyczaj. 1

—8 stopni mrozu w nocy — 
temperatura charakterystyczni 
dla października i najczęściej 
występuje w rejonach pótaocno. 
wschodnich. Podczas wyjątka* 
chłodnych nocy temperatury by. 
wąją jeszcze niższe. Np. w 1956 
r., gdy podczas ostatnich nocy 
miesiąca temperatura, spadła do 
9—15, a we wspomnianych j*. 
jonach północno-wschodnich na
wet do 16—20 stopni mrozu. W 
Wilnie 31 października wspom
nianego roku było 14,4 stop
ni mrozu. Ostatni pamiętny 
chłodny październik był w 1976 
roku.

Najcieplejszy październik byi 
w 1942 r., gdy słupek rtęci ni
czym w lecie podskoczył do 
21—26 stopni ciepła, nieco czę
ściej w październiku ofaotowii- 
je  się 23—24 stopnie dej*. W 
Wilnie najcieplej było 1 paździe
rnika 1942 r.

W  październiku zazwyczaj 
wia się pierwszy śnieg. Snieij 
przeważnie 1—2 dni, ale może 
też śnieżyć i osiem, a na 
październik jest miesiącem des- 
czowym i pada przez pozostał® 
11— 15 dni, ilość opadów miesię
cznie stanowi 45—90 mm.

E. SAKALYTŁ 
synoptyk

Litewska Służba Hydrometeoro
logiczna przewiduje na 1 paź
dziernika zachmurzenie zmienne, 
bez opadów, wiatr południowo- 
wschodni, umiarkowany do sil
nego. Temperatura 8—10 stopni.

2 października bez opadów, 3 
października nieduże opady, tem
peratura w nocy 3—8, w dzień 
10—15 stopni ciepła.

Przysłowia miesiąca
<$& Miesiąc pażdzlemy — mar

ca obraz wiemy.
<$g Gdy październik mroźny, 

to nie będzie styczeń groźny.
Kiedy październik śnieżny 

I chłodny, to styczeń bywa zwy
kle łagodny.

<$g Gdy październik ciepło cha
dza, w lutym mrozy naprowadza. 
• Październik ciepły — bę
dzie luty skrzepły.

Gdy październik ciepło 
trzyma, zwykle bywa ostra zima.

<$g Grzmot październikowy — 
nlestatek zimowy.

<$g Październik, gdy gramot na 
wschodzie naprawi, burzy nas 
wielkich i wiatrów nabawi.
- <$& Gdy październik z woda
mi, grudzień z wiatrami.

$£Gdy październik mokro trzy
ma, zwykle potem ostra zima.

Kiedy klon wcześnie opa
da — srogą zimę zapowiada.

<gg W październiku, jeśli Uście 
z drzew nie spadają, będzie tę
ga 1 ostra zima.

- Kiepski gospodarz, co P° 
Jadwidze (15) do jola WJ 

Po świętej Jldwfta l|j| 
słodycz w marchew Idzie- 

Gdy Jadwigę 
spotka, to kapusta 

sg  Kiedy w święty 
slota, będzie w lede * f ’ 

Gerard (W) 
łe  z nim przyjdzie dntfe 

{gg Na Gerarda 
cbo, lato będzie z P>

0  Urszula (21) 
ptaki do cieplic wyw«»' * 

$  Urszula P«) J** ^  
ma będzie taka. pli

Sg Kiepski rok W * * *  
na Szymona (2*1

Dyżurni wydania:
Krystyna ADAMO^^ 
Jan LEWICO,
Krystyna 8UCZY«*^ 
Krystyna BOGDANO**3, 
Loreta BORKOWSĘ*_

K U R IE RWileński
Dziennik społeczno-polityczny 

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