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W aoraj, 1  w n e 4 n i l  P o d l a s  ■  
ionferencji prasowej spotkali się 
, dziennilcarzami członkowie sej- 
Lweeo komitetu bezpieczeńst- 
j  Srodowego: VyUuta, PET- 
jgyjOUS, tymczasowo p.o.
„mwodniczacego komitetu, Jego 

IVASKEV1.
(JUS ora? Kęstujls GASKA i A- 
Ittsudtas BENWNSKAS.

Posłowie zapoznali dziennika
rzy z sytuacją, jaka zaistniała w 
tym komitecie. W  przededniu 
bowiem jego przewodniczący 
Gediminas KIRKILAs złożył re
zygnację, gdyż uważa, i i  musi 
wziąć na siebie część winy za 
incydent z grupą zbuntowanych 
kowieńskich ochotników. V . P et- 
kerićius, który, jak mówił, nie 
popiera pochopnych decyzji, 
stwierdził, i i  te funkcje pełni 
tymczasowo. Zaś Sejm w  toku 
reorganizacji komitetów z cza
sem zadecyduje, komu powie* 
rzyć to stanowisko. Dziennikarzy 
ciekawiła nie tylko ocena incy* I 
defltu z „leśnymi braćmi", dzia
łalność komitetu bezpieczeństwa 
narodowego, ale przede wszyst
kim rozłam, jak ostatnio się ok
reśla w rządzącej frakcji DPPL, 
który zainicjowali m.in. V . P et- 
teńćius, A. Iva§kevićius.
J-o więc pobudziło grupę po
słów, idących na wybory pod 
sztandarem DPPL, ogłosić o ut
worzeniu nowego strukturalnego 
ogniwa? Zdaniem A. IvasfceVi- 
^  największa frakcja nie spe- 

*wych obietnic przedwybor- 
którzy ogłosili 

s a m T nie Sadzają się z  or- 
J^cyjnynu metodami działał- 

■  Ir* c ii .  Mówili oni o 
S § 1  Pojm owania decy- 
0 7CPb»obowym gronie,

aniczonej możliwości wyka- 
olontoJ Poszczególnych lej 
i«k mAwitt P°wiodlo się im, 
fokcTtu1 udowod“ ifc l i  we 
‘Pttiin ,należy powoływać 
Di wystarczy
tetów w  i . 'c'erow,'ictwu komi- 
lowjlj ™ i sytuacji ukształ-1

A . Brazauskas spotkał się z Clintonem

Sejmu. W  imieniu frakcji socjal
demokratów A. Rudys zgłosił 
projekt uchwały o utworzeniu 
tymczasowej komisji do zbadania 
sytuacji w  bankowości.

W e wtorek kolejny raz porzą
dnie pracowano nad projektem 
ustawy o bezpieczeństwie pracy, 
uchwalając 15 artykułów. Sporo 
propozycji zgłosił poseł Marijo- 
nas VISAKAVICIUS. Sejm zaa
probował kilka jego  poprawek: 
postanowiono m.in. do nieszczę
śliwych wypadków w  pracy włą
czyć czas dojazdu do niej, poz
wolono kobietom, mającym małe 
dzieci, jeśli mają takie życzenie, 
pracować w wolne i świąteczne 
dnie. Gediminas PAVIRŻIS w  i- 
mieniu frakcji DPPL rozpowszech
nił projekt oświadczenia z  okazji 
zbliżającego się międzynarodowe
go dnia ludzi w  podeszłym wie- 
ku. Po raz pierwszy 1 paździer
nika będzie on świętowany na 
Litwie.

Jadwiga BIELAWSKA

Doradca prezydenta Republiki 
Litewskiej ds. polityki zagranicz
nej Justas Paleckis poinformował 
ELTA, że 27 sierpnia przyby
łych na 48 sesję Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczo
nych prezydentów Litwy, Łotwy 
i Estonii A. Brazauskasa, G. Ul- 
manisa oraz L. Meriego w  lo
kalu misji USA w  Nowym Jorku 
o  godz. 12 min. 30 czasu lokalne
go przyjął prezydent USA B. 
Clinton.

A. Brazauskas podziękował 
B. Clintonowi za pomoc USA o- 
raz je go  osobistą w  dążeniu do 
całkowitego wycofania armii ro

syjskiej z Litwy. Prezydent USA 
pogratulował Litwie w  związku 
z wycofaniem armii rosyjskiej i 
zaznaczył, że zostało to osiąg
nięte dzięki taktownej dyploma
cji. B. Clinton niejednokrotnie 
rozmawiał o tym z B. Jelcynem, 
a szczególnie ważne' oświadcze
nie w sprawie odwrotu armii 
rosyjskiej z państw bałtyckich 
ogłoszone zostało podczas szczy
tu krajów zachodnich w Van- 
couver.

A . Brazauskas opowiedział o 
problemach Litwy w  związku z 
koncentracją znacznej części ar
mii rosyjskiej w  obwodzie ka

liningradzkim, o tranzycie woj
skowym. Zaznaczył, że państwa 
zachodnie powinnyby wesprzeć 
wysiłki Litwy, zmierzające do 
wyzwolenia się spod jednostron
nej zależności przy zakupie e- 
nergii i surowca na Wschodzie.
B. Clinton obiecał uważniej roz
patrzyć ten problem.

Prezydenci trzech państw bał
tyckich poinformowali1 B. Clin
tona o coraz ściślejszej współ
pracy Litwy, Łotwy i Estonii, 
pcdkreślili konieczność jak naj
szybszego wycofania wojsk ro
syjskich z  Łotwy i Estonii.

Polacy na Litwie chcą mieć I program TVP
Mieszkający na Lttwię Polacy 

chcą nadal oglądać I program 
Telew izji Polskiej, a nie T V  
Polonia. 31 grudnia br. wygasa 
umowa między telewizjami Pol
ski i  Litwy w  sprawie retrans
misji I programu TVP. Zamiast 
n iego.—  zgodnie z  umową zawa
rtą w  lipcu przez szefa polskiej 
r v  Janusza Zaorskiego z  wła
dzami Telew izji Bałtyckiej, na 
której kanale jest obecni* na
dawana TV P  — ma być retran- 
smitowana T V  Polonia w  w y
miarze 30— 60 godzin tygodnio
wo.

Rozwiązanie to z  różnych 
względów nie zadowala miesz
kających na Litwie Polaków i 
żywią oni obawę, że od przy
szłego roku zostaną skazani na 
nudną telew izję litewską luib

bardziej atrakcyjną telewizję ro
syjską, co —  jak twierdzą — 
grozi ich ponowną rusyfikacją. 
Będą mogli oglądać prywatną 
telew izję „Tele-3", która jest 
dość atrakcyjna, bo nadaje spo
ro filmów zachodnich, jednak 
wszystkie w  wersji oryginalnej.

Zdaniem litewskich Polaków, 
T V  Polonia nie zastąpi im I pro
gramu TV ,' który jest dla nich 
atrakcyjniejszy, bo „otwiera o- 
kno nie tylko na Polskę, ale na 
cały świat". O  ile T V  Polonia 
może być bardzo atrakcyjna dla 
Pclaków na Zachodzie, którzy 
mają bezpośredni dostęp do kul
tury zachodniej, o  tylP dla Po
laków na Litwie będzie ona zna
cznie mniej atrakcyjna i „ok
nem na świat" stanie się dla 
nich telewizja rosyjska.

Taki rozwój sytuacji jest tym 
bardziej prawdopodobny, że te
lewizja rosyjska, która już wy
kupiła od litewskiej T V  do swej 
dyspozycji cały kanał, na którym 
przez cały dzień nadawany jest 
program „Ostankino", zamierza 
od nowego roku wykupić jesz
cze jeden, na którym chce na
dawać drugi program moskiews
ki. W  sumie będzie więc emi
tować więcej- godzin programu 
niż wszystkie programy telewi
zji litewskiej, które rozpoczyna
ją się na ogół po południu.

Dotychczas przeciwwagą dla 
telewizji rosyjskiej była telewi
zja polska. Choć nadawana w 
znacznie krótszym wymiarze go
dzin — między 18.00 a 24.00 
— cieszy się tu wielką popułar- 

(Dokończenie na str. 3)
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„Świętem dla wszystkich, któ
rym jest drogie zdrowie" —- 
tak określono wczoraj w  toku 
otwarcia tygodniowej między
narodowej wystawy-seminarium 
„Baltmedica". W  imprezie bie
rze udział przeszło 140 firm z 
21 krajów świata. Można tu za
poznać się z najbardziej no
woczesnym sprzętem diagnosty
cznym, osiągnięciami nauki w 
dziedzinie produkcji preparatów 
medycznych itd.

Takich firm jak „Medimpex" 
z W ^jier, „Polfa" z  Polski, „Ber- 
lin-Chemic" z Niemiec czy 
„KRKA" ze Słowenii dla na
szych czytelników oraz lekarzy 
nie trzeba przedstawiać: nie po
pełnię błędu twierdząc, iż już 
bodaj drugie pokolenie wyrosło, 
korzystające z  leków tych zna
nych na świecie firm, a i leka
rze, w  zasadzie, przypisywali 
nam je, bowiem innych nie mie
liśmy... Wystawa pozwoli leka
rzom sięgnąć po najnowocześ
niejsze osiągnięcia nauki w  dzie
dzinie medycyny. I sądzę, iż to 
bardzo dobrze, bowiem kiedyś 
tylko szukano tańszych dostaw
ców, obecnie ceny się wyrówna
ły  i będziemy mogli korzystać 
z  najlepszych preparatów (jeżeli 
kieszeń pozwoli).

Zapoznając się z  ekspozycją 
na, ponad 2000 m kw. powierz
chni pięknego gmachu wystawo

wego „Litexpo" aż ćmiło mi w 
oczach od mnogości ekspona
tów. A le  zwróciłem też uwagę 
na nie związany z  dziedziną me
dycyny szyld „Foton".

—  Co za piernik do wiatra
ka? —  zastanowiłem się. Wszak 
ta firma produkuje materiały 
fotograficzne? A  jednak okaza
ło się, że ma w iele wspólnego 
z  medycyną...

Rozmawiamy z  menagerem 
Warszawskich Zakładów Foto
chemicznych „Organlka-Foto" 
panią Zofią Karolak.

Wspólnie z „Ciechem" przy
wieźliśmy do W ilna szereg wzor
ców naszej produkcji, z  której 
korzysta się w  medycynie. Są 
to różnego typu błony radio

graficzne dla ogólnej diagnostyki, 
badań mammograficznych, floro- 
graficznych, stomatologicznych 
itd. Proponujemy medykom li
tewskim najnowszej generacji 
błony i  kasety z  ekranami 
wzmacniającymi o bardzo wyso- 

■ kim stopniu wzmocnienia na ba
zie pierwiastków ziem rzadkich, 
które pozwalają znacznie obni
żyć dawki promieniowania bez 
pogorszenia wartości diagnosty
cznej uzyskanego radiogramu. 
Proponujemy też sprzęt i che
mikalia do obróbki*’ tych błon.

Co sprowadziło „Foton" do 
Wilna?

— Po prostu leczyłam się os

tatnio w  Druskiennikach — mó
wi pani Zofia Karolak. —  Ra
diolog uzdrowiska był zachwy
cony jakością zdjęć rentgenow
skich, jakie mu pokazałam, a 
były one wykonane na produ
kowanych przez „Foton" mate
riałach. I  to zrozumiałe, wszak nie 
ustępują jakością produkcji naj
bardziej znanych firm świata, a 
jest tańsza. Prócz tego w W ied
niu na jednej z imprez spotka
łam się ze znanym radiologiem 
z Litwy Viktorasem Ma mon to- 
vasem, który zapewnił, że nasza 
produkcja będzie miała pobyt w 
LHwie, - bowiem sama nie pro

dukuje w ogóle tego typu wy
robów, że panuje tu ogromny 
„głód" -na materiały fotograficz
ne dla medycyny, że sprowa
dzane z Rosji nie błyszczą zby
tnio jakością.

Sądzę, iż znajdziemy wspólny 
język z Ministerstwem Zdrowia 
Litwy i wyroby „Fotonu" i „Cie- 
chu“ znajdą się w przychodniach 
i szpitalach Litwy.

Oby tak było.
Zygmunt WJRPSZA 

N A  ZDJĘCIU: na wystawie 
„Baltmedica".

Fot. W. Żarnoslekow
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Wyżsi oficerowie milicji od’ 
czytali we wtorek przez głośni
ki tekst ultimatum dla obroń
ców gmachu rosyjskiego parla
mentu w Moskwie —  pedała a- 
gencja AP. Do środy do godzi
ny 9 rano siły wierne rozwiąza
nemu przez prezydenta Borysa 
Jelcyna parlamentowi mają się 
poddać.

DEMONSTRACJA SIŁY 
PRZED GMACHEM 

PARLAMENTU 
Setki milicjantów przeprowa

dziły we wtorek rano w Mos
kwie demonstrację siły przed 
gmachem Rady Najwyższej Ro
sji, w którym dalej przebywają 
przeciwni prezydentowi Boryso
wi Jelcynowi deputowani.

Milicjanci byli wyposażeni w 
hełmy i tarcze. Oddział specjal
ny MSW miał broń automatycz- 

. ną. Demonstracja siły nastąpiła 
następnego dnia po tym, jak Jel
cyn odrzucił jakikolwiek kom
promis z rozwiązanym przez 
siebie parlamentem.

„ALFA" PRZYGOTOWUJE 
SIĘ DO „NEUTRALIZACJI" 
RUCKOJA —  TWIERDZI 

CHASBUŁATOW 
Oddział specjalny rosyjskich 

sił bezpieczeństwa „A lfa", któ
ry podlega bezpośrednio prezy
dentowi Borysowi Jelcynowi, 
orzygotowuje się do „neutraliza
cji" Aleksandrą Ruckoja — 
twierdzi przewodniczący rosyj
skiego parlamentu Rusłan Chas- 
bułatow, którego cytuje agencja 
lnłerfax.

Chasbułatow złożył takie oś
wiadczenie przed deputowany
mi w gmachu parlamentu, jed
nak nie podał żadnych szczegó
łów planowanej —  według nie
go —  operacji przeciw Ruckojo- 
wi, zaprzysiężonemu przez par
lament jako prezydent na miej
sce Jelcyna.

JAWŁOWSKI MOZĘ BYC 
POWAŻNYM RYWALEM 

JELCYNA 
Jedynymi politykami, którzy 

dotychczas potwierdzili, że wys
tartują w przedterminowych'wy
borach prezydenckich w Rosji, 
są obecny szef państwa Borys 
Jelcyn i znany ekonomista Gri
gorij Jawliński.

„Jawliński ma bardzo realne 
szanse, szczególnie jeśli kampa
nia wyborcza będzie prowadzona 
uczciwie, tzn. jeśli prezydent nie 
będzie wykorzystywał państwo
wego radia i telewizji do jedno
stronnej propagandy" — Dowie
dział agencji AP zastępca re
daktora naczelnego tygodnika 
„Moskowskije Nowostl" Stlepan 
Kisielów.

41-letni Jawliński znany jest 
jako autor programu gospodar
czego „500 dni", w czasie któ
rych miałoby nastąpić przeksz
tałcenie centralnie sterowanej 
gospodarki rosyjskiej w gospo
darkę wolnoryrtkową,

Zawieszony wiceprezydent, a 
według rozwiązanego parlamen
tu prezydent Rosji, Aleksander 
Ruckoj oświadczył w‘ ubiegłym 
tygodniu, że nie .wystartuje w 
zaplanowanych przez Jelcyna

na czerwiec przyszłego roku w y
borach prezydenckich. „Ruckoj 
nie .ma teraz szans" —  twierdzi 
Kisielów, choć wiele rosyjskich 
gazet wciąż uważa Ruckoja za 
potencjalnie bardzo groźnego ry
wala Jelcyna.

W  przeprowadzonych w  zesz
łym tygodniu w  Petersburgu ba
daniach opinii publicznej, 21,? 
procent badanych wypowiedzia
ło się za Jawlińskim jako przy
szłym prezydentem Rosji. Jelcyn 
uzyskał o 2 procent głosów 
mniej, a Ruckoj o U  procent 
głosów mniej. Badania przepro
wadzono na 1000-osobowej gru
pie reprezentatywnej, przy mar
ginesie błędu wynoszącym 3 
procent.

ROZŁAM W  OBOZIE JELCYNA 
RADYKAŁOWIE GÓRĄ

Odpowiadając w poniedziałek 
na pytania dziennikarzy, wice
premier Szachraj, który podjął 
się misji mediacyjnej w  trwa
jącej już tydzień wojnie rosyj
skiej władzy ustawodawczej* i 
wykonawczej, przedstawił waru
nki, na jakich prezydent Jelcyn 
mógłby anulować dekrety, lik
widując^ Radę Najwyższą i 
Zjazd Deputowanych Ludowych. 
Tego samego dnia rzecznik prar 
sowy prezydenta Kostlkow oś
wiadczył, iż anulowanie tych de
kretów w  ogóle nie wchodzi w 
rachubę. Jednomyślny dotąd o* 
bóz prezydencki trzeszczy w  
szwach.

Zdaniem Szachraj a, najważniej
sze jest w tej chwili osiągnięcie 
konsensusu w kwestii wyborów 
parlamentarnych. Dopiero gdy 
zostaną ustalone ich termin i 
procedura, prezydent może roz
patrzyć możliwość anulowania 
bądź zawieszenia dekretów o li
kwidacji władzy ustawodawczej 
w Rosji. Za bardzo interesującą 
wicepremier uznał propozycję, 
sformułowana w  niedzielę w Pe
tersburgu na spotkaniu przed 
stawicieli rosyjskich regionów 
Sugerowano tam, by decyzje < 
możliwości decydowania o wy 
borach przekazano w gestię Ra 
dy Federacji. Zbiera się ona w  
najbliższą środę. Rada miałaby 
też stać sie gwarantem demok
ratycznego przebiegu samych 
wyborów.

Radykalni zwolennicy Jelcyna 
odrzucają wszelkie negocjacje z 
rozwiązanym Zjazdem i Radą 
Najwyższą. Potwierdzeniem ich 
dominującej pozycji jest ponie
działkowy dekret Jelcyna pod
porządkowujący lokalną władzę 
wykonawcza w Rosji moskiew
skiemu rządowi. Odtąd lokalne 
władze ustawodawcze (rady) nie 
będą już mogły mianować ani 
odwoływać szefów administracji. 
Decyzja Jelcyna wychodzi na
przeciw sformułowanym , w po
niedziałek w Orenburgu zada
niom natychmiastowego roz
pędzenia rad wszystkich szcze
bli. Również poniedziałkowe oś
wiadczenie Jelcyna złożone w  
rosyjskiej telewizji, iż katego- 

| rycznie odrzuca, możliwość rów
noczesnych wyborów, potwierdza 
dominacje konfrontacyjnego kie
runku myślenia w jego otocze
niu.'

