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yyypowiedź A. Brazauskasa w radiu
24 lśtopada minister ochrony kraju 

[ja#5 Unkevićius spotkał się z sekreta- 
ggB generalnym NATO Manfredem 
Wernerem i przekazał mu ustne 

ligf ze Litwa akceptuje wy- 
^  krajów NATO w kierunku razsze- 
^  surfy bezpieczeństwa na wszyst- 
c kraje Europy, pow iedział w 
injedziałek przez Radio Litewskie

A. Brazauskas podkreślił, że Litwa 
fljytywnie ocenia propozycje USA w 
ę̂ wie „partnerstwa w imię pokoju", 
g&t zaakceptowała konferencja mi- 
giłtrów obrony NA TO w Trave-

milnde. Takie propozycje, zdaniem 
prezydenta, odpowiadają i stanowisku 
Litwy i naszym interesom. Ich zrealizo
wanie bardzo zwiększyłoby bezpie«* 

ęzeństwo zarówno w całej Europie, jak 
i w regionie Morza Bałtyckiego.

Prezydent zaakcentował, że Litwa 
jest zainteresowaha podpisaniem z 
NATO umowy o partnerstwie i współ* 
pracy w dziedzinie obrony, przewidu
jąc perspektywy partnerstwa w nim na 
dłuższy okres. Litwa będzie się starała 
spełnić wszystkie warunki stawiane 
krajom współpracującym.

(ELTA)

W Sejmie może odbyć się 
dyskusja na temat 

członkostwa Litwy w NATO
WILNO (E L T A ). K w estia 

doototwa Litwy w NATO zapewne 
będzie rozpatrywana na specjalnym 
pniedzeniu Sejmu jako część ogólnej 
ptytizagranicznej. Posiedzenie, zda
na przewodniczącego Sejmu Ćeslo- 
mJar&nasa, mogłoby odbyć sięjesz- 

v tym roku, a najpóźniej na 
początku roku przyszłego. Taką przes- 

on na spotkaniu z  dzień- * 
ifarami 29 listopada.

W ubiegły piątek przewodniczący 
Z*iązku Ojczyzny (konserwatystów 
Ltay) Vytautas Landsbergis i przewod
zący zarządu Gediminas Vagnorius 
■jsowroli do prezydenta republiki ot- 
WyEstjWktórymwzywają go, by wys- 
**Nał oświadczenie polityczne do mi- 

spraw zagmnicznydi NATO o 
Patowa litewskiego przystąpienia

do NATO z prośbą o przyjęcie Repub
liki Litewskiej.

Przynależność do jakiejkolwiek or
ganizacji politycznej lub wojskowej, 
podkreślił Ćeslovas JurSenas, w pew
nym stopniu ogranicza suwerenność 
państwa. Dlatego osobiście jest on zda
nia, że decyzję powinien podjąć nie pre
zydent, nawet nie Sejm, a cały naród. 
Można to uczynić w drodze referen
dum. Jednakże w każdym przypadku, 
powiedział przewodniczący Sejmu, po
trzebne są dyskusje, przy tym łącząc 
kwestię członkostwa z koncepcją bez
pieczeństwa narodowego.

^ Szczyt NATO, na którym między 
innymi będą rozpatrywane również sto
sunki NATO z krajami, które oficjalnie 
wyraziły chęć wstąpienia do NATO. 
odbędzie się na początku stycznia.

Odlot na konferencję w Rzymie
29 listopada rano minister spraw 

jucznych Povilas Gylys udał się do 
jtynu w celu wzięcia udziału w posie
wu ministrów spraw zagranicznych 
jŴ wKBWE, które tam się odbędzie, 
Ij^oowało agencję ELTA Minis- 
Pnwo Spraw Zagranicznych. 
ly ąg m u  minister P. Gylys uda się

do Brukseli, aby wziąć udział w posie
dzeniu ministrów spraw zagranicznych 
państw Rady Wspólnoty Północno
atlantyckiej (NACC), które się roz
pocznie 3 grudnia.