Zewsząd

Tradycyjnie przedstawiciel 
Brazylii,, w tym roku minister 
cpraw zagranicznych Celso Arno- 
rim, dokonał w poniedziałek ot
warcia 3-tygodniowej debaty ge
neralnej w ramach dorocznej se
sji Zgromadzenia Ogólnego Na
rodów Zjednoczonych. Na po

rządku dziennym sesji {mi 
160 punktów, a w debacu ^ 
neralnej zabierze głos cq ^  
mniej 47 szefów pastw i 
oraz prawie 100 ministrów 
zagranicznych krajów c zW ^  
skich ONZ.

CLINTON NARADZA SIĘ W  
SPRAWIE BOŚNI I SOMALII 
Po dniu intensywnej działal

ności dyplomatycznej w siedzibie 
ONZ w  Nowym Jorku, prezydent 
Bill Clinton spotyka się we wto
rek w Waszyngtonie z liderami 
demokratów, 1 z którymi omówi 
sprawę wysłania wojsk amery
kańskich do Bośni i Hercegowi
ny oraz udziału USA w  siłach 
pokojowych ONZ w Somalii..

Agencja AP podkreśla, że w 
obliczu poważnego zaniepokoje
nia w  Kongresie, Clinton, doda
je nowe, twardsze warunki wys
łania żołnierzy amerykańskich do 
Bośni, oświadczając, że musi 
wiedzieć, kto będzie za nich pła- 
ęił i kiedy oddziały USA pow
rócą do domu. Prezydent zapro
ponował wysłanie, do Bośni J i 
Hercegowiny 25 tys. żołnierzy, 
jeśli zostanie opracowany i przy
jęty plan pokojowy. Dał jednak 
jasno do zrozumienia, że prag
nę, aby również Kongres wziął 
na siebie odpowiedzialność za 
wysłanie wojsk.

W ALKI W  BOŚNI NADAL 
TRW AJĄ 

Serbowie kontynuowali w no
cy z poniedziałku na wtorek a- 
taki na Ma&laj i Tesanj na pół
nocy Bośni. Zginęła według ra
dia bośniackiego nieznana jesz
cze liczba osób cywilnych. W  
obu obleganych od ponad 3 mie
sięcy miastach przebywa łącznie 
jak szacuje ONZ, prawie 140 tys. 
Osób.

Meldunki o nowych, gwałtow
nych1 walkach między Muzułma
nami i Chorwatami nadeszły z 
Bośni środkowej. W  Jablanicy 
odłamki chorwackich pocisków 
artyleryjskich raniły 6 osób cy
wilnych. W  wyniku odniesio
nych ran zmarło tam małe dzie
cko. Wojskowi muzułmańscy do- 
nieźli też o  potyczkach, które co 
jakiś cza.5 Wybuchały w Mosta- 
rze, mimo lokalnego zawiesze
nia broni uzgodnionego w osta
tni weekend.
SZEWARDNADZE POWRÓCIŁ 

DO TBILISI 
Przywódca Gruzji Eduard 

.Szewardnadze powrócił bezpie- 
cz^.nie do Tbilisi —  poinformo
wali we wtorek rano przedsta
wiciele rządu gruzińskiego. Sze
wardnadze znajdował się ostat
nio 10 km od zdobytego w  po
niedziałek przez Abchazów Su- 

, chumi.

N IKT NIE ZOSTAŁ RANNY W  
ZAMACHU N A  AMBASADĘ 

USA W  TALLINNIE 
Nikt nie został ranny w  wyni

ku eksplozji bomby we wtorek 
przed świtem na tyłach amba
sady USA w Tallinńie. Zniszczo
na została ambasadzka sieć łącz
ności —  Doinformował rzecznik 
amerykańskiej placówki dypło- 
matycznei w stolicy Estonii.

Według świadków wybuch na
stąpił o godzinie 3.30 rano na 
tyłach ambasady „Usłyszałem 
wybuch i wyleciały mi szyby • z 
okien, a moje książki znalazły 
się na podłodze" —  .powiedział 
mieszkający za ambasadą Han- 
nes Luik.

Zdaniem Luika wybuch nastą
pił w pobliżu kilku anten sate
litarnych, na tefenie ambasady 
Policja podejrzewa, że_. spraw
cami kolejnego w  poradzieckich 
republikach bałtyckich zamachu 
bombowego jest element krymi
nalny.

CLINTON ZAPOW IADA UTRZYMANIE 
GLOBALNEJ ROLI USA

W  przemówieniu wygłoszo
nym w poniedziałek na forum 
Zgromadzenia Ogólnego NZ, pre
zydent Clinton zapowiedział ut
rzymanie zaangażowania Stanów 
Zjednoczonych w politykę świa
tową, pomimo skupienia uwagi 
na uporządkowaniu sytuacji we
wnętrznej.

Prezydent przedstawił nowy 
plan zapobiegania rozprzestrze
nianiu się broni nuklearnej. Za
powiedział, że Stany Zjednoczo
ne będą domagały się zawarcia 
.międzynarodowego porozumie
nia o źakazip produkcji plutonu 
i wysoko wzbogaconego uranu. 
Podkreślił, że światowe zasoby 
tych substancji ciągle wzrasta
ją, co zwiększa niebezpieczeńst
wo nuklearnego terroryzmu na 
całym świecie.

Clinton ponownie zaapelował
0 całkowity zakaz j wszelkich 
próbnych eksplozji nuklearnych
1 wezwał wszystkie kraje do ra
tyfikowania konwencji o wszech
stronnym zakazie broni chemicz
nej.

W  swym przemówieniu Clin
ton przedstawił też warunki, od 
których spełnienia Stany Zjedno

czone uzależniają swój mbj., 
operacjach pokojowych Oho* 
wezwał do zrewidowani* gJJ 
bu realizacji misji poko|<w 
Prezydent dodał, że USA 
tce wyrównała zaległości »  Sr 
ceniu składek na operacje” ' 
lcojowe.

Clinton ponowił apel 1 
formowanie całego ayttenu, , 
ganów ONZ, a zwłaszcza o 
raniczenie olbrzymiej mach! 
biurokratycznej. Dodał, że&? 
ny Zjednoczone domagają tle oj 
Zgromadzenia Ogólnego 
łania specjstnego inspektora 8(. 
neralnego, który zająłby Ł  
daniem zasięgu zjawisk m rao. 
trawstwa i- oszustw.

Prezydent opowiedział się . 
stworzeniem -nowego stanowi  ̂
komisarza ONZ, ds. praw czło
wieka i wezwał do nowych dja- 
łań zmierzających do ogranicza 
nia lawinowego przyrostu taj
ności świata. „Nie możemy so
bie pozwolić, aby rasa ludzka 
podwoiła się do połowy przyc. 
lego stulecia" — powiedział Cliii, 
ton — , „Musimy zapewnić, aby 
dla każdego dziecka na święcie 
znalazło się miejsce przy stdeu.

Z Polski
ROZMOWY SLD I UD

W  siedzibie Unii Demokra
tycznej rozpoczęły się we 
wtorek przed południem roz
mowy przedstawicieli tej par
tii z  liderami SLD poświę
cone, jak powiedział dzienni
karzem Kwaśniewski, „struk
turze władz Sejmu i Senatu1'.

Przed kilkoma dniami lide
rzy SLD sugerowali, że kan
dydatem na marszałka Sej
mu powinien zostać przedsta
wiciel partii, która zwycię
żyła w wybojach parlamen
tarnych. Aleksander Kwaśnie
wski podtrzymał we wtorek, 
przed rozmowami z UD, to 
stanowisko przypominając, że 
przed dwoma laty SLD po
parł kandydaturę na marsza
łka Sejmu zgłoszoną' przez 
UD, która w październikowych 
wyborach 1991 r. zdobyła 
największą litzbę ' głosów.

Obok Kwaśniewskiego w 
rozmowie z UD • uczestniczy 
Włodzimierz Cimoszewicz. U- 
nię reprezentują m.in. Tade
usz Mazowiecki, Jan Lityń
ski i Ludwik Turko.

POSIEDZENIE RADY 
KRAJOWEJ 

UNII PRACY

Rada Krajowa Unii Pracy, . 
która zebrała się we wtorek 
w Warszawie, dyskutuje nad 
stanowiskiem wobec propo
zycji SLD wspólnego —  ra
zem z PSL — tworzenia wię
kszości rządowej.

Dyskusja skupia się nad 
projektem uchwały, w którym 
podkreślono, że „inicjatywa w 
procesie tworzenia nowego 
rządu powinna należeć do 
Polskiego Stronnictwa Ludo
wego",

KORWIN-MILKĘ: PSL Z IIP 
TO NAJGORSZA 

MIESZANKA =

Zdaniem lidera Unii Poli
tyki Realnej Janusza Korwin- 
Milkę, współpraca R5L z li
nią Pracy — bez wzglądu na 
to z kim obie partie będą w 
koalicji —  jest mieszanką naj
gorszą z możliwych. „PSL jest 
partią roszczeniową. * UP so
cjalistyczną. O ile SLD wie, 
że socjalizm jest nierealizo- 
walny, o tyle UP wierzy w 
socjalizm ideowy" — powie
dział 27 bm. Korwin-Milke 
podczas konferencji prasowej 
w Łodzi.

Jego zdaniem, cztery naj
bliższe lata przyniosą Polsce 
klęskę gospodarczą, ponieważ 
rządzić będzie lewica. „Nie 
ma żadnych przesłanek/ by 
sądzić, że jakikolwiek rząd 
będzie lepszy, bo to n ie  rząd 
decyduje o kształcie u®1®*- 
lecz Sejm, w którym więk
szość mandatów mają partie 
lewicowe" -r1 wyjaśnił lider 
UPR.

PREZYDIUM KK 
„SOLIDARNOŚCI*
O WYBORACH 

PARLAMENTARNYCH

Omówieniu wyników 
borów parlamentarnych P°" 
święcone jest wtorkowe P°.

■ sie‘dzen;e Prezydium Kcinisji , 
- ej NSZZ .SoUdar- | 

Wybory będą te*.*® 
spotkania Prezydia 

KK z przewodniczącymi ** 
rządów związku, k tó re  cdoę- 
Izie się także w Gdańsku 
środę 29 bm.

Prezydium zamierza 
nież przyjąć stanowisko *  ̂  
bec nierealizowanl^j P1*^ 
rząd porozumień* zawartym*
, .Solidarnością" oraz otńo . 
wysokość płacy-, minima® J 
na czwarty ' kwartał tego ic ^

Krajowej 
ność” 
matem

Kalendarz historyczny na dzis'
ROCZNICE URODZIN:
— Lech Wałęsa (1043), przewodniczący (So

lidarności1* w latach 1980—:90, wybrany w 1990 
r. na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- — Horatio Nelson (1758— 1805), angielski ad. 
mirał.

ROCZNICE WYDARZEŃ:
1900 r. ■— W . .Nowym Jorku- rozpoczął się

szczyt państw i rządów rit. ochrony 'praw du .
1088 r. —  Siły Pokojowe ONZ działając* 

czterdziestu lat w ogniskach konfliktów na 5 i 
ćie, otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla*

1007 r. — Przedstawiciele państw: N p #  
do Międzynarodowego Funduszu Walutowe?0 
cłnogłoSnie zatwierdzili w Rio de JaneKo- 
mę światowego systemu monetarnego,]



„ , E R W I L E N S K I” 29 września 1993 r. sir. 3

Kalejdoskop aktualności
^ATOM" W  1GN ALINIE —  SPRAW NY

noniedziałek zgodnie z zamówieniem państwowego 
^^Loetycznego  Ignalińska Siłownia Atomowa ponow- 

yji(iDu ^ y * jo c  1200 MWh. Jak twierdzi inżynier naczelny si- 
^  o^^^yjw oda, w  dowolnej chwili można będzie urucho-

j it^ T k tó ra  siQ wydarzyła w  ubiegły niedzielę, inżynier na- 
^ fciSił jako n ie wartą większej uwagi: podobne usterki
j nv . ...i /><roetn wp wfiTwtt Ifh  siłowniarh atnmowvrhCJ&l dosyć często we wszystkich siłowniach atomowych.

jjjajtfJł nie należało nawet zatrzymywać reaktora.
J *  'J® d y m is j a  k ih k il a s a

, . na posiedzeniu sejmowego Komitetu Bezpieczeń- 
27 Ij^S ow eso  rezygnację ze swego stanowiska zlożyt prze- 

siwa ióm(tetu G. Kirkilas. Jego obowiązki zlecono wice- 
•^ '^ triacem ii V. Petkeylćtusowi. Na posiedzeniu omawiano 
^ * * ~ ” Ochotnlczej Służbie Ochrony Kraju. Postanowiono 

dokumenty reglamentujące je j działalność', a także 
' "  m l  iak M inisterstwo Othrony Kraju wykorzystało środki 
^ • “ L j e  na ochotniczą ochronę kraju.
| f f ifomitede zaaprobowano propozycję kontynuowania dzla- 

sejmowej, powołanej podczas konfliktu z ochot- 
I*1"” ”  Komisję uzupełniono o  trzech nowych członków.
“  tUCOtt”  PRAG NIE  W SPÓŁPRACOW AĆ N AD AŁ

U r energetyki Litwy A. Stasiukynas oraz dyrektor gene- 
■ rosyjjiiego koncernu „Łutoil" W . Alegperow  podpisali pro— 

uzgodni** w sPrawle dalszej współpracy.
TnićteBO dokumentu niewiele eię różni od ubiegłorocznej uj
^  . -iu . . ^ . b n a  n w n  nifinA rił w  M n łftik a r nLucoil" zamierza -dzierżawić moce rafinerii w  Możejkach, 

dla przerobu 6 min ton ropy rocznie. Takiej ilości wy- 
rafineria była stale czynna. Zgodnie z  protokołem 

wodnieS moce przedsiębiorstwa „Nafta" zamierza się wydzier- 
^ a ć  do 1 stycznia 1998 r. Co foku podpisywane będą stosow-

%odcr&T spotkania z kierownictwem rządu litewskiego, Mini- 
stefftwa Energetyki craz przedsiębiorstwa państwowego „N a fta "
W Alegperow zaznaczył, że koncern zainteresowany jest sprze
dażą znacznej części produktów naftowych na Litwę, co byłoby 
korzystne dla obu stron. Zaaprobowano ofertę premiera A . Sle- 
źerićiusą, aby po założeniu wspólnego przedsiębiorstwa, budo
wać stacje benzynowe *Lucoilu. M ogłyby one konkurować ze 
stacjami „Nesteu i innych firm.

PRELEKCJE FRANCUSKICH MEDYKÓW 
W dniach, 28—29 września w  Kowieńskiej Akademii Medycznej 

ma miejsce konferencja naukowo - praktyczna ,.Zakażenie czło
wieka w wyniku braku odporności: pytania i odpowiedzi". Od
czyty wygłoszą kierownik kliniki chorób zakaźnych wydziału me
dycznego Uniwersytetu w Lille profesor V . Ma u ton, inni jego 
współpracownicy.

W sali Kowieńskiego Klinicznego Szpitala Zakaźnego goście 
przeprowadzą również seminaria dla pielęgniarek. Zapoznają się 
one ze szkoleniem pielęgniarek oraz doskonaleniem kwalifika
cji we Francji pracą pielęgniarki i salowej w szpitalu, odbędą 
się też zajęcia praktyczne.

BENZYNA STAN IAŁA  
Według danych Państwowej Służby Cen i Konkurencji przy 

rĉ kie Republiki Litewskiej staniała bezyna; litr A-76 kosztuje 
irednio 0,81 Lt, czyli o 1,22 proc. taniej niż na początku wrześ- 
n*a* A-92 — 0̂ 94 Lt (2,02 proc.). Paliwo do silników wysokoprę
żnych zdrożało natomiast o 2,25 proc. —  jego litr kosztuje 0,91 Lt.

W  SEJFACH WIĘCEJ W ALU TY  
Bank Litewski w sierpniu zwiększył rezerwę waluty obcej o po

nad 19 min dolarów —  z 230,3 min w  lipcu do 249,6 min. Za- 
P8* ztota pozostał ten sam —  szacuje się go na 61,9 min dolarów.

saluty wymienialnej w Banku Litewskim w  sierpnły 
âcowany był na 311,5 min dolarów i w  porównaniu z  lipcem 

w  o 80 min dolarów. W  lipcu jego wartość zmalała z  powo- 
u ^adku kursu dolara w stosunku do lita.
.  KUŹNICA N A  REMONCIE

^ i o r s t w o  państwowe „Lietuvos geleżinkeliai" poinfor- 
■' od 4 do 16 października br. w  związku z  remontem 

p^ W02i w Kuźnicy zmieniają się trasy pociągów

inô  ^  P^dziemika nie będzie kursował pociąg 27/28 W i- ' 
Warszawa.

Wihao — Berlin od 2 do 15 października będzie jechał 
lin 7 # £ łowi<*« —  Brześć —  Teraspol —  Warszawa —- Ber- 
rzćc Gda*vw^TUSZy °  8°dz* 13 min. 30, do Warszawy (na Dwo- 
PKfe. e • ^ Przybędzie o godz. 20 min. 40, do Berlina —  o
mii, . * ^ 5 .  W  drogę powrotną z  Berlina wyruszy o godz. 22 
tykani. _ (Dworzec Gdański), —  o  godz. 9 min 36, do 

Od °  godz. 0 min. 35.
SaQW p.?0 Października nie będzie kursował pociąg 35/36

°d 3 -  b ły s tek .
;  P^ziezn ika pociąg 57/58 Sankt Petersburg —

40 ^Pojedzie tylko do Grodna. Z  Grodna o  godz. 10 min. 
y poc* *  wyruszy do Warszawy.

^ I k a A A  TA  CHOLERNA CHOLERA!
Centrum Higieny poinformowało o sytuacji epi- 

d W 2w^ązku z  przypadkami cholery na świecie.
'•ca — ii nych kwiatowej Organizacji Zdrowia w  ciągu czer- 

erPnia br. na świecie odnotowano ponad 48.000 za- 
ł* gf dolezę. W  wyniku je j zmarłe 1176 chorych. Chole
ra ^wsystkich kontynentach. Największe je j ogni
sku, MaUw?° w Bazylii, Afganistanie, Gwatemali, Peru. Mek-

(8)t yę * Ipcypadki schorzeń na -cholerę odnotowano w  Gru- 
, anle 123), Tadżykistanie (105). W  Rosji w poło- 

M  Zachód ? - WJÎ no ^2 chorych na cholerę. W  krajach Eu- 
^ancij _  Danii, Niemczech, Rumunii, Hiszpanii, Szwe- 

DrwCr r f̂Wnleż występują pojedyncze przypadki scho- 
*'"*j**ioną cholerę.

się zarazić w taki sam sposób, jak i  innymi 
Hło jelit. W  związku z  tym Republikańskie

zatroskane tak alarmującym stanem epidemio- 
W* ^  na świecie, apeluje do ludzi często podróżują-

‘^aych krajów, aby surowo przestrzegali higieny oso-

1 I« *  afCBcjl informacyjnych, radia, prasy
■ ciasnych przygotował Henryk MA2UL
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D o końca jeszcze daleko
Ten, kio mieszka w Justyniszkach, co

dziennie może oglądać gmach szkoły. Ścia
ny, dach, okna — wszystko już jeart>Rotoo- 
ty trwają wewnątrz. Część klas jest już o- 
tynkowana, tu i ówdzie robi się stolarkę, 
ale roboty jest jeszcze bardzo dużo. Praca, 
niestety, posuwa się powoli. Przyczyna jest 
jedna —  brak pieniędzy, by nająć odpowie
dnią liczbę robotników, brak wreszcie ma
teriałów budowlanych, by zapewnić im pra
cę.

Dyrektor Szkoły pan Adam Błaszkiewicz 
prosił podziękować na łamach gazety dy
rektorowi Zakładu Konstrukcji Żelbeto
wych panu Władimirowi Żurawlowowl za 
płytki lastrico (1.000 m2) na podłogę.

Serdeczne podziękowania należą się ró
wnież spółce akcyjnej „Markućiai" za 16 
m3 zaprawy tynkarskiej. Dziękujemy dy
rektorowi spółki panu Antanasowi Tripona- 
sowl oraz pani Danucie Rynklewicz, która 
pośredniczyła w  tej sprawie. Z kolei pano
wie Ireneusz Ostrouch, Czesław Kisłowskl 
i Tadeusz Szczerbnk służą szkole nieocenio
ną pomocą —  czyli transportem. Prawdzi
wymi przyjaciółmi szkoły i jej stałymi po
mocnikami są państwo Krystyna G1 wie
li usz, Józef Sztop, Albert Jaglińskl, którzy 
przychodzą na każdą tłokę. Dziękując tym 
państwu oraz wszystkim innym, którzy bio
rą udział w czynach społecznych, przypo
minamy jednocześnie, iż nadal odbywają 
się one we wtorki od godz. 17 oraz w pią
tki od godz. 15.

Jak zawsze,. publikujemy teraz listę ko
lejnych ofiarodawców,

1. Maria Szostak (Gdańsk) —  5 USD
2. Krystyna i Ryszard Kratkowscy (W il

no) — 20 USD
3. Grażyna Karpińska (Łódź) —  15 USD 

. 4. Zrzeszenie Kobiet Polek na Litwie — 
104 lity

5. H kL Szk. Sr, nr 46 (Wilno) — 250 li
tów.

Dziękujemy komitetowi rodzicielskiemu 
tej klasy, dziękujemy nauczycielce pani Ja
ninie Szklełenć. Cieszylibyśmy się, gdyby 
inne szkoły i klasy poszły za przykładem 
II klasy Wileńskiej Szkoły Średniej nr 46.

Muszę Państwa przeprosić za pewien 
chochlik drukarski, który się wkradł do at- 
tykułu z dnia 7 sierpnia, zatytułowanego 
„N ie zniechęcajmy się". Otóż w  liście ofia
rodawców jest tam podane, iż państwo Ada 
i Jerzy Bajorowie z USA wpłacili na cegieł
kę 100 litów. Informujemy Czytelników, iż 
państwo Bajorowie wpłacili na szkołę o-

, Pomóżmy 
dzieciom polskim 

Wilna!

t m a a i t t a i i  
tiśii ymmrrr

czywlście 100 
USD, a nie 100 
litów. Suma ta 
— 100 USD — 
figuruje na li
ście i tyleż 
przekaz a ł a m 
(jeszcze w sie
rpniu) do kasy 
Fundacji. Jesz
cze raz prze
praszam Czytel 
ników — a przede wszystkim państwa Ba- 
jorów, jeśli te słowa dotrą do nich — za 
ten przykry błąd.

Podaiję listę ofiarodawców, którzy nabyli 
cegiełki na budowę szkoły w Fundacji:

1'. Fundacja Kulturalna Polskich Komba
tantów w Waszyngtonie — 80 USD.

2. Krystyna i Adam Walańczykowie (Wa
szyngton) —  75 USD

3. Walter Zacbarlasiewicz — 25 USD
4. Stefania Bacheńska — 20 USD
5< Edward Maliszewski (Paryż) — 50 li

tów i
6. Zbigniew Żółtowski (za pośr. p. E. Mi

lszy (Szwajcaria) — 20 USD
7. 'Ofiarodawca anonimowy (za pośr. ks. 

proboszcza parafii Sw. Ducha (Wilno) — 25 
USD

8. Maciej Chimiak (za pośr. p. M. De miń
skiego) (Sopot) — 1.000.000 złotych

9. Krzysztof Clerkowskl (Polska) —  40 li
tów

10. Ks. Stanisław Hołodek (Białystok) |§jf 
50 litów

11. Antoni Fedorowicz (Kowno) — 10 li
tów

12. Zofia Jasińska (Warszawa) — 40 USD
13. Czesława Gołubowska (Wilno) — 10 

litów
14. Stanisława Szauczukiewicz (Wilno) — 

10 litów
15. Teresa Wilniszklene (Wilno) — 10 li

tów
16. Krystyna Wiszniewska (Wilno) — 10 

litów
17. Ludmiła Pacyno (Wilno) — 10 litów.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy.
Jak zawsze czekam na Państwa w redak

cji (X piętro, pokój 1002, teł. 42-79-73).
Łucja BRZOZOWSKA

P. S. Honorarium przekazuję na budowę szko- 
l ły Im. Jana Pawła O.

Polacy na Litwie chcą mieć I program TYP
(Dokończenie ze itr. 1) 

nością, i to nie tylko, -wśród Po
laków. Z e  wzfi&ędu na swą at
rakcyjność jest oglądana także 
przez Litwinów i Rosjan.

T V  Polonia z pewnością nie 
będzie mieć takiego zasięgu na
wet jeśli zostanie aainstalowany 
„zbiorczy talerz* \ za pomocą któ
rego będą mogli tą oglądać mie
szkańcy całego Wilna. N ie  na
leży bowiem liczyć na to, że 
przeciętnego mieszkańca Wileń- 
szczyzny w najbliższym czasie 
będzie stać na zainstalowanie 
własnego „talerza". -

Sprawy nie rozwiąże też pod

jęta przez Wspólnotę Polską ak
cja „Antena na Wschód", czyli 
zakup anten do odbioru TV  
satelitarnej i zainstalowanie ich 
w domach kultury, świetlicach 
itp. Pomijając fakt, że placówek 
takich jest coraz mniej, nikt nie 
wierzy, że Polak mogąc włączyć 
telewizor we własnym domu pój
dzie —  szczególnie zimą ~  do 
nie ogrzanej, czasem otfleghg 
świetlicy, by oglądać TV  Polo
nia. Głód stawa polskiego na 
W ilećizdzyżnie nie jest tak duży 
jak w głębi b. ZSRR.

Zdaniem posła na sejm Artu
ra Płokszty, który podjął się za

dania przekonania prezesa Za
orskiego do przedłużenia umowy 
w sprawie retransmisji I pro
gramu TVP, jedynym problemem 
są pieniądze. Strona litewska 
chce, by Polska —  podobnie jak 
Rosja pokrywała technicaae 
koszty retransmisji, na co W il
no nie może sobie pozwolić. Ka
nał, na którym jest nadawany 
I program TVP, po nowym roku 
w drodze konkursu zostanie 
przydzielony temu, kto przed
stawi na j atrakcyjnieszą ofertę 
progrecnową i cenową.

Alina KURKUS
Wilno (PAP)

k u r s  wAŁąjT D z j £  w bankach litewskich
" 40

dolar marka rubel rosyjski
amerykański niemiecka (za 100)

skup sprzedaż ' skup sprzedaż skup sprzedaż

„Lltlmpez bankas" 4,10 4,25 2,45 2,69 0,29 0,33
„V|lnlaus bankas" 4,15 4,30 2,55 2,65 9,25 0,40
„Lletuyos akclnls 
inovaclnis bankas" 4,19 4,30 2,53

2,48
2,65 —, _

„Lietuvos yerslas" 4.19 4,41 2,67 9,29 0,40
„Lietuvos valstybinl8 
komerclnls bankas" 4,15 4,30 2,53 2,62 9,39 , 0.35

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim
Skup Sprzedaż

Frank francuski

Marka niemiecka 
Dolar amerykański 
Funt brytyjski 
Frank szwajcarski

11916
19423
29371
13540

12402
20215
30569
14196
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M e r o s t w o  —  to n ie  p a n a c e u m
od wszystkich naszych k łopotów

—  Szanowny merze. Wyzna
czył mi Pan na rozmowę godzinę 
ósmą z rana. Chciałabym się do
wiedzieć, czy jest to ajawisko spo
radyczne, czy też tradycyjnie o tej 
porze rozpoczyna Pan pracę?

_  Przychodzę do merostwa o 
godzinie 7.30. Te półtora godziny 
mam na przegląd poczty, zaznajo
mienie się z dokumentami, przygoto
wuję się do obrad — słowem jest 
trochę luzu, bo od godziny 9 czas 
mam bardzo ściśle rozplanowany.

—  ęzy dziś, kiedy równo pół 
foku jak sprawuje Pan ten urząd, 
mógłby potwierdzić swoją wypo
wiedź z pierwszej konferencji pra
sowej, że jest Pan optymistycznie 
nastrojony.

— Tak. Gdy ten nastrój się zmie
ni, wyjdę po prostu stąd i wrócę do 
uczelni, z którą związane miałem całe 
dotychczasowe życie.. Zresztą, gdy 
obejmowałem to stanowisko, byłem 

• obeznany z trudnościami, albowiem 
pełniłem obowiązki deputowanego, 
brałem udział w naradach, sesjach. 
Wiedziałem, że nie będzie łatwo i 
dużo co trzeba będzie zmieniać, 
dużo z czym walczyć.

—  Zmiany rozpoczął Pan od 
wewnątrz —  od informacji doty
czącej pracowników, ich kwalifi
kacji.

—  Wiele osób stąd odeszło, 
niektórych musieliśmy zamienić. 
Jest to proces bardzo trudny, ale dziś 
mogę powiedzieć, że większość

etatów jest obsadzonych i mogę na 
ludziach polegać. Nie są to moje 
„cięcia", gdyż w czasie, gdy obejmo
wałem stanowisko, wiele oddziałów

(Rozmowa z merem Wilna Vytautasem Jasulaitisem)
w samorządzie nie miało kierow
ników. Dokuczała też inna bardzo 
ważna kwestia — toczyła się walka 
między Radą a rządem. Walka długa, 
prawie roczna. Groziło prawie 
całkowite rozwiązanie Rady Miej
skiej. Nie była to „nagonka", gdyż 
specjalna 1<omisja rządowa spraw
dzająca działalność Rady i merostwa 
znalazła bardzo dużo nadużyć. Ja z 
przerażeniem zapoznałem się z 
niektórymi dokumentami, które po
wędrowały do prokuratury. I co jest 
dziwne, że to one chyba przekonały 
mię o słuszności tej decyzji, że zgo
dziłem się kandydować na mera.

—  T ru d n ośc i p rzekon a ły  
Pana, ale czy udało się je  chociaż 
częściowo pokonać?

Za leży  co uważać za 
częściowe. Jak, na przykład, ocenić 
dotychczasowy proces prywatyzacji, 
gdzie moj poprzednicy dosłownie za 
grosze sprzedali wiele gmachów w 
mieście. .Dziś z całą odpowiedzial
nością mogę powiedzieć, że tak za
borczy proces został powstrzymany. 
Udało nam się również sformować 
strategię rozwoju miasta dotyczącą 
wielu zagadnień.

— Ale nie udało się zaopatrzyć 
wilnian w rzecz nąjniezbędniejszą, 
w  gorącą wodę. A  przecież je j brak 

to pośmiewisko dla świata, a dla 
nas utrudnienie i  tak niełatwego 
życia.

— Przeczuwałem, że o to zapyta
cie, bo sam bardzo cierpię z powodu 
tej nienormalnej sytuacji. Jako małe 
usprawiedliwienie: przypomnę, że

przed pół rokiem, kiedy obejmo
wałem stanowisko mera wilnianie 
mieli wodę tylko trzy dni miesięcznie. 
Latem i jesienią udało nam . się wy
gospodarować środki na 10 dni w 
miesiącu, tak będzie też zimą. Ale 
skąd wziąć pieniądze ha normalną 
dostawę, skoro Wilno ma 20 mi
lionów Li długu. Dotyczy to nie tylko 
prywatnych dłużników za komorne, 
ale przede wszystkim przedsię
biorstw, które nie uregulowały swych 
zaległości. Gdyby dziś te pieniądze 
wpłynęły do kasy miejskiej, problem 
z wodą gorącą byłby rozwiązany.

■— Ale ja  płacę uczciwie, tak 
jak  i mój sąsiad emeryt. Nato
miast inny z grubą sakiewką z nas 
po prostu drwi. Od roku nie płaci 
za mieszkanie. I  co najśmiesz
niejsze —  my nie. mamy gorącej 
wody, a on ma, bo zainstalował 
g r z e jn ik . S tać  go  tak że  na 
opłacenie za energię elektryczną, 
którą grzejnik pożera. Karani są 
więc uczciwi i niebogaci wilnianie.

—  Odpowiedzieliście sami na 
powyższe pytanie i do tych zarzutów 
nie mogę nic dodać. Dopóki nie ma 
prawnych norm, kar— groźbą nic nie 
wskóramy. Wkrótce wprowadzimy 
nowe książeczki za opłatę —r może 
one trochę pomogą w zlikwidowaniu 
dłużników. Ale mówiąc o dłużnikach 
mam na myćli przede wszystkim

przedsiębiorstwa, które maja ogrom
ne długi, a z drugiej strony, tue mogą 
ich zapłacić, bo są dosłownie na kra
wędzi bankructwa.

-— Komorne, komornym, ale

Migawki wileńskie. Nad Wilią. Fot Z. Markowicz

są inne źródła dochodów. Na 
przykład, podatki od handlu.

—  Słusznie, mogłyby byó 
źródłem dochodów, gdyby znów 
byty specjalne przepisy, deklaracje 
prawne. Bo na dzień dzisiejszy tako
wych nie ma i każdy właściciel płaci 
bardzo małą, dla niego najwygod
niejszą sumę.

Udało nam się trochę „przycis
nąć" rynek w Gariunai —  otrzyma
liśmy około 2 milionów litów, co jest 
stokrotnie więcej niż dotychczas ten 
rynek płacił miastu. Ale z kioskami 
jest nadal bałagan. W Wilnie prawie 
80 kiosków działa bez pozwolenia. 
Oczyściliśmy już nieco plac przyd
worcowy J__do końca roku zrobimy 
całkowity ̂ porządek. W najbliższej 
przyszłości kioski te rozlokują się w 
podziemnym przejściu.

— W  podziemnym?
. Tak, przydworcowym. Jego 

budowa jest już zaplanowana, a fi
nansowana będzie przez samych 
udziałowców. Kto zechce handlować 
(a przewidzieliśmy tam miejsca na 
100 kiosków), niech finansuje budo- 
wę przejścia.

—  I  znów wrócę na chwilę do 
wody. Tym razem do zimnej. Bo 
go rącą , co d z ień , ja k  zrozu 
miałam, będziemy mieć w naj
bliższym okresie tylko we śnie. 
Nad nami jeszcze jeden miecz De- 
moklesa— czyli Francuzi chcą wy
kupić wileńskie wody, a my będzie
my chyba płacić jeszcze drożej.

Jak obecnie wygląda ten problem, 
który wywołał tak dużo dyskusji?

—  Nie dziwię się temu, gdyż sam 
byłem jednym z tych, kto protestował 
przeciwko takiej spółce. Uważam, że 
należy przede wszystkim zapoznać 
się (co jest już robione) z obecnym 
stanem wileńskich w ód lin iam i, ka
nalizacją Hd. Zrobić ich dołdadną 
lustrację. Źe potrzebują odnowy— o 
tym nikt nie wątpi. Ale jakim i czyim 
kosztem. Bez kapitału zagraniczne
go nie damy rady. Dlatego też po 
dokładnym zanalizowaniu sytuacji— 
ogłosimy konkurs. Trzeba wybrać 
taką firmę, która będzie proponowała 
najdogodniejsze dla nas warunki, a 
nie tak jak to chciała firma francuska 
mająca 51 proc. akcji, czyli automa
tycznie bogaciłaby się kosztem wil
nian.

— Właśnie wilnianie. Wspom
niał Pan o  nich, więc kolejne pyta
nie: jak  się Pnn ustosunkowuje do 
faktu, iż prawowitym właścicielom 
(  w zasadzie ludziom starym) zie
mia w Wilnie nie jest zwracana. 
Motywacja — że je j brakuje. Ale 
na aukcjach sprzedawane są par
cele. Przede wszystkim trzeba lu
dziom oddać to, co do nich należy, 
a potem sprzedawać.

—r- Całkowicie podzielam pani 
zdanie, że wszyscy właściciele po
winni odzyskać swą własność. Dziwi 
mię tylko, źe pani mówi, Iż ziemia nie 
jest zwracana. Co tydzień podpisuję 
kilka spraw związanych ze zwrotem.

Obiecuję, że  zainteresuj, 
szczegółowo tą sprawą. Może'*'* 
mnie jako do mera nie wszystko ** 
ciera, a dokumenty gdzieś 
ją... Co się tyczy aukcji, te kilka 
cel, które ostatnio sprzedali**’ 
pomogły nam załatać budżet mu?1 
w związku z wizytą Papieża. ^

Gorzej niż ziemia wygiada 
miast proces prywatyzacji mie^t 
Około 400 wilnian, którzy udojJ^ 
swe prawo na przywrócenie 
ności, nie może Jej odzyskać z ̂  
ozyn od nas niezależnych — tjP* 
pomocy rządu, państwa nie a P  
rady. arty

— A  czy się domówicie wicd*. 
o  tym, że istniało skrzyżoyranu 
szpad: rząd —  samorząd.

— Na ezczęście taka sytuacja n.
leży do przeszłości. Uważam to, 
osiągnięcie, gdyż stosunki nasze*! 
obecnie poprawne: przyjmują 
słuchają.

—  Może więc wtedy prjJsłll. 
chająsię i zmienią dziwną decy*. 
iż od nowego roku mamy
gaz, wodę od metra kwadra t o * ^  
Użyłam słowa dziwna, a prosik*,
się tu inne— idiotyczna, bo czyto
lodzie, czy też metry kwadratom 
zużywają gaz, wodę?

—  Nie byłbym tak bardzo kate
goryczny jak pani, gdyż znam *ytu- 
ację mieszkaniową w Wilnie. W wiciu 
mieszkaniach 3 , 4-pokojowycb przy. 
meldowana jest tylko jedna osoba, a 
mieszka kilka. Zużywają wodę, gc, 
a płacą za to inni mieszkańcy, Wiec 
nowy system opłaty nie jest tak idio
tyczny, jak na pierwszy rzut oka sfe 
wydaje. Czyli kogo stać na duże 
mieszkanie.— niech płaci. Ale za to 
ci, kto ma mniejsze mieszkanie i wię
cej ludzi—  wygra.

—  Teoretycznie trochę mię

Pan przekonał. Ale praktycznie, to 
jak  mówi przysłowie, „pożyjemy, 
zobaczymy**. Zresztą jestem prze
konana, że cwaniacy na pewno orf 
wymyślą.

Nie chciałabym na tej smutttj 
nutce zakończyć rozmowy. Dlate
go poproszę o nąjbłiższe plany.

—  Trudno coś planować, kiedy 
się jest biednym. Dlatego taż obo
wiązkowo musimy w najbliższym 
czasie rozpracować komercyjną kon
cepcję rozwoju miasta, jak przycup
nąć zagranicznych inwestorów, Bez 
zagranicznego kapitału z tego dołka 
nie wybrniemy. Dlatego należy st
worzyć swoiste centrum, wokół 
którego powstawałyby liczne struktu
ry handlowe, od których, oczywiście, 
pobieralibyśmy odpowiednie podat
ki. Wzbogaciło by to kasę miejską, no
a gdyby ta była bogatsza, to automa
tycznie moglibyśmy ułatwić życie wil
nianom (chociażby z tą gorącą 
w odą). N ie zdążyłem jeęzcze 
dokładnie zbadać pracy każdego 
starostwa, a muszę to zrobić w naj
bliższym czasie, bo to one mają co- 
dzienny kontakt z  mieszkaiScanu 
Staram się pracować, ale nie wsty* 
ko zależy od mojej, jako 
miasta osoby. I, niestety, 
nie jest dotąd tym 
środkiem leczniczym od wszy50* '  
kłopotów wilnian.

Rozm*"*1* .
GŁADKO#^

U.chwała rządu Republiki Litewskiej I zarządu Banku 
Litewskiego nr 728 z 24 września 1993 r.

O częściowej zmianie uchwały rządu Republiki Litewskiej i 
zarządu Banku Litewskiego nr 673 z 31 sierpnia 1993 r.
Rząd Republiki Litewskiej i za

rząd Banku Litewskiego postana
wiają:

1. Zmieniając częściowo uch
wałę rządu Republiki Litewskiej i za
rządu Banku Litewskiego nr 673 z 31 
sierpnia 1993 r.nO środkach upraw
nienia trybu rozliczeń i uregulowania 
rozliczeń między podmiotami znaj
dującymi się na Litwie" (Dziennik 
ustaw 1993, nr.43-886);

1.1. uzupełnić punkt 2.1. nastę
pującymi ustępami:

nZa mleko zakupione od produ
centów artykułów rolnych rozliczeń 
dokofiuje się dwa razy miesięcznie: 
za mleko, zakupione w pierwszej 
połowie miesiąca — do dnia 20, za 
mleko, zakupione, w drugiej połowie 
miesiąca, d<$ dnia 5 następnego mie
siąca.

Skupujący produkcję rolną roz
liczają się z producentami artykułów 
rolnych nie tylko gotówką, natomiast 
z mieszkańcami, na ich życzenie, 
również gotówką;

1.2. punkty 2.3 i 2.4 dać W nastę
pującym brzmieniu:

2.3. podmioty gospodarcze (z 
wyjątkiem przypadki, gdy podmio
ty gospodarcze wytwarzające pro
dukcję rolną, przetwarzające ją i 
handlujące produkcją rolną oraz ar
tykułami spożywczymi rozliczają się 
za zakupioną i przetworzoną produk
cję rolną), gdy ich powinności nie są 
zagwarantowane wzajemną umową, 
płacą karę w wysokości 0,5 proc. za 
każdy dzień^zwłoki;

2.4. Kary za opóźnione płacenie 
przed-dni^m'Wręczenia zleoenia 
płatniczego bankowi obliczają i

opłacają na zlecenie sami płatnicy. 
Wymagania tego punktu nie są sto
sowane, gdy za zakupioną i przet
worzoną produkcję rolną rozliczają 
się podmioty gospodarcze wytwa
rzające produkcję rolną, przetwarza
jące ją i handlujące produkcją rolną 
oraz artykułami spożywczymi".

2. Ustalić, że:
2.1. rozliczenia przedsiębiorstw 

wytwarzających produkcję rolną, 
przetwarzających ją oraz handlują
cych produkcją rolną i artykułami 
spożywczymi za zakupioną i przetwo
rzoną produkcję rolną oraz artykuły 
spożywcze są ściągane kary i potrącę 
nia za nieopłacone w terminie doku
menty płatnicze oblicza się i ściąga w 
trybie bezspornym kierując się przepi
sami zawartymi w artykule 3 w ustę
pach drugim, trzecim, czwartym I pią

tym artykułu 4 Ustawy Republiki Li
tewskiej nr 1-218 przyjętej 14 lipca 
1993 r. „O tymczasowym trybie i wa
runkach rozliczeń" oraz w punkcie
2.1. uchwały rządu Republiki Litew
skiej i zarządu Banku Litewskiego nr 
673z 31 sierpnia 1993 r. oraz w punk- 
cie 1.1. niniejszej uchwały;

2.2. w razie rozliczenia się do 31 
marca 1994 r. z a  nabyte dobra mate
rialno-techniczne i zasoby energe
tyczne oraz świadczone usługi, pro
ducenci produkcji rolnej zwalniani są 
od płacenia kar i potrąceń;

2.3. w razie rozliczenia się 
gotówką za produkcję rolną, kary ob
licza i opłaca nabywca produkcji.

3. Ministerstwo Rolnictwa, Minis
terstwo Przemyełu i Handlu, Litewski 
Związek Spółdzielni Spożywców, 
zarządy miejekie i rejonowe powinny 
w trybie ustalonym przez ustawy Re
publiki Litewskiej obciążyć karami

Minister finansów 
p.o. premiera 

Eduardas Vilk eIis

kierowników podmiotów 
czych winnych zadłużeń. _ a 
zwalniając ioh “  ,t*nL w g> 
opóźnione rozliczania »  
ną produkcję rolną uważać 
naruszenia dyscypliny P ^  ^nio-

4. Polecić Ministerstwu rw

4.1. razem z 
ministerstwami I imłj™ -j^ąe* 
państwowymi w torminw ^  
przedłożyć rządowi

Przemysłu i Handlu 
Związkiem Spółdzielni 1*"  ̂^  
ustalić termin przedstaw^ ^  
kom dokumentów 
liczając się za artykuły sp«» |*a 
Zboże, bydło, buraki 
warzywa i inną produKCję _ j



OZNAKACH TOWAROWYCH I USŁUGOWYCH
ROZDZIAŁ IV. 

gjAKI ZBIOROWE

Artykul i® . * »

(stowarzyszenie) osób 
i prawnych czy inne dob- 

zrzeszenie przedsiębiorstw 
‘""J^odozlożeniazgłoszeniadla 

znaku zbiorowego.
"C w B #  , s - B «J«»tr*cJ« I 
^owanl* znaku zbiorowego 

Wobec znaku zbiorowego sto- 
tą wszystkie przepisy niniej- 

ustawy, z wyjątkiem artykułów

21 juk zbiorowy można przeka- 
łącznie za zgodą wszystkich 

*60 fizycznych lub prawnych, które 
aaWkamizespołu (zjednoczenia, 
jjotfirzyszenla i in.) posiadającego 
fsjsstrację znaku zbiorowego. 

ROZDZIAŁ V.
termin w a żn o ś c i 

rejestrowanego z n a k u  i
JEGO PRZEDŁUŻENIE 

Artykuł 17. Termin ważności 
Początkowy termin ważności 

ortu wynosi 10 lat od dnia złożenia 
zgłoszenia.

Artykuł 18. Przedłużenie termi
nu wiiności 

Termin ważności znaku może 
byt przedłużony za każdym razem 
rienipajniżnalOlaŁ 

Termin ważności znaku jest 
pnedkiźmy. i“ 6li przestrzega się 
następujących warunków:

1) podanie w sprawie przed
łużanie temjinii ważności składane 
jatłnia ptóriej niż w ciągu oatatrie- 

go raku ważności znaku:
2) uiszczono opłatę;
3) po wniesieniu Stuprocentowej 

dopłaty do opłaty za przedłużenie 
terminu ważności podane w sprawie 
przedłużenia terminu ważności 
możne składać w ciągu 6 miesięcy 
od dnia- zakoteenia terminu jego 
ważności.

ROZDZIAŁ VL 
UPRAWNIENIA, JAKIE DAJE 

REJESTRACJA 

Artykuł 19. Zakres ochrony 
autu

Zarejestrowany znak w Repubłi- 
ce Litewskiej obowiązuje tylko dla 
W  towarów czy usług, które aą 
*>®zeg<lniona w świadectwie.

"Weiciel znaku może rozsze- 
^  łh  zarejestrowanych towarów 

“**8 wyłącznie składając nowe 
Roszenie.

Artykuł 20. Prawa właściciela 
HNfcl

żgody właiciciela zarejest- 
,* ,ftego znaku nikt nie ma prawa 
3*® ' w *wej działalności cechy,

V tożsama z zarejestrowanym 
7aWem taldch samych towarów 
tyuaług;

2/ tożsama z zarejestrowanym 
Pod wzglądem podobnych 

^  usług, podobnych do 
znaku względem 

^  podobnych to* 
^  PP3» Jeżeli istnieje prawdo- 

że społeczeństwo 
l(0j P°**VH6, gdy oznakowanie 

**? z wcześniejszym zna- 
^ « o ^ m < ^ i » iu g o w y m .  

p o w in ie  cechy uważa

t0* ar6w °*y * *

^Proponowanie lub wy pusz- 
w j * *  ^nek towarów oznako- 

idi dzierżawienie, 
"owanl, * lu,br lnn*  form, dyspo- 
^•iakłJT W4Z magazynowa
ni* borowanie i świadcze-
c«Gł)ą. °?hakOwanych taką

towarów ozna-

llłlnU t ó I * #n*# c^chy w doku- 
M>v/łei. z*a*®lnoici komercyjnej

c^JJ^[a,2anle cechy albo prze- 
^  Ag. _ H  Wzorca, mając na 

któregoś z działań

"“"^Popaodnim.

wyszczególnionych w punktach 1-4 
niniejszego artykułu.

Właściciel zarejestrowanego 
znaku ma prawo zabronić innym 
osobom używania bez jego zgody 
którejś cechy, która jest tożsama lub 
podobna z jego znakiem i może na
ruszyć właściwość wyróżniającą 
tego znaku.

Wyróżniającą właściwość znaku 
narusza się, gdy:

1/ cechy używa się jako nazwy 
firmy albo stylu i szyldu tej firmy, 
jeżeli takie jej użytkowanie wprowa
dza w błąd społeczeństwo z powodu 
swego podobieństwa do zarejestro
wanego znaku czy towarów lub 
usług, dla których znak ten został 
zarejestrowany;

2/ odtwarzanie cechy lub po
woływanie się na nią w ogłoszeniach 
czy innych środkach informacji w ten 
sposób, że  może zaistnieć wrażenie, 
iż taki znak stał się ogólną nazwą 
pewnych towarów lub usług.

Właściciel szeroko znanego w 
Republice Litewskiej znaku ma 
prawo, nawet bez zarejestrowania 
go w trybie ustalonym w niniejszej 
ustawie, zabronić innym osobom 
używania b e z  je g o  zg o d y  w 
działalności komercyjnej jakiejkol
wiek cechy, związanej z odtwarza
niem, imitacją czy objaśnianiem 
dobrze znanego jego znaku. Pojęcie 
szeroko znanego znaku ustala 
Państwowe Biuro Patentowe. Zasa
dy części trzeciej i piątej tego arty
kułu nie zabraniają jakiejkolwiek 
osobie używania jako cechy:

1/ swego nazwiska i adresu;

2/ powołania się na rodzaj, ilość, 
przeznaczenie, wartość, pochodze
nie geograficzne, termin produkcji 
towarów i świadczonych usług albo 
na charakterystyki towarów czy 
usług;

3/ znaku należącego do innej 
osoby, gdy trzeba wskazać przez
naczenie towarów czy usług (na 
przykład, części zamiennych);

4/ za re jestrow an ego , na
leżącego do innej osoby znaku w 
reklamie porównawczej, jeżeli taka 
reklama jest dozwolona pod warun
kiem , ż e  p rzypadek  tak iego  
użytkowania godzi się z uczciwą 
praktyką w dzia ła lnośc i prze- - 
myślowej lub komercyjnej.

ROZDZIAŁ VII. 
PRZEKAZANIE ZNAKU I 

PRZYZNANIE LICENCJI NA 
JEGO UŻYWANIE 

Artykuł 21. Przekazanie znaku 
Właściciel może przekazać zare

jestrowany znak według umowy 
całkowicie lub częściowo razem ze 
swoją działalnością albo bez niej. 
Znak może być przekazany do oz
naczenia jednej, kilku albo wszyst
kich klas towarów czy usług. W Re
publice Litewskiej nie są stosowane 
żadne ograniczenia terytorialne.

Przekazanie znaku jest nie
ważne, jeżeli w rejestrze znaków to
warowych i usługowych Republiki 
Litewskiej nie wpisze się adnotacji o 
jego przekazaniu.

Artykuł 22. Przyznanie licencji 
na używanie znaku

W łaściciel znaku ma prawo 
przyznać innej osobie dobrowolną 
wyłączną lub niewyłączną licencję 
do oznaczania wszystkich części to-. 
warów lub usług na całym terytorium 
Republiki Litewskiej. Umowa licen
cyjna nie jest ważna, jeżeli nie zos
tała wpisana do rejestrów znaków 
towarowych i usługowych Republiki 
Litewskiej.

ROZDZIAŁ VIII.
UZNANIE ZA NIEWAŻNE I 

ANULOWANIE REJESTRACJI 
ZNAKU

Artykuł 23. Rejestracja fest uz
nana za nieważną

Na żądanie każdej zaintereso
wanej osoby sąd, powodując się 
tym, że znak nie odpowiada zasa
dom artykułów 2-4 niniejszej ustawy, 
może uznać za nieważną rejestrację 
znaku.

' Sąd po podjęciu decyzji w spra
wie uznania za nieważną rejestrtacji 
znaku, przesyła odpis decyzji do

Państwowego Biura Patentowego, 
które dane o uznaniu za nieważną 
rejestracji znaków wpisuje do rejest
ru znaków towarowych i usługowych 
Republiki Litewskiej oraz publikuje 
w swoim oficjalnym biuletynie.

Artykuł 24. Anulowanie rejest
racji

Na prośbę każdej zainteresowa
nej osoby sąd może anulować rejest
rację znaku, jeżeli:

1) znak w tej dziedzinie handlu 
lub przedsiębiorczości, gdzie hand
luje się towarami lub świadczy 
usługi, dla których został zarejestro
wany, stał się ogólnym znakiem to
warowym czy usługowym dlatego, 
że jest tak traktowany przez właś
ciciela; stał się ogólną nazwą z  po
wodu niewystarczającej aktywności 
właściciela; znak tak traktowali inni;

2) znak nie był używany albo 
właściciel nie zamierzał poważnie 
używać go na terytorium Republiki 
Litewskiej bez uzasadnionych przy
czyn w okresie 5 lat przed począt
kiem procesu sądowego.

Ustalając wymagania punktu 2 
części pierwszej niniejszego arty
kułu w sprawie używania znaku w 
Republice Litewskiej, w której został 
zarejestrowany, za używanie uważa 
się:

1) używanie cechy, która może 
s ię różnić od  zarejestrowanego 
znaku, ale w porównaniu z nim nie 
ma właściwości odróżniającej;

2) gdy za zgodą właściciela za
rejestrowanego znaku używa inna 
oaoba;

3) cechowanie znakiem towarów 

eksportowych lub ich opakowania.
Anulowanie rejestracji znaku, w 

razie zaistnienia podstaw ustalo
nych w części pierwszej niniejszego 
artykułu wchodzi w życie od dnia 
uprawomocnienia się decyzji sądu.

Artykuł 25. Ograniczenia
Ody zasady wyszczególnione w 

częściach pierwszej i drugiej arty
kułu 23 albo w artykule 24, stosowa
ne są tylko dla niektórych towarów 
czy usług, to zarejestrowany znak 
jest anulowany tylko dla tych to
warów cży usług. .

Uznanie znaku za nieważne lub 
jego anulowanie jest niedozwolone, 
jeżeli właściciel wcześniej zarejest
rowanego znaku w ciągu 5 lat wy
ra źn ie  to lerow ał' używanie 
późniejszego znaku, uzasadnione 
rzetelnie złożonym zgłoszeniem, z 
wyjątkiem  przypadków, gdy 
równoległe ich używanie może 
wprowadzić w błąd opinię publiczną 
łub kolidować z porządkiem publicz
nym.

Artykuł 26. Prawo rejestrowa
nia znaku, którego termin 
ważności dobiegł korSca

Jeżeli termin ważności znaku 
dobiegł końca, gdy właściciel dobro
wolnie zrezygnował z niego albo nie 
przy dłużył terminu ważności, na za
rejestrowanie tego samego znaku w 
Republice Litewskiej może być 
złożone nowe zgłoszenie:

1) w imieniu byłego właściciela 
zarejestrowanego znaku w dowol
nym czasie od dnia, gdy traci 
ważność zarejestrowany znak, jeżeli 
w warunkach wyszczególnionych w 
punkcie 2 niniejszego artykułu inna 
osoba nie złożyła  now ego 
zgłoszenia;

2) innej osobie, po upływie 
trzech lat od zakończenia terminu 
rejestracji znaku.

ROZDZIAŁ IX.
ROZPATRYWANIE; SPORÓW.

. OBRONA PRAW
Artykuł 27. Organy, rozpatrują

ce spory dotyczące ochrony praw
nej znaków

Spory dotyczące rejestracji i 
używania znaków rozpatrują nastę
pujące organy:

1) wydział apelacyjny 
Państwowego Biura Patentowego 
spory dotyczące rejestracji znaku, 
które powstają przed wydaniem 
świadectwa znaku;

2) przed wejściem w życie usta
wy Republiki Litewskiej „O uzu
pełnieniu artykułu 15 ustawy o są

dach okręgowych, sądzie apelacyj
nym Litwy i powołania Sądu Najr 
wyższego Litwy oraz sądach Repub
liki Litewskiej", jako sąd pierwszej 
instancji—  Sąd Najwyższy Litwy, a 
po wejściu W życie tej ustawy — Wi
leński Sąd Okręgowy — spory do
tyczące:

decyzji wydziału apelacyjnego 
Państwowego Biura Patentowego w 
sprawie odnowy zarejestrowania 
znaku i wydania świadectwa znaku;

uznania za nieważne rejestracji 
znaku i wydanego świadectwa; 

anulowania rejestracji znaku; 
obrony praw właściciela znaku. 
Artykuł 28. Obrona praw 
Sąd na podstawie powództwa 

właściciela znaku może podjąć de
cyzję w sprawie przerwania wszel
kich działań, naruszających albo 
mogących naruszyć prawa wysz
czególnione w częściach pierwszej 
—  piątej artykułu 20. \

Sąd na podstawie powództwa 
właściciela znaku może podjąć de
cyzję w sprawie wynagrodzenia za 
szkody, wyrządzone właścicielowi 
znaku działaniami, naruszającymi 
prawa wyszczególnione w częś- 

■ ciach pierwszej-piątej artykułu 20. 
Prócz środków wyszczegól

nionych w  częściach pierwszej i dru
giej niniejszego artykułu, sąd może 
przywrócić stan, jaki istniał przed na
ruszeniem prawa, i przerwać naru
szające prawo działania konfiskując 
i w razie potrzeby niszcząc bezpraw
nie używane znaki, środki i urządze
nia do ich produkcji oraz towary, gdy 
nie można z  nich usunąć cudzego 
znaku towarowego, którym cecho
wano je bezprawnie.

Artykuł 29. Czynności komory 
celnej, gwarantujące ochronę 
praw właściciela znaku

Właściciel zarejestrowanego 
znaku albo Jicencji ma prawo złożyć 
w komorze celnej pisemne podanie 
z prośbą o zatrzymanie przewożo
nych przez granicę Republiki Litew
skiej towarów cechowanych takim 
znakiem, który właściciel znaku 
uważa za naruszający jego prawa do 
znaku towarowego zarejestrowane
go w Republice Litewskiej, Komora 
celna bezzwłocznie powiadamia 
prokuratora, petenta i deklarującą w 
komarze celnej towary osobę ó za
trzymaniu przewożonych towarów.

Dla rozpoczęcia procesu właś
ciciel znaku towarowego lub licehcji 
może zażądać, aby komora celna 
podała nazwę, adresy nadawców i 
ilość towarów.

Zatrzymanie towarów w komo
rze celnej zostaje odwołane, jeżeli w 
ciągu 15 dni od ich zatrzymania 
osoba, która złożyła prośbę o zatrzy
manie towarów, nie przedstawi: de
cyzji sądu o nałożeniu aresztu na 
towary albo dokumentu o rozpoczę
tym procesie sądowym oraz zastawu 
pieniężnego dla pokrycia wydatków 
na przechowanie towarów.

Artykuł 30. O bow iązek 
właściciela znaku towarowego po
krycia atrat spowodowanych nieu
zasadnionym powództwem

Straty spowodowane pozwane
mu przez nieuzasadnione powódz
two pokrywa powód. Pokrywa on 
również wydatki na przechowanie 
towarów zatrzymanych w komorze 
celnej na podstawie niewystarczają
co uzasadnionej jego prośby.

• Jeżeli zadośćuczyniono po
wództwu, to wydatki pa przecho
wanie towarów dla komory celnej 
pokrywa pozwany.

Artykuł 31. Odpowiedzialność 
kama za naruszenie praw właś
ciciela znaku

Odpowiedzialność karną za 
naruszen ie praw w łaściciela 
znaku ustalają ustawy Republiki 
Litewskiej.

Artykuł 32. Osoby uprawnione 
do wytoczenia powództwa

Prawo do wytoczenia powódz
twa z powodu naruszenia prawa do 
znaku ma właściciel znaku. Jed
nakże, jeżeli, nie skorzysta on z tego 
prawa, to powództwo może wyto
czyć właściciel licencji, jeżeli umowa | 
licencyjna nie przewiduje czegoś 
innego. t

Każdą strona umowy licencyjnej

ma prawo uczestniczyć we wszczę
tym przez drugą stronę procesie w 
sprawie naruszenia praw do znaku i 
uzyskania odszkodowania za wyrzą
dzone straty.

Artykuł 33. Anulowanie rejest
racji znaku w rejestrze znaków to
warowych i usługowych Republiki 
Litewskiej

Rejestrację znaku anuluje się w 
rejestrze znaków towarowych i 
usługowych Republiki Litewskiej, 
jeżeli:

1) właściciel znaku prosi o to pi
semnie;

2) termin ważności rejestracji 
znaku nie został przedłużony w try
bie ustalonym w artykule 18;

3) rejestracja znaku została op
rotestowana zgodnie z częścią 4 ar
tykułu 12;

4) ważność rejestracji znaku 
została przerwana decyzją sądu.

ROZDZIAŁ X.
UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 34. Umowy międzyna
rodowe; prawa zagranicznych 
osób fizycznych I prawnych

Jeżeli umowy międzynarodowe, 
w których uczestniczy Repubiiks Li
tewska, ustalają inne przepisy i dla 
petenta lub właściciela znaku są 
przychylniejsze od przewidzianych 
w niniejszej ustawie oraz innych ak
tach prawnych, to stosowane są 
przepisy umów międzynarodowych.

Zagraniczne osoby fizyczne i 
prawne korzystają ze wszystkich up
rawnień ustalonych w niniejszej us
tawie oraz innych aktach normatyw
nych regulujących ochronę znaków. 

ROZDZIAŁ XI 
część KOŃCOWA

Artykuł 35. Tym czasowe 
zasady

■ Ustawa ta broni uprawnień 
osób, które zgodnie z uchwałą rządu 
Republiki Litewskiej nr362 z 20 maja 
1992 r. .O ochronie prawa własności 
przemysłowej w Republice Litew
skiej”, przerejestrowały świadectwa 
znaków towarowych i usługowych 
albo świadectwa (certyfikaty) ZSRR 
wydane zgodnie z Madrycką 
Umową o międzynarodowej rejest
racji znaków i otrzymały świadectwa 
znaków towarowych i usługowych 
Republiki Litewskiej.

Osoby, które zgodnie z uchwałą 
rządu Republiki Litewskiej nr 362 z 
20 maja 1992r. „O ochronie prawnej 
własności przemysłowej w Republi
ce Litewskiej", złożyły zgłoszenia na 
znaki towarowe i usługowe, mają 
prawo otrzymać zgodnie z wymaga- 

, niami tej ustawy świadectwo znaku 
towarowego (usługowego). Priory
tet takich zgłoszeń na znaki towaro
we i usługowe ustalony jest według 
daty prawidłowo złożonego 
zgłoszenia w Państwowym Biurze 
Patentowym.

Osoby, które zgodnie z uchwałą 
rządu Republiki Litewskiej nr 128 z 
10 kwietnia 1991 r. „O tymczasowym 
trybie ustalania kwot i wydawania 
licencji na towary i usługi, wywożone 
z Republiki Litewskiej" złożyły 
zgłoszenia na rejestrację znaków to
warowych I usługowych w zagrani
cznych służbach patentowych i, 
jeżeli kopie tych zgłoszeń znajdują 
się w Państwowym Biurze Patento
wym, mają prawo zarejestrować je w 
trybie ustalonym przez niniejszą us
tawę, pozostawiając priorytstową 
datę złożenia tych kopii w 
Państwowym Biurze Patentowym.

Znaki towarowe i usługowe, 
zarejestrowane w byłym ZSRR, 
jeżeli właściciele tych znaków nie 
przerejestrują Ich w Państwowym 
Biurze Patentowym do 30 wrześ
nia 1993 r.' w trybie ustalonym 
przez rząd Republiki Litewskiej, 
tracą ważność.

Artykuł 36. Uprawomocnienie 
ustawy

Ustawa Republiki Litewskiej o 
znakach towarowych i usługowych 
wchodzi w życie od dnia 1 paździer
nika 1993 r.

Ogłaszam tę powziętą przez 
Sejm ustawę Republiki Litewskiej.

Prezydent republiki 
Ałgłrdas BRAZAUSKAS
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TIE SA
*  Różnorodne opinie dotyczące .leśnego 

czynu” ochotników krzyżowały się w periodyce 
z ubiegłego tygodnia. Mimo że sprawa ta już 
ucichła, warto jednak wiedzieć, jakie były dys
kusje na ten temat W środowym numerze 
członek Sejmu Linas Unkey&ius pisze:

*  Komentując oświadczenie DPPL (o prze
bywaniu w iesie grupy ochotników— uw. K.W.) 
mógłbym dodać, że ani jedno nieuzasadnione 
oskarżenie opozycji lub w danym przypadku 
zwyczajne brednie, w oskarżaniu DPPL o zdra
dę Ojc^zny, nie pozostaną bez oddźwięku i w 
przyszłości. Ta atmosfera psychologiczna, 
którą starają się stworzyć poszczególni politycy 
przy pomocy „Tele-3" pani L  Baśkauskaite lub 
takich wydań jak „Kauno laikas", świadomie 
bądź nieświadomie rujnuje podłoże państwa 
prawnego, rozkojarza szacunek do ustaw i 
uważam, ze nie może nie przykuć uwagi Pro
kuratury Generalnej.

świat bacznie obserwuje wydarzenia w 
państwach bałtyckich i nadzwyczaj pozytywnie 
ocenia naszą spokojną postawę, bez krwi i 
przemocy urzeczywistniane reformy. Dobrze 
rozumiemy, że określone siły poza granicami 
Litwy, a także, widocznie, i na Litwie, nie wy
rzekły się imperialnych ambicji i nie ukrywają 
tego. Czyje interesy urzeczywistniają roznieca
jąc wojskowy konflikt między Gruzją i Abchaz
ją? Gruzini już nie negują konieczności wstą
pienia do WNP, gdyż znaleźli się w ślepym 
zaułku. Czvie interesy odzwierciedlała arv wo

jenne na Morzu Czarnym i podział marynarki 
wojennej? Jak wytfumączyć sytuację w Nad- 
dniestrzu, gdy do parlamentu absolutną więk
szością głosów obiera się obywatela innego 
państwa i nadal nasila się konfrontację?

Ile starań dołożono w przeszłości w celu 
sprowokowania czegoś w tym rodzaju na Lit
wie?

Dlatego uważam, iż ta historia z ochotnika
mi OSOK szyta jest „białymi nićmi” i wcale nie 
wątpię, że litwa jeszcze się tak nie stoczyła i nie 
straci zdrowego rozsądku —  własnymi rękoma 
nie wykopie dołu dla swego państwa.

*  Nasz dziennik również informował czytel
ników odnośnie nowych taryf na usługi komu
nalne. Pisaliśmy też o możliwościach zainstalo
wania liczników na gaz i wodę. Z artykułu 
Algisa śileiki dowiadujemy się nieco szerzej o 
tej ważnej dla każdego domu sprawie:

.Odrębnym tematem są liczniki (przede 
wszystkim na gaz, zimną i gorącą wodę), po 
zainstalowaniu których w mieszkaniach komor
ne płaciłoby się według danych tych urządzeń. 
Już od lata głośno jest o sprawie instalowania 
w mieszkaniach liczników na gaz, gdyż okazuje 
się, że Ministerstwo Energetyki ustaliło nadz
wyczaj wysokie normy zużycia gazu. To spo
wodowało wzrost cen liczników (np., francuskie 
liczniki zamierzano sprzedawać po 150 Lt, a 
obecnie cena ich przekracza 300 U) oraz ceny 
ich instalowania (120-140 Lt). Chociaż część 
wydatków kompensuje się, jednak są to nadz
wyczaj wiełkie sumy, szczególnie dla rodzin 
niezamożnych. Z tego wszystkiego ciągną 
zyski różne firmy komercyjno-produkcyjne 
przy terenowych przedsiębiorstwach i filiach 
„Lietuvos dujos".

Jeszcze gorsza jest sytuacja z Instalowa
niem urządzeń pomiarowych na wodę ciepłą 
i zimną, nie mówiąc już o ich wysokich ce
nach. Podczas budowy naszych sieci wodo
ciągowych nie myślano o zapotrzebowaniu 
na takie urządzenia. Dlatego niemało jest 
mieszkań, szczegó ln ie  zbudowanych 
wcześniej, w których rury wodociągowe są 
kapitalnie wmurowane w ściany. Bardzo dużo 
i takich, do których zimna lub ciepła woda 
dopływa nie jedną parą rur. W celu zainstalo
wania liczników w takich mieszkaniach niez
będny byłby remont sieci wodociągowej, a 
czasami nawet remont kapitalny całego mies
zkania. Znając wydajność remontowców 
trwałoby to niejeden rok i wymagało olbrzy
mich wydatków finansowych.

W toku przygotowania omawianej uchwały 
na wszystkie te problemy nie zwrócono naj
mniejszej uwagi, zrzucono je na barki niesz
częsnego użytkownika, poza tym wszystko ro
biono w przyśpieszonym terminie ( do końca 
roku bieżącego). A więc ratowanie tonących 
jest sprawą samych tonących.

Na zakończenie — o psach. Uchwała prze
widuje, że właściciele będą musieli płacić po
datek 10 proc. minimum egzystencji (za każde 
zwierzę). Taką decyzję można zaliczyć raczej 
do dziedziny humoru (jak i podatek za sprząta
nie piwnic), gdyż wiadomo, że nasza gospo
darka komunalna nie udzieła psom żadnych

usług. Poza tym, przestrzegając logiki uchwały 
należałoby płacić podatek za, przypuśćmy, 
koty, papugi I inne zwierzęta hodowane w 
domu. Przecież i one korzystają z ogrzewania i 
czasami piją drogą wodę”.

*  Pół Litwy już zraibowano... —  to tytuł 
artykułu posła na Sejm RL Antanasa Budvytisa 
w piątkowym numerze. Nawiązując do tytułu 
autor pisze:

„Gdyby to powiedziała babunia na scho
dach Biblioteki Narodowej, moglibyśmy nie 
zwróóić uwagi, lecz usłyszeliśmy to 16 września 
z trybuny Sejmu. I powiedział to ekspremier 
Gediminas Vagnorius. Widocznie wie, co mówi. 
Przecież nie dla zabawy podpisał, torując 
drogę reformom, tyle aktów poustawowych. 
Pozostaje wyjaśnić, dlaczego ci Litwini tak 
szybko zepsuli się. Przecież przed wojną Litwin 
był wzorem moralności. Wieśniacy, idąc kosić 
siano, nawet nie zamykali drzwi, podpierali je 
tylko miotłą.

Widząc w sejmowej jadłodajni socjologa 
Reginę Tamośiuniene nie omieszkałem ją wy
badać. Usłyszałem, że przyczyną są długie lata 
okupacji. Jest w tym prawda. Gdy człowiek 
widzi bombardowane piękne miasta, palące 
się wsie lub jednostki rozstrzeliwujące bez
bronnych ludzi, sam staje się brutalnym. Jeżeli 
znalazłeś się wśród wilków, zachowuj się, jak 
one. W przeciwnym razie zginiesz. Jednak nie 
wystarczyło mi dowodów doświadczonego 
socjologa.

Przeczytałem „Małe zwierzenia” Vytautasa 
Petkevićiusa („Opozycja" nr 27.) Zaintereso
wało mnie, że Litwin od pradawnych czasów 
skłonny jest do bójek. Jeżeli kogoś łapiesz za 
klapy, to drą się nie tylko one. Nie mogę za
przeczyć pisarzowi. Bombami, „kałasz
nikowem" lub zapałkami zawsze bardziej na
straszysz przeciwnika niż gołymi rękoma. 
Jednak prawdą polemiki mistrza Vytautasa 
wszystkich znaków zapytania nie zatrzesz.

Nie mogąc wytłumaczyć zrabowania 
połowy Litwy ani okupacją, ani genetyką, ani 
ustawami przypomniałem o pszczołach. Gdy 
pszczelarz przez wylot ula wpuszcza dym, 
Dszczołv myślą, że pali sie ul, dlatego zaczyna- 
spijać miód.

Każde żywe stworzenie w obliczu niebez
pieczeństwa ratuje, co ma. Dlatego pszczół nie 
nazywamy złodziejkami. A pszczelarz wie, że 
po napiciu się miodu pszczoły nie mogą żądlić. 
Dymi więc aż pozostały miód sam zbierze"

LIETUYOSAIDAS
*  Valentinas Ardżiunas swój punkt widze

nia na aktualia naszego życia wypowiada w 
środowym numerze:

„Zakończyła się walka o niepodległość, za
kończyła się też wczorajsza jasność. Rozpo
częła się wałka o bogactwo, walka interesów i 
już nie da się podzielić ludzi i wydarzeń na 
rodzaje, wskazać palcem, kto jest dobry i kto 
przyniesie korzyść naszym żołądkom i naszym 
ideom. Dziś też każdy musi myśleć „według 
własnego uznania" a także działać —  aby ktoś 
inny nie pomyślał za nas, po raz kolejny nie 
puścił dymu w oczy (...)

Politycy i filozofowie również muszą 
myśleć. Już z urzędu zobowiązani są myśleć na 
szerszą skalę, a mając więcej informacji, mogą 
też zaproponować bogate menu opinii, a my 
wszyscy wybierzemy odpowiednio do apetytu. 
Bądźmy więc oględni: jeśli człowiek nagle 
odezwie się pięknymi słówkami, pointere&uje
my się, co mówił wczoraj i przedwczoraj.

Może ktoś naszej postawy lub wyrazu 
uczucia nie zrozumie, aie mniejsze o to. Innemu 
narodowi dziwnym może się wydać to, jak 
swoiście przyjęliśmy papieża: ani świąteczne
go hałasu, ani entuzjastycznych uroczystości. 
Takie niezrozumienie i nieporozumienie może 
być nie tylko w naszym zaikątku. Gdy skapitu
lowała Japonia i grupa amerykańskich gene
rałów udała się do cesarza na przyjęcie oficjal
nej kapitulacji, po obu stronach ułic żołnierze 
japońscy uszeregowani zostali plecami do 
przejeżdżających zwycięzców. Amerykanie 
oburzyli się uznając to za brak szacunku. I 
niepotrzebnie. Był to wyraz najwyższego sza
cunku adresowany wyłącznie cesarzowi — Sy
nowi Niebios: zwykły Japończyk nie miał prawa 
patrzeć mu w twarz. I myśmy, cicho witając 
papieża, nie okazaliśmy jemu braku szacunku: 
zachowywaliśmy się tak, jak podczas modlitwy, 
oddaliśmy to, oo dajemy Bogu". (...).

*  Prof. Vytautas Landsbergis w piątkowym 
numerze nawiązuje do incydentów w OSOK:

uSejm powinien się zająć tym, co należy do 
sfery legislacji; a na spotkaniach partii u prezy
denta potrzebne są istotne rozwiązania poli
tyczne i bardzo wyraźna otwarta wypowiedź.

Z prezydentem mówiliśmy o pokojowym 
rozstrzygnięciu sprawy bez użycia siły i zastra
szania. Prezydent zapewnił, że nie ma planów 
zniszczenia ochotniczej służby ochrony kraju, 
że należy ustalić dla niej jeszcze surowsze 
funkcje obrony kraju i być może walki z mafią. 
Bardzo dobra idea prezydenta zasięgnięcia 
opinii dowódców jednostek, spodziewam się, 
wkrótce zostanie wcielona w czyn i zaowocuje

konsolidacją. Dobrze by też było zaprosić 
dowódców kompanii.

Należy przezwyciężyć kryzys wzajemnej 
nieufności DPPL i OSOK. Proponuję, aby kie
rownictwo Utwy dobitniej wypowiedziało się w 
najważniejszym aspekcie bezpieczeństwa mię
dzynarodowego Litwy i aby w stosunkach z 
Rosją udało się osiągnąć większą jedno
myślność polityki narodowej.

Nikt tak nie przeszkadzał w zakończeniu 
akcji protestu ochotników, jak powtarzające się 
już od kilku dni zastraszanie, pogróżki, kary, 
ścigania i nawet zniszczenia. Protestujący ochot
nicy, aczkolwiek zwani gorącymi głowami, wyda
wali się spokojniejsi i bardziej pokojowo usposo
bieni od tych, którzy straszyli" (...).

*  Grupa prawników ze społecznej komisji 
ochrony Konstytucji od pewnego czasu opo
wiada się za wprowadzeniem zmian do Konsty
tucji RL W tym samym piątkowym numerze — 
kilka propozycji:

„Otóż proponuje się zmienić cz^ść czwartą 
artykułu 69 Konstytucji: „Założenia ustawowe 
Republiki Litewskiej mogą być też uchwalane 
w drodze referendum". Tę część artykułu auto
rzy projektu proponują zredagować następują
co: „W poszczególnych przypadkach ustawy 
Republiki Litewskiej i ich założenia mogą być 
przyjmowane w drodze referendum. Zgłaszane 
na referendum projekty ustaw, z  wyjątkiem po
prawek do Konstytucji, mają być wcześniej. 
omówione w Sejmie i w razie potrzeby znowe
lizowane według wniosków przedstawionych 
przez Sąd Konstytucyjny". Innymi słowy, jeśli 
Sejm „nadzorować" będzie projekty ustaw, re
ferendum przekształci się w fikcję. Zmiana ta 
wyraźnie koliduje z ustaleniami rozdziału 
pierwszego Konstytucji, które są zasadnicze. W 
art. 2 rozdziału pierwszego deklaruje się, że 
„suwerenność należy do Narodu", a w art. 4 
ustala się: „Najwyższą' suwerenną władzę 
Naród sprawuje b ezpośredn io  lub za 
pośrednictwem demokratycznie wybranych 
swych przedstawicieli” (..»).

Zamierza się również znacznie ograniczyć 
pełnomocnictwa prezydenta odpowiednio roz
szerzając możliwości Sejmu ą zarazem naru

szając równowagę władzy państwowej. Np. za- 
mierza się pozbawić prezydenta prawa 
inicjatywy ustawodawczej, ograniczyć jego- 
prawo przedwczesnego rozwiązania Sejmu/ 
usunąć -założenie, że ministrowie odpowie
dzialni są tylko przed prezydentem, pozbawić 
go prawa zgłaszania kandydatury przewodni
czącego Sądu Konstytucyjnego.

Całkowicie nie do przyjęcia jest propozycja 
przedłużenia okresu pełnomocnictw sędziów 
Sądu Konstytucyjnego —  do ukończenia przez 
sędziego 68 lat. W razie przyjęcia tej propozycji 
niemożliwym bodajże byłoby zastąpienie sę
dziego nawet, gdyby ten się nie nadawał do 
tych obowiązków.”

*  W piątkowym numerze wystąpienie Ro- 
mualdasa Visokavićiusa na temat stanowiska 
Banku Litewskiego.

„Masa litów w obiegu obecnie zbliża się do 
granicy 900 min. Tylu litów w obiegu wystarcza. 
Jeżeli ta granica zostanie przekroczona bez 
zwiększania produkcji i usług oraz usprawnia
nia sprzedaży towarów, to lit straci na wartości. 
Obecnie w obiegu jest dwukrotnie więcej pie
niędzy niż w czasie wprowadzania lita. Zaufa
nie do lita, wymiana waluty obcej na walutę 
narodową — to efekt polityki pieniężnej.

Po przyjęciu uchwał rządu i Banku Litew
skiego w sprawie oficjalnego kursu kupna wa
luty Bank Litewski zrobił ustępstwo, aby do
pomóc przemysłowi i ustalił kurs kupna waluty 
wymienialnej, według którego kupował walutę 
od banków komercyjnych i państwowych 
banków komercyjnych. Ówcześnie państwowe 
banki komercyjne znajdujące się w strefie regu
lacji rządu nie wykonały wytycznych rządu i 
kupowały od przedsiębiorstw walutę według 
własnego niższego kursu, czyniły to również 
inne banki komercyjne. W tym przypadku one 
się wzbogaciły: kupowały od przedsiębiorstw 
walutę po kursie niższym (średnio 1 USD =  3 
Lt), natomiast sprzedawały po kursie wyższym 
Bankowi Litewskiemu (1 USD = 4 Lt). Po takim 
wydarzeniu Bank Litewski, chociaż było to 
sprzeczne ż zasadami jego działania, zezwolił 
czasowo na udział przedsiębiorstw w organizo
wanych przez siebie aukcjach i kupował od 
nich walutę według kursu 1 USD *» 4 Lt i więcej. 
Był to krok, poskramiający państwowe i nie
państwowe banki komercyjne. Ustalony przez 
Bank Litewski oficjalny kurs — 4 lity za dolar 
USA— właśnie to było ustępstwo wobec prze
mysłowców. Podmioty gospodarcze, nie potra
fiące działać w warunkach rynkowych uległy 
samowolnej decyzji banków komercyjnych — ' 
nabywanie waluty po kursie niższym. Jeśli 
banki komercyjne można jeszcze zrozumieć, to 
dlaczego banki państwowe nie przestrzegały 
uchwały rządu? (...).

*  Z tego samego numeru — list z Berlina 
Leonasa Stepanauskasa — wypadek krew w 
żyłach mrożący. A jednocześnie przestroga dla 
niesprawdzonych partnerów z biznesu:

„Zdarzyło się to w Niemczech, w pobliżu 
granicy holenderskiej koło miasta Osnabrucka.

Urzędnik komisji badania morderstw w Os- ■ 
nabrucku podał oszałamiające'szczegóły 
przestępstwa...

rania
Trzeba

jącego samochodu. Morderca swą ofiar 
bał siekierą. Po to, aby zatrzeć ślady j uJ5H 
nić zidentyfikowanie zwłok postanowił o ^ 
zamordowanego na części. Dalej kontv ^  
podróż. Na wschód... Po drodze pozW*0*** 
krwawego ładunku. Głowę wrzucił do ^  
Ems. Po przejechaniu 70 km pozbył sie ̂  
Przypadkowo (z powodu spostrzeo®!!* 
kierowców) prędko ustalono miejsce 
Funkcjonariusze policji kryminalnej nie om? 1 
bowali wiele łamać głowy: obok kahgy E ? * 
ziemi, poplamionej tą samą krwią 
z port, który morderca zapewne zgubił 
kowo. Urzędnik odczytah .Ten paszpoj??' 
własnością Republiki Litewskiej. Osobę 
dającą ten paszport, broni i opiekuje spS**' 

Takie są ustawy w Niemczech, które I H  
sie prowadzenia śledztwa, gdy jeszcze n 
kończono dochodzenia, całego procesu **
I :—-|Się ogłaszania nazwiska podejrzeć 

poprzestać na skąpej pierwszej 2 ?
I macji: „zatrzymany pochodzi z Litwy, u, i  
lata. Przyzna! się, że zbrodni dokonal dlt l t  
niędzy. Zamordował swego współpodrów! 
rodaka, z którym Jechał po zakupuj!? 
chodów... Według podejrzanego,

współpasażer w ydosta ł z samochodu siekier,
groził mu, zaatakował go. W wyniku żaźariL 
walki siekierę wydarł z rąk...” Co dalej sie 2  

i —  wiadomo"

U E T U V O S jrytas
*  W  ślad za tym dziennikiem kontynuuje- 

my temat przelewu ponad 165 tys. USD n 
prywatne kontowe Francji:

„Występując w Telewizji Litewskiej proku- 
rator generalny kraju A. Paulauskas wyjaśni, że 
za 165949 dolarów USA, przelanych na konto 
prywatne pana V. Masiulisa we Francji (pisa! 
tym „Lietuvos rytas" w sobotnim numerze]

kupi się 16 samochodów „Peugeot". Nic dziw 
nego w tej operacji finansowej A. Paulauskas 
nie widzi— wykorzystano środki, które zgodnie 
z uchwałą rządu prokuraturze oficjalnie przy 
dzielono z  budżetu państwowego. -•

„Lietuvos rytas" w aparacie rządowym bar- 
. dziej szczegółowo interesował się na mocy ja

kich dokumentów wymieniona suma została 
przeznaczona na zakup samochodów. Rzeczy 
wiście, 28 lipca 1993 r. powzięto uchwałę nr578 
„O . dodatkowych krokach wzmacniania pra
worządności”. Konstatuje się w niej, że „Uwzg
lędniając skomplikowaną sytuację w dziedzi
nie przestępczości i konieczność szybszego jej 
znormalizowania, zamknięcia drogi utrwalaniu 
się zorganizowanej przestępczości", rząd po
stanawia z dodatkowo otrzymanych z  budżetu 
Państwa Litewskiego środków Prokuratorze 
Generalnej przydzielić „4 miliony 100 tys. litów 
w tym: na zwykłe wydatki 1 milion, 800tys. litów 
(w tym na płace zarobkowe — 407 tys. ISów) 
na wydatki nadzwyczajne— 2 miliony 300 tys. 
litów”. Właśnie te „nadzwyczajne wydatki" wy
korzystano na nabycie samochodów peuge
ot".
■ Rządowy doradca ds. finansów i skarb®8

S. Ćipkus wyjaśnił, że takiego rodzaju uchwały 
zawczasu uzgadnia się w Ministerstwie Fi
nansów, a dopiero później omawia się na po
siedzeniach gabinetu. Nie potrafił poinfornw- 
wać, jaki konkretnie sprzęt techniczny h® 
urządzenia zamierzała nabyć prokuratura, 
prosząc rząd o przydzielenie więcej niẑ fW 
milionów litów „na wydatki nadzwyczajne 
nak dodał, że organizacje państwowe na naby- 
cie nowych samochodów prawie wcale nie 
otrzymują pieniędzy. Ministerstwa obśłuflMF 
gospodarka samochodów osobowych rflpu 
na te cele przeznaczane środki są ściślelun 
wane. Obecnie nowych samochodówwcaje 
nie kupuje i nawet benzynę bardzo się 0826 r

Dalsze redakcyjne badanie tej sprawy W? 
ląda w ten sposób:

Umowę między Francuskim Centruj, 
mochodowym i Prokuraturą Generalną P°rj  ̂
sano 26 sierpnia. Jak powiedział Wtau*®*- 
siulis, sytuacja na litewskim rynku 
(w przededniu wizyty papieża Jana 
była niestabilna. Początkowo »Trauka ^  
otrzymać od Prokuratury Generalnej  ̂
później rozmyśliła się —  nie chciała 
strat H  -jjjfjr

Vytautas Masiułis powiedział, że  ̂
roponowali Prokuraturze Generalnej 
lity na dolary USA w banku „Litimpe*’  ^  
ponowal on przychylniejszy kurs (1 
kosztował 4 lity) oraz szybszą ob^u®*,y£yfl1 
nie mógł zapewnić „Aurabanfcas" jS 
Prokuratura Generalna ma swe konto- ^

Dyrektor centrum „Trauka" potwie'®*^ 
po wymianie 165949 dolarów USA 
jago konto prywatne we Francji— ni* 
w tym kraju kierowana przez niego ̂  
ma, a z „Peugeot" nie ma umowy o ^ y  
się walutą innych państw. W celu rozłfc**^

(Dokończeni* f*g ̂
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.ycentanii samochodów potrzebne są 
fjrifranćuskie, których w takiej ilości, jak 
WjTi-jgj{  Masiulis, na Litwie wtedy nie

Pobyto •
lak stw*e(dzi> V. Masiulis we Francji dolary 
oJt̂ y wymienione na franki, które prze- 

S n .  konto .Peugeot”. |
,Vfl<ług danych redakcji, w dokumentach 
srcvineg° hanku aUtimpex” żadnych infof- 

* 1 0  zakupie 26 sierpnia dolarów amery- 
"l*SjCii przez Prokuraturę Generalną RL nia 

Mm dniu we wspomnianym banku w 
]®Kj nj|(t: nie nabywał zleceń na podjęcie wa- 
Tlmienialnej. A w prtededniu, 25 sierpnia, 
" L j  firma w banku „Litimpex" nabyta dolary 
S p o  3.2 l#a. Wymieniając 663796 litów na 

takim stosunku, otrzymano by 207436 
USA, t|. o 41487 dolarów więcej niż

aHiy*’0-  '
Zdaniem zaatępcy przewodniczącego za- 

rijii komercyjnego banku „Vilniaus Bankas" 
3,ńtautasa Bareiki, .Aurabankas" nie mógł po
la# bankowi JJtimpex" przelania nabytej tam 

wymienialnej na konto prywatne za gra- 
njea _  w ten sposób zakłócono tryb rozra- 
chunkiw Banku Lłtawakiego.

Vilnisus Bankas” odmawia wykonywania 
poleceń swych klientów łamiących ustawy Re
publiki Litewskiej — powiedział G. Bareika.

Tymczasem Prokuratura Generalna — 
osoba prawna Republiki Litewskiej, zawierając 
U(n0Wę z inna osobą prawną Republiki Litew
skiej — francuskim centrum samochodowym 
jrauka", znajdującym się w Wilnie, rozliczyła 
jlę z ostatnim walutą wymienialną. Łamiąc w 
ten sposób „Ustawę o walutach zagranicznych” 
prawomocną od 1 sierpnia 1993 r.

Na Litwie można nabyó sam ochody 
różnych firm. Jak poinformowały przedsię
biorstwa handlujące samochodami firm „Ford", 
,Fiaf, „Honda” i In., samochody zagraniczne 
można nabyć za lity w podobnych cenach.

Dotychczas na Litwie zarejestrowano 203 
samochody filfay „Peugeot".

* Zeferinas Jonutis w środowym numerze I 
w rubryce „Pogoda" podowcipkował nieco na I  
temat emocji związanych z leśnymi ochotnika- 
ni f|

.Nieprzemijającą mądrość w swych 
dziełach zawaH wielki żmudzin Simonas Dau- 
kanlas. Twierdzi, żę Litwin do puszczy wycho
dź pieszo, a wraca syty, ubrany, obuty i nawet 
z własnoręcznie wykonanym wozem.

Tak było, tak jest, tak będzie. Litwin zawsze 
chciał mięć dobre obuwie, nigdy nie lenił się po 
wiz udać się na wyprawę.

Las wita Litwina w każdym przypadku 
żywowym.To odzwierciedla się także w poetyc
kiej świadomości narodowej. Przypomnijmy 
iednqz najpopularniejszych pieśni o dziewczy- 
fiach dzukijskićh. Jakie byłyby bez lasu i jego 
darów? Byłyby nader pikantne, lecz z  trudem 
przeżywałyby zimowe chłody.

W latach 70̂ 80 obecnego stulecia masowe- 
9® ruszenia do lasów nie zaobserwowano. 
Może z powodu ucisku okupacyjnego, a może 
£l,ate90' że starych wozów nie chcieliśmy, a 
Û ych, zachodnich, jeszcze prawie nie wi- 
aeliśmy. W owych czasach jeżeli ktoś i wycho- 

®do lasów, to tylko indywidualnie. Jeden z 
h samotników w lasach koło jezior malac-

Płomienie wojny domowej z nową siłą ogarnęły 
Gruzję.

W tym kontekście zamieszanie na Litwie, 
spowodowane wycofaniem się ochotników do 
lasów podkowieńskich jest w polityce świato
wej prawdopodobnie, wydarzeniem prowincjo* 
nalnym. Jednak ono, jak i dramatyczne wyda
rzenia w państwach sąsiednich, jedynie 
potwierdza opinię politologów, że państwa po
stkomunistyczne wciąż są i, prawdopodobnie 
na dhigo, pozostaną niestabilnym miejscem, 
gdzie polityczne wahadło chwieje się z jednej 
na drugą stronę.

Zachód, dla którego, oczywiście, naj
ważniejsze jest własne bezpieczeństwo, niepo
koi się nie tyle o same ruchy wahadła: zanim 
odbywa się to w granicach demokracji, wszyst- 
ko, ich zdaniem, jest w porządku: Dlatego od 
razu po wyborach w Polsce ekonomiści 
różnych państw pośpieszyli z  oświadczeniem, 
że zwycięstwo byłych komunistów nie ma 
wpływu na ekonomikę ani Polaki, ani innych 
państw Europy, gdzie odbywają się reformy. 
Zdaniem wielu z nich komunizm jako system 
ekonomiczny obumarł, dlatego trudno wyobra
zić, by w państwach tych znowu została wzno
wiona ekonomika socjalistyczna lub planowa z 
regulowanymi cenami. Oczywiście, polityka le
wicy może wpłynąć na tempo reform, jednak 
całkowicie zahamować ich już obiektywnie nie 
może(...)

*  Inga Linkevićienó w piątkowym numerze 
pisze o tragedii matek, których synowie zginęli 
w armii sowieckiej:

„Przewodnicząca Związku Matek Żołnierzy 
Litwy, zrzeszającego matki, których synowie 
zginęli w armii sowieckiej Birutś Kairiene zapu
kała do drzwi redakcji-od razu po zamkniętym 
posiedzeniu rządu. W  końcu sierpnia, nie zap
raszając na posiedzenie matek żołnierzy, po
stanowiono, że  kwestię jednorazowej kompen
sacji dla osób, które zostały inwalidami pełniąc 
służbę w siłach zbrojnych ZSRR i rodzinom 
poległych i zmarłych podczas tej służby roz
patrzy się, gdy Rosja zapłaci Litwie za krzywdy 
poczynione w latach sowieckich.

Birute Kairiene mówi. że  tono czasu nie 

wszyscy bliscy poległych doczekają. Jeszcze 
raz przypomniała dane zgromadzone przez 
Związek Matek Żołnierzy Litwy: w okresie po
wojennym w wojsku sowieckim zginęło 1200 
ch łopców . Z nich 129 zastrze lono , 14 
zadźgano, 22 spłonęło, 6 zaginęło —  matki* 
jeszcze czekają na ich powrót 800 doznało 
obrażeń, straciło zdrowie. 9 matek litewskich 
nie doczekało powrotu z wojska po dwóch 
synów. Są kobiety, którym z  wojska przywiezio- ' 
no w trumnach i męża, i syna. To jeszcze nie są 
ostateczne dane”(...)

takich $i

Praktykował ptasie życie. Uwił gniazdo na® 
fwzchołifu drzewa I medytował zajadając pa- 
* . ^ 3  Ikarze zdjęli człowieka-ptaka z 
jJJfcda i w szpitalu zamknęli oczy. Skrzydła 

wiekowi nie wyrosły, o wozie — nawet nie 
“jw mowy,

f fiany jest inny przypadek indywidualnej 
w lesie. Kolega dziennikarz z Ponie- 

8'^ 2 *on<*1 uclał na dłuższą 
0 *asu' Dzień medytował, w drugim 

córto trzec'°flo dnia zapukał do okna 
■Wnika. Gdy pukał, był bardzo głodny, 
)!&& oczywiście bez wozu.

u*>«ńcnrt!im-n*ane wyP rawy c,°  ,asu n‘ e 
obfito* • S'  ̂zaPowiadaną przez Daukantasa 
dltopCl̂  ̂ ar̂ W: Historycy jeszcze nie zbadali 
. go się tak stało. Dlatego sami spróbujmy
że Poczyń niepowodzenia. Może dlatego, 

^  pojedyncze i bez wyzwania 
Czenie'^?WÛ  ^as*ra$zanie żony —  to jesz- 

q ^enis stawiane narodowi.
^anu ^Zê 5a c'39n3Ć oddziałami, jed- 
ii/fawje Pięknych szeregach, jak gęsi czy 

Gęgać niekoniecznie, można 
P‘aiń marszową. I czas trzeba wybrać 

l ,n|- początek „babiego lata" jest naj- 
Gejszy. Opadów mniej niż na począt-

°dpowi
?Powii 

Nenj]

^ h  *a*w'ei 0 zwierzynę leśną, nal 
Mato ^  jeszcze nie skopane ziem- 

^ ^ k a p u s ta - t . . . )
"Znamionach czasu'1 w czwartkowym 

^danT^0*® ^  °*° podsumowuje wart- 
_ Den*a w sąsiadujących krajach —  na 

$ Rosji:
"̂'•ych ^®dzielę obserwatorów poll-

^PartaJ^oczyła Polska (tam w wyborach 
%tlj "s Zwyciężyły siły lewicowe), a we

** i * *  Jalcyn zdecydował 
****d  ̂ CZny krok rozwiązując parlament 

M*diy0̂ *putowanych ludowych. Kryzys 
apogeum także na Ukrainie.

RSSPUBLIK\
*  Jak zwykle i w tym tygodniu „R" obfituje 

w wątki kryminalne. Z wtorkowego numeru do
wiadujemy się szczegółów dotyczących strze
laniny w poranek niedzielny obok restauracji 
„Żlrmunai", o czym informowaliśmy.

„Według świadków —  w nocy z  18 na 19 
września L  Sadowski, W. Iwanow i L  Markiele- 
wicz zabawiali się w barze i kasynie „Żirmunai”.
Z nimi były dwie dziewczyny. Byli jeszcze ludzie 
z  „b rygad y ” . Około godziny 5.25 trzej 
mężczyźni i dwie dziewczyny opuścili bar, 
wsiedli do niebieskiej „Mazdy” W. Iwanowa. 
Właśnie wtedy padły serie z automatu. Strzelec 
czy strzelcy (wnioskując ze wszystkiego strze
lała nie jedna osoba) ukryli się w zaroślach w 
odległości około 40 metrów. Później w tym miej
scu eksperci znaleźli 27 łusek od naboju do 
automatu KSU kalibru 5,45 mm oraz po 9-mm 
nabojach „Luger", pasujących do różnych zag
ranicznych pistoletów. Rzecz ciekawa, że rok 
temu z takiego samego automatu w wileńskiej 
sali sportowej został zastrzelony Anatolij Tomi- 
lin o przezwisku „Zielony" oraz trenujący razem 
z nim Igor Zorkin. Z automatu, naładowanego 
takimi samymi nabojami, 17 sierpnia w Wilnie 
strzelał również Donatas Adomenas. który zra
nił 4 osoby. Dotychczas nie odnaleziono jego i 
będącego wtedy razem z nim Daniliusa Sruogi. 
W miejscu, gdzie znaleziono łuski, leżała też 
niebieska torba sportowa z napisąm „Com
pact". Sądzi się, że strzelający przynieśli w niej 
broń. Ma to jeszcze potwierdzić ekspertyza. 
Strzelano bez litości. Kule podziurawiły przedni 
bok samochodu, przednią szybę, dwa boczne 
okna są prawie całkowicie wybite. Przypuszcza 
się, że przestępcy celowali do osób siedzących 
na przedzie, tj. L  Sadowskiego i W. Iwanowa, 
jednakże ci zdążyli przygiąć się. Siedzący na 
tylnym siedzeniu samochodu L  Markielewicz 
przygiął głowy dziewcząt, natomiast sam nie 
mógł tego zrobić, toteż został najciężej ranny. 
Po zakończeniu strzelaniny dziewczyny 
uciekły. Bandyci też zdołali zbiec.

Zapewne ten zamach jest nowym, jeszcze 
drastyczniejszym wyzwaniem tak zwanej „bry
gadzie". W ubiegłym tygodniu jej ludzie zostali 
poszkodowani trzykrotnie. Przypomnę, że w . 
ubiegły piątek w Wilnie obrzucono granatami 
miejsce sprzedaży samochodów firmy „Varo-‘ 
ma", w której pracuje również W. Iwanow.

Przedtem wysadzono w powietrze jeden sklep, 
drugi podpalono. Kto więc ośmielił się pod
nieść rękę przeciwko wszechmocnym wi
leńskim? O ile wiemy, dotychczas oni sami nie 
potrafią tego wyjaśnić.

*  „Czy zalegalizujemy handel bronią?" — 
pyta redakcja, nawiązując do konfliktów w 
OSOK.

“Rzecz wątpliwa, czy „odkryjemy Amery
kę”, udowadniając, że do najcięższych przes
tępstw na świecie zaliczane są następujące: 
narkobiznes i handel bronią. Do zwalczania' 
tych „plag” XX wieku zaangażowane są nie 
tylko służby Interpolu, różne specjalne jednost
ki departamentów policji, ale też w razie potrze
by, również armia regularna. W takich przypad
kach rządy wszystkich, krajów działają 
zdecydowanie i bez wahania. Wszystkich, z 
wyjątkiem jednego.

Tak. Ten wyłączny kraj nazywa się Litwa. 
Tylko tu po włączeniu telewizora człowiek może 
ujrzeć posłów na Sejm, udowadniających, że 
nie ma nic złego, gdy żołnierze OSOK nie 
mogąc związać końca z końcem zajmują się 
sprzedawaniem broni. Tylko tu na Litwie można 
przeczytać w prasie opinię władz, że nie ma hic 
złego, gdy wojskowi z  OSOK nie widząc innego 
wyjścia, postanowili sami zaopatrzyć się w 
broń. Tylko tu na Litwie, stykając się z handlem 
bronią i handlarze I funkcjonariusze prawo
rządności stawiani są w jednym szeregu.'

Jakże inaczej bowiem da się wytłumaczyć 
oświadczenie posła ha Sejm A. Patackasa, że 
cała odpowiedzialność spadnie na tych, którzy 
pierwsi użyją broni. Chociaż na pierwszy rzut 
oka oświadczenie to brzmi bardzo humanitar
nie, jest ono bardziej szkodliwe niż pożyteczne 
dla społeczeństwa Przede wszystkim, bardzo 
rzadko udaje się ustalić, który karabin wystrzelił 
pierwszy, po drugie zaś, jak mówiliśmy, funkc
jonariusze policji zostali umieszczeni w jednym 
rzędzie z  tymi, którzy łamią ustawy.

Tym bardziej, że nikt nie neguje faktu hand
lu bronią i bezprawnego używania amunicji i 
materiałów wybuchowych. Nawet broniący 
powstańców z OSOK posłowie na Sejm przyz
nają, że handel bronią odbywał słę»(...)

*  W  numerze środowym z obszernego ma
teriału o kryminalnej sytuacji w Połądze zacytu
jemy tylko wstęp:

«W  lipcu, po eksplozji przed kawiarnią „Du 
broliai” w Połądze zatrzymano herszta zorgani
zowanej grupy, które przez kilka lat terroryzo
wała przedsiębiorców uzdrowiska. Zatrzymano 
również kierownika sklepu „yilbara" w Połądze, 
byłego dyrektora zjednoczenia zakładów 
żywienia zbiorowego „Jura” w tym mieście, 
oficjalnego przedstawiciela „Utenos gerimai" w 
tym regionie, prezesa miejskiego klubu przed
siębiorców „Palangos verslas” Algimantasa 
Pauliukartisa. Odizolowanym przed paroma 
dniami zgodnie z  ustawą o zatrzymaniu pre
wencyjnym wobec pięciu mieszkańców Połągi 
wysunięto oficjalne oskarżenie. Odpowiedzial
ność za 10 przestępstw dokonanych w latach 
ostatnich w Połądze spada właśnie na to naj
większe ugrupowanie, liczące około 30 dobrze 
przygotowanych fizycznie mężczyzn.

*  „Bogacze płaczą tylko w Meksyku" — 
zauważa Egmontas Jansonas (czwartek).

„U nas bogaci nie płaczą. U nas bogaci 
albo siedzą na worze z pieniędzmi albo szasta
ją nimi na lewo i prawo, usiłując banknotami 
zamknąć nam oczy. Naturalnie, trafiając na 
bankiet urządzony przez samorząd z okazji 490 
rocznicy Poniewieża, wydany po koncercie 
wielkiej orkiestry symfonicznej, którą dyrygo
wał sam J. Domarkas, a grał P. Geniusas, uj
rzałem prawie całą elitę Poniewieża. Naturalnie, 
samego mera i samego przewodniczącego 
rady. Naturalnie, samego pana K., który wyku
pił, jak zaświadczali gościnni poniewieżanie, 
pół Poniewieża i drugiego pana... i trzeciego... 
Widziałem chodzące worki z  pieniędzmi, w nie 
mnących się garniturach, pachnących dezodo
rantami, w towarzystwie eleganckich żon, idą
cych wśród kłaniających się im uniżenie 
„innych". Panie ubrane, nie wiem, „od kogo"— 
Burda moden , Pierre’a Cardina i samego W. 
Zajcewa. Ale... wąska dżinsowa minispód
niczka na grubych udach i wydatnych poślad
kach naszej wiejskiej Onyte wyglądała bardziej 
naturalnie i elegancko niż Cardin na bardzo 
„prowincjonalnych” figurach „szlachcianek- 
mieszczanek". Takie jest, „wejście" w lud lita i 
dolara. Odpust pieniężny. Fiesta grubego port-| 
fela i pustych, chociaż też okrutnych oczu(...)

..A w sklepie starej kobiecinie zabrakło 
centów na baton... A w teatrze dramatycznym z 
prób „wypada” V. Bledis, przeziębił się, teatr 
bowiem nie ma pieniędzy, by płacić za ogrze
wanie... A wieczorem „kanciasty” chłopak, 
odłączając się od kolegów podbiega do. prze
chodnia i bije go w twarz — siła).. A znany z 
inteligencji artysta obiecuje dziennikarzowi dać 
po mordzie za... opublikowane słowa jego opo
nenta. A w sklepie z pieczywem ogromne kolej
ki — przywieziono tańszy chleb... A gromadka 
kobiet radzi się, gdzie szukać pracy i związać 
koniec z końcom (...)

■ Poniewież obchodził swój jubileusz. 70 im
prez na 490-lecie miasta. Msza św. i, naturalnie, 
poświęcenie sztandaru — dotychczas miasto 
nie miało ani własnego sztandaru, api własnego 
herbu. Teraz ma, przy czym poświęcone. I kon

certy. I bankiet dla wy branych. Byli „szeregowi"
— ci słuchali orkiestr na ulicach. Byli „lepsi" — 
oni w pałacu kultury „Ekranas" słuchali orkiest
ry symfonicznej i P. Geniusasa (z zaproszenia
mi). I byli „najlepsi” — po koncercie przez inne 
drzwi szli oni do sali dyskotekowej, na bankiet 
Ucztę manekinów i władzy. Ucztę władzy i pie
niędzy... Jakoś ciągle przypominam tytuł sztuki 
J. Anouilha „Bal złodziei". —  Kto wie dlaczego?
A może „uczta w czasie moru" A. Puszkina. Też 
brzmi niezwyczajnie... Z okazji jubileuszu.

*  Dalia Gudavićiutś w piątkowym numerze 
pisze o Tele-3.

„Ostatecznie, wszyscy przywykli do Tele-3 
i tylko od czasu do czasu widząc, na przykład, 
faxy wszystkich absolutnie kierowników ka
nałów transmitowanych w programie, w 
których grzecznie wyrażają zdumienie i nawet 
są zaskoczeni, że na Litwie można oglądać ich 
program (nikt bowiem nie zwracał się do nich i 
nie prosił o żadne zezwolenie), zaczynamy sza
nować panią Luciję.

Ani MTV Europę, ani „Discovery", ani 
„Childrem’s Chanel” nie dawały żadnych zez
woleń żadnej Tełe-3 i nie podpisywały żadnych 
umów. „Jestem oszołomiony, że Tełe-3 syste
matycznie kradnie programy członków Euro
pejskiego Radia i Telewizji (szczególnie Euro- 
nevs i Eurosport)” — pisze z najlepszymi 
żyozeniami dla pana G. Ilgunasa pan W. Rum- 
forst, dyrektor Departamentu do spraw ustaw i 
wyraża pogląd, że wymaganie posiadania 
zgody stacji zagranicznych, których programy 
są transmitowane, mogłoby położyć kres pirao- 
kiej działalności.

Jak się okazało, nawet kierownictwo tele
wizji rosyjskiej jest zaskoczone, że z nimi nie 
uzgadnia się, jakie programy nadaje się w są
siedztwie, a wtrącając własną reklamę do 
„Santa Barbary” w ogóle narusza się ustawy 
Rosji.

Ależ pani L  BaSkauskaite nie naruszyła 
żadnych ustaw! Długo żyliśmy w Utwie Sowie
ckiej jak gdyby według podwójnych ustaw: 
jedne były zapisane, ich wykonanie gwaran
tował sąd, inne natomiast były wewnętrzne i 
zależały tylko od sumienia osoby, czy odważy 

się kraść, czy nie. Teraz czasy się zmieniły, ale 
niewielu zwróciło uwagę, że w części czwartej 
artykułu 532 Kodeksu Cywilnego Republiki Li
tewskiej ustalono, że zezwala się bez zgody 
autora i płacenia tatiemy autorskiej na odtwa
rzanie w kinie, w radiu i telewizji publicznie 
wygłoszonych przemówień, referatów, jak też 
opublikowanych utworów literatury, nauki i 
sztuki. Zatem działalność Tele-3, którą cywilizo
wany i mało znajomy świat nazywa piractwem, 
na terytorium Litwy jest dozwolony ustawowo!

Pozostaje zapytać publicznie kierownictwo 
Telewizji Litewskiej, dlaczego nie czyta ustaw i 
pakuje nam wszelkie nudne stare seriale jedy
nie dlatego, że są tanie, bo na droższe nie ma 
pieniędzy!”

*  W rubryce „Polityka" 25 września za
mieszczono wywiad z ambasadorem Litwy w 
Polsce G. Junevićiusem. M.in. czytamy:

■— Jak ocenia Pan działalność Związku Po
laków na Utwie?

— W jego działalności dostrzegam przeja
wy nielojalności wobec Państwa Litewskiego, a 
postępowanie i działalność niektórych jego 
przywódców i członków przekracza dopusz
czalne granice. Należy to oceniać negatywnie. 
Organizacje polityczne i społeczne powinny 
być lojalne wobec państwa, w którym działają, 
niezależnie od tego, interesy jakich narodo
wości czy grup one wyrażają, państwo bowiem 
nie może składać w ofierze swych interesów 
interesom grupy narodowej.

— Obecnie w trakcie przygotowania jest 
litewsko-polski traktat państwowy o współpracy 
i dobrych stosunkach, ale wiele sporów budzi 
ocena przeszłości — działania generała L'Żeli
gowskiego, okupacji Wilna i ziemi wileńskiej 
-dokonanej w 1920 r. Jaka jest pańska opinia w 
tej sprawie?

— Kwestia stosunków dwóch krajów w ok
resie międzywojennym dla Litwy jest bardzo 
ważna, gdyż skutki ówczesnych wydarzeń 
mają wpływ na teraźniejszość i mogą mieć na 
przyszłość. Nie jest to problem wyłącznie histo
ryczny, jak częstokroć utrzymują niektórzy 
polscy politycy. Wręczając przygotowany 
przez stronę litewską projekt tego traktatu mi
nistrowi spraw zagranicznych Polski K. Skubł -

szewskiemu powiedziałem, że stosunki naszych 
państw w niedalekiej przeszłości rzeczywiście 
stałyby się tylko historią, trzeba tylko do traktatu 
państwowego wpisać punkt, który wyraźnie 
pod względem prawnym odciąłby przeszłość 
od teraźniejszości i przyszłości. Chcemy, aby w 
traktacie powiedziano wyraźnie, że bez wzglę
du na zakręty historii Litwa nigdy nie utraciła 
swoich praw do Wilna i Ziemi Wileńskiej.
• — Jak ocenia Pan działalność Armii Krajo

wej w Litwie Wschodniej?
— Działalność Armii Krajowej na Litwie była 

wymierzona przeciwko Państwu Litewskiemu, 
natomiast jej walka na terytorium Polski przy
czyniła się do wspólnej walki narodu polskiego 
o niepodległość kraju.

Przygotowała Krystyna ADAMOWICZ
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TELEWIZJA
ŚRODA, 29 WRZEŚNIA 

LTV
7.30— Wiadomości ze świata. 8,30

 Audycja o biznesie zarządzania. 8.55
— Film anira. 9.15 — Kryminał z serii 
„Stary” — „Kraksa”. 18.00 —  Wiado
mości. 18.10 — Program dla dzieci.
18.30 — Puchar Zwycięzców Pu
charów Europy w koszykówce „Vlkto- 
rija" (Kowno) — „Podolsk". Podczas 
przerwy — Wiadomości (R.). 20.00 — 
Państwo i obywatel. 21.00 — Panora
ma. 21.30 — Program NTV. 22.30 — 
Wieczory. 23.15 — Wiadomości wie
czorne. 23.30 — Studio MT.

Tito-;3
7.00 — Dziennik CNN. 730 — 

Muzyka. 8.00 —  Filmy anim. 9.00 —  
Nowości piłkarskie. 9.15 —  Aerobic.
9.45— Sport surfingowy. 10.30— Mu
zyka. 11.05 - r  Serial „Santa Barbara”.
15.00— Filmy anim. 17.00— Muzyka.
18.00 —  Lekcje koszykówki. 18.15 —  
Okno na przyrodę. 18.30 —  Reportaż 
z Jurborku. 19.00 —  Wieści. 19.25 — 
Serial „Santa Barbara”. 20.15— Infor
macja Tele-3.20.25 — Cele, narzędzia 
i technika przedsiębiorczości. 21.00 — 
Dziennik CNN. 21.30 — Film dok.
22.00— Film „Nostalgia za ojczyzną”. 
2330— Muzyka.'

Warszawa
10.00— Wiadomości 10.10— Pro

gram dnia. 10.15 — Mama i ja. 1030— 
Domowe przedszkole. 10.55 —  Poroz
mawiajmy o dzieciach. 11.00— JNa wa
riackich papierach” (30) — serial prod. 
USA. 11-50 —  „Taki jest świat” —  ma- ‘ 
gazyn reporterski 12.15 — Reportaż.
13.00— Wiadomości 13.10— Program 
dnia. 13.15 — Magazyn notowali.13.45
— Dla młodych widzów. 1430— 1655
— Telewizja edukacyjna. 17.50.—  Mu
zyczna Jedynka. 18.00 —  Tełectprcss. 
18.20— Magazyn ekologiczny. 18.40 — 
Byk czy niedźwiedź— tajemnice giełdy. 
19.05— „Na wariackich papierach" (30)
—  serial prod. USA. 20.00 — Wie
czorynka. 2030— Wiadomości 21.15— 
Studio sport —  mecz piłki nożnej GKS 
jałowice —  „Benfica” Lizbona. 23.05 
«— Reportaż. 24.00— Wiadomości 0.15
—  Gorąca linia. 0.25 —  Muzyczna Je
dynka. 030 — „Zagubiony na Syberii”
—  film fab. prod. rosyjsko-angiebkiej.
2.15— „Nocne czuwanie bez butelki”. 

Ostanldno

5.00— Dziennik. 5.20— Gimnas
tyka. 530 —  Poranek. 7.45 —  Firma 
gwarantuje. 8.00 — Dziennik. 8.20 —  
Kompas - bajka. 9.20 — Most handlo
wy. 9 JO— Prowincjonalny salon. 10.15 
— Koncert 10.50— Ekspres prasowy.
11.00 — Dziennik. 11.20 —  Film fab. 
„Droga przez mękę”. Ode. 5.12.25 — 
TV film fab. 1330 —  Film dok. 14.00
— Dziennik. 14.20 —  Program. 14.25
— Rozmaitości TV. 15.10 —  Notes.
15.15— Film anim. 15.40— Film n.-p. 
„Komandorzy” . 16.00 —  Mówiąc mię
dzy nami.. 1630 —  Film anim. 16.50
—  Technodrom. 17.00 —  Dziennik.
17.20 —  Program. 17.25 —  Między
państwowa TVR „Mir” . 17:50 — O 
pogodzie. 17.55 —  Piłka nożna. 1/16 fi
nału Pucharu Mistrzów Europy „Spar- 
tak” (Moskwa) —  „Skonto” (Ryga). 
19.55 —  Reklama. 20.00 — Dziennik. 
2035 — Program. 20.40 — Rosyjski 
świat. 21.20— Film fab. „Krwawe wese
le”. 23.00 — Dziennik. 23.20 — Pro
gram. 23.25 —  Maksyma. 23.55 — 
MTV. 0.55 — Ekspres prasowy.

CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA 

LTV
7.30 — Wiadomości ze świata.

8.30 — Serial „Rajska plaża” (10).
9.00 — Program dla dzieci. 9.50 —

Niemiecki program edukacyjny. 18.00
— Wiadomości. 18.10 — Program dla 
dzieci. 18.30 —  Bumerang. 1&.50 — 
Wiadomości (R.). 19.00 —  Puchar 
Zwycięzców Pucharów Europy w ko
szykówce. „Żalgiris” (Kowno) — 
„Efez Pilsen” (Stambuł). 20.30 — TV 
studio katolickie. 21.00 — Panorama. 
2130 —  Mosty. 22.10 — Serial „Ile za 
Hitlera” (2). 23.00— Koncert. M. Roz- 
tropowieź i Litewska Orkiestra Kame
ralna. 2330— Wiadomości wieczorne.
23.45— Jazz session.

Bałtycka TV
18.00 — Program TVP. 22.15 — 

Prezentacja konkursu „Topauto-93”.
22.45 —  Wiadomości bałtyckie. 23.00
— Młodzi młodym. 2330 — Film I. 
Bergmana „Uśmiechy letniej nocy”.

Tała - 3 f  #
7.00— Wiadomości CNN. 730— 

Muzyka. 8.00 — Filmy anim. 9.00 — 
Nowości piłkarskie. 9.15 —  Aerobic.
9.45 — Turcks’n Tractor Power. 10.15 
— Muzyka. 10.50— Serial „Santa Bar-, 
bara”. 15.00 — Filmy anim. 17.00 — 
Muzyka. 18.00 —  Film dok. 1830 — 
Reportaż z Poniewieża. 19.00 —  
Wieści. 19.25 —  Serial „Santa Barba
ra”. 20.15 —  W  świecic sportu samo
chodowego i motorowego. 20.45 — 
Muzyka. 21.00 — Nowości europej
skie. 2130 — Film dok. 22.00 —  Ko
media filmowa. 2330— Muzyka.

Warazawa
10.00 — Wiadomości. 10.10 —  

Program dnia. 10.15 —  Mama i ja.
10.30 — Domowe przedszkole. 10.55
—  Porozmawiajmy o dzieciach. 11.0^
—  „Policjanci z Miami” — serial prod. 
USA. 12.00 —  Kwadrans na kawę.

. 12.15 —  Video Fashion. 12.40 — 
Smoczek czy grzechotka? —  program 
o niemowlętach. 13.00— Wiadomości. 
13.10— Program dnia. 13.1$— Maga
zyn notowali. 13.45 —  Dla młodych 
widzów. 1430 —  16.55 —  Telewizja 
edukacyjna. 17.05— „Koło natury ” — 
magazyn przyrodniczy. 17.50 — Mu
zyczna Jedynka. 18.00 — Teleocpress.
18.20 —  Miliard w rozumie — teletur
niej. 18.45 —  Antena. 19.05 —  „Ko
miks, dziewiąta sztuka wyzwolona” —  
serial dok. prod. hiszpańskiej. 19.30— 
Magazyn katolicki. 20.00 —  Tęczowy 
mini-booL 20.10— Wieczorynka. 2030
—  Wiadomości. 21.00 —  Program w 
pracach rządu. 21.20 —  „Policjanci z 
Miami” —  serial prod. USA. 22.10 — 
Tylko w Jedynce. 22.55— Z  Ogórkiem 
po kraju. 23.15 —  „Pocztówki z Mosk
wy” —  Ostatnia pocztówka. 23.25 — 
„Pegaz” . 24.00 —  Wiadomości gospo
darcze. 0.20 -4  Gorąca linia. 030 —  
Muzyczna Jedynka. 035— „Czerwone 
imperium" — serial dok. prod. ang. 
130— To lubię.

Ostań kino
5.00— Dziennik. 5.20— Gimnas

tyka. 530 — Poranek. 7.45 —  Firma 
gwarantuje. 8.00 —  Dziennik. 8.20 — 
Dla dzied. 8.40— Piłka nożna. 930— 
Do lat 16 i więcej. 10.10 — Rosyjski 
świat. 10.50— Ekspres prasowy. 11.00
—  Dziennik. 11.20 —  TV  film fab. 
„Droga przez mękę”(6). 12.35 —  TV  
film fab. 13.25 —  Koncert. 14.00 — 
Dziennik. 14.20 —  Program. 14.25 —  
Rozmaitości TV. 15.10 —  Film anim. 
15.40— To potraficie. 16.20 —  Do lat 
16 i więcej. 17.00— Dziennik. 17.20— 
Program. 17.25 — Hokej: „Dynamo”
—  „Krylja Sowictow”. Podczas prze
rwy — O pogodzie. Dokumenty i losy. 
Dobranocka. 19.55 — Reklama. 20.00
— Dziennik. 20.35 —  Program. 20.40 
— Loto „Milion”. 21.10 — M. Jackson 
w Moskwie. 22.00 — Galowy koncert 
VII Międzynarodowego Konkursu Ar
tystów Baletu. 23.00— Dziennik. 23.20
— Program. 23.25 — Cd. galowego 
koncertu. 0.25 —  Szachowe mistrzost
wa świata. 0.40 — Ekspres prasowy.

v
Bankas 

"L1E TUY0S Y E R S LA S "
PRZYJMUJE TERMINOWE WKŁADY W  UTACH 
NA 3 MI ES 1 PŁACI 60— 100 PROC. ODSETKÓW 

ROCZNIE

(za leżn ie od w ie lkości wkładu).

M inim alna suma —  500 litów  (teł.: 63-38-63)- 

Za w k łady w alu tow e p łacim y 12 proc. rocznych od

setków. M inim alna suma —  1000 USD lub 1500 DM  
(tel.: 63-05-25).

Szanowni Państwo, m otec ie  Jeszcze zostać akcjona
riuszami Banku! W artość nominalna Jedne| akc|l —  
ty lko  10 litów . (Tel.: 63-38-63).

C zekam y w  W iln ie  przy ul- Naugarduko 91,

(Zam, 2572)

ZSA „IWA 
sprzedaje

1. Lak ier d la parkietu, szalówki, w aga 2 kg, cena 
14,70 LL

2. K ineskopy d la ko lo row ych  te lew izo rów  51 cm, ce 
na 205 LL

3. Sam ochód-cysternę ZIŁ-131 (n ow y )
4. G lazurę n iem iecko-rosyjską
5. Trak tor T-25 „W tad im ir ie c " (n ow y ) z  kabiną
6. Szkło 3—4  mm
WYKONUJEMY PRACE
1. M ontaż zerow ych  cyk lów
2. P rzew ozim y  (ładunki samochodem K AM AZ-kon te- 

ner.
Zwracać się  od  10.00 do  19.00, le i. 61-21-05, Vilnlus, 

ul. V an age lio  7, sk lep  budow lany. ,
(Zam. 2593)

SKUPUJEMY

po wysokiej cenie czeki ln- 
j westycyjne.

Zwracać się: Vilnlus, Gedi- 
j mino 41, Vlvulsklo 7—412, 
| tel. 65-26-18. (Zam. 2590)

SKUPUJEMY 
mledi, brąz, mosiądz.
Zwracać się: Ukmerge, tel. (8- 

211) 5-81-23. (Zam. 2558)

W  centrum miasta
DROGO SKUPUJEMY 

złoto I platynę.
Vllnłu8, tel. 75-15-28 1 75-51- 

81. (Zam. 2566)

PILNIE SPRZEDAM
1. Klaczę ze źrebakiem.
2. Krowę, wybór z trzech 

sztuk.
Zwracać się: Vilnlus, tel. 44- 

97-28 lub 74-03-64.
(Zam. 2592)

STALE SKUPUJEMY 
czeki inwestycyjne.
Vlln>ius, Zlmunu ID, gab. 5, 

tel. 75-82-78 od godz. 9 do 17.
(Zam. 2583)

DROGO SKUPUJEMY 
czeki Inwestycyjne.
Vtlnlus, N. V linia, Pergales 

33a, tel. 07-28-79 od godz. 10 do
I 17. (Zam. 2584)

Biuro podróży 
m S V I T £ h

Seuj — u, ia, 25tX
DclIU —  10JŁ ' ' 
Stambuł -  c o d jl iJ I  
Utrecht (Ho1m <u, ) _ \  Li 

Zwracać ale: Vilni,„ „  *  
0/1—220, tel. 62-27-85 **•!

------

SPRZEDAJEMY 
bus „Peugeot" f fS S S  
przeb ieg 36 ty ,.' ( J  
„F iat T lp o " (1989 ,  1
b ieg 34 tys. km). ^

ORGANIZUJEM Y % v
JA Z D Y  DO POLSKI J/ 
tydzień;

SZW AJC AR II, WĘgifd 
I —  raz na miesiąc.

V lln iusf tel. 61-314M 
61-31-67. ®

_________________ (Zam. 2534)

Po w ysokiej cenie 1 
STALE  SKUPUJEMY 

pozłacane detale, tran
zystory, mlkroschematy, I 
korpusy zegarków i bran
solety.

P łacim y w  walucie wy
m ienialnej i litach.

Zwracać się: Vilnluf, tel 
23-00-95.

(Zam. 2465)

SPRZEDAJEMY

biały, całkowicie skoopute. 
ryzowany „Cadillac Seylllo 
STS" nowego modelu z 1992 
r. Cena 160.000 lit6w. Tel. 
64-37-33, 64-35-04 od godz. 10 
do 17; 77-06-80 po godz. 18.

(Zam. 2595)

SPRZEDAJE SIĘ

tkaninę blstor (prod. polskiej).
Vllnius, tel. 76-65-85.

(Zam. 2591)

SPRZEDAJE SIĘ

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

Zwracać się: Vilnlus, tel. 77- 
64-93. (Zam. 2556a)

Absolwent uniwersytetu 

POSZUKUJE

jednopokojowego mieszkania 
za rozsądną cenę (połądany te
lefon).

Vllnlus, tel. 74-08-26.
(Zam. 2583)

KUPIĘ

dolary USA 1 marki niemiec
kie.

Zwracać się: Vllnlus, tel. 35- 
40-27. (Zam. 2493)

DROGO SKUPUJEMY 

czeki Inwestycyjne w Wilnie
1 rejonie wileńskim.

Zwracać się: Vllnlus, Kalvarlju
02 (gab. 1), tel: 73-21-72.

(Zam. 2494)

Kalendarium
*  Środa (29.IX) jest 272 dniem 

1993 r. Do końca roku 93 dni.
* Znak Zodiaku — Waga,
* Imieniny: Gabriela, Michali

ny, Michała, Rafała.
* Wschód Słońca — 6.16, u- 

chód — 18.01. Długość dnia 11 
godz. 45 min. ■»

Pogoda
Litewska Służba H ydrom eteoro

logiczna przewiduje na 29 wr«- 
śnia zachmurzenie z przeJaAjue* 
mami, bez opadów, w ia tr  po®0- 
cny, umiarkowany. Temperatura 
8— 10 stopni. '

W  ciągu następnych 
dni temperatura w nocy y— 
dzień 10— 15 stopni. J

Wyrazy głęboU^o * 1̂  
czucia rodzinie MAUNCmj 
KICH z powodu Pneó*  < 
nej nagłej śmierci 
Męża wyrażają koledzy ^  
8a I lla , wychowawcy 
zespół „Świtezianka*' 
ły im. S ł  Konarskiego

St̂ o-

Dyżurni wydania:

Henryk MAŻUL, a H ^ H  
Zbigniew m a r k o w k ^-
Krystyna BOGDANOWICZ* 
Krystyna RUCZYNSICĄ, 
Anna RZEWUSKA

K U R IE R
Wileński

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

N a s z  a d r e s :  
Laisv6s pr. 60,
2044, Yllnlus 
Uetuvos Respubllka

Kod 07218 
Cena 10 ct 
W  Polsce — 1000 zł.
Zam. 3109
Nr rejestracji —  322. 

Drukuje Państwowe 
Przedslęblorotwo „Spauda*

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

D z i a ł y :  państwa i samorządu terenowego —  42-78-63, ekono
miczny — 42-78-54, etyki, rodziny I prawa — 42-79-04, prawnik
— 42*75-78, szkolnictwa 1 młodzieży — 42-79-73, 42-09-86, żyda 
politycznego — 42-78-81, żyda wsi —  42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualnośd — 42-79-77, handlu, usług 1 komunikacji
— 42-79-56, literatury 1 sztuki —  42-79-88, felietonów 1 sportu
— 42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
— 42-72-70, korespondend: na rejon wileński —> 42-78-90, 
45-03-95, solecznlckl — 52-780, ftwlędańskl — 44-21-46, trocki 1 
szyrwlnckl — 62-42-67, fotokorespondencl — 42-90-81, tłumacze 
-42-90-60, 42-72-71, styliści —  42-72-92, maszynistki —  42-77-72.

Redaktor Zbigniew BAŁI^^^Hj

Biuro ogłoszeń 1 reklamy H  *

svós 60, 11 piętro, pokój nr UH*
a óiÓO1

lefon — 42-69-63. Czynne o«

17.00 w dniach pracy, ' j