6 grudnia P. Gylys w Tallinnie 
spotka się z ministrami spraw zagra- 
nicznych Łotwy i Estonii.
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Działalność, złotymi 
zgłoskami wpisana do 

dziejów narodu
Uroczyście uczczono jubileusz 50-lecia 
Naczelnego Komitetu Wyzwolenia Litwy

27 listopada w Pałacu Pracow
ników Sztuki w Wilnie odbyła się uro
czystość poświęcona jubileuszowi 50- 
lec ia  N ac z e ln e g o  K om ite tu  
Wyzwolenia Litwy. Uczestniczyli w 
niej prezydent republiki Algirdas Bra- 
zauskas, premier Adolf as Sle2evićius, 
przewodniczący Sejmu Ćeslovas Jur
Senas, posłowie na Sejm i członkowie 
rządu, przedstawiciele społeczeństwa 
republiki oraz wychodźstwa litew
skiego.

Uroczystość słowem wstępnym 
zagaił były wieloletni przewodniczący 
Naczelnego Komitetu Wyzwolenia 
Litwy, przewodniczący Sejmowego 
Komitetu Spraw Zagranicznych Kazys 
Bobelis.

R e fe ra t  o 50 -le tn ie j drodze 
NKWL, o walkach o wyzwolenie Litwy 
wygłosił dyrektor Instytutu Historii, dr 
hab. nauk historycznych Antanas Tyla.

Przemawiał też prezydent republi
ki Algirdas Brazauskas.

50 lat dzieli nas od tego histo
rycznego już dnia 25 listopada 1943 r., 
powiedział on, gdy powstał Naczelny 
Komitet Wyzwolenia Litwy, którego 
celem była walka z nazistami, a później 
z okupacją sowiecką. Każdy Litwin na 
swój sposób ocenia NKWL. Dla mnie 
NKWL przede wszystkim kojarzy się z 
imionami tych ludzi, których zrzeszyła 
w swych szeregach ta organizacja.

Na przestrzeni półwiecza swej 
działalności NKWL zdobył duże i pięk
ne doświadczenie pracy. Organizował 
opór mieszkańców Litwy wobec na
zistów, koordynował działalność grup 
podziemnych. Z  czasem walka ta w 
sposób naturalny przekształciła się w

walkę przeciwko innemu okupantowi 
naszej ojczyzny — Związkowi Ra
dzieckiem u. NKW L wykorzystał 
wszelkie okazje, aby wszędzie, gdzie to 
było możliwe, poruszyć kwestię niele
galnej okupacji Litwy.

W doświadczeniu historycznym 
NKWL, w moim przekonaniu, szcze
gólnie cenne jest to, iż priorytet zawsze

- przyznawany był wspólnym interesom
- narodu — wolności, nie zaś wąskim 

aspiracjom partyjnym czy ideoiogi* -
cznym. Wielkie wrażenie wywarło na 

mnie to, że NKWL zrzeszył przedsta
wicieli wielu różnych nurtów polity'.- 

cznych i światopoglądowych. W skład 
jego weszło 15 grup partii demokra
tycznych i ideologicznych oraz ruchów. 
Jest to dobry przykład również dla 
obecnego pokolenia polityków litew
skich, jak też tych, którzy przyjdą po 
nas.

Chlubny był początek NKWL, 
Wielkie znaczenie miała dokonana 
przez niego praca, piękny też był ko
niec. Po wywalczeniu niepodległości 
Litwy Naczelny Komitet Wyzwolenia 

. Litwy 3 maja 1992 r. na uroczystym 
posiedzeniu w Wilnie zakończył swą 
działalność. I niczym nasz wielki pisarz 

1 Juozas Tumas-Vaiźgantas, który wzy
wał, aby wszędzie szukać diamencików 
narodu, NKWL wycofując się z areny 
historycznej pozostawił Fundację Na
rodową, która własnym kosztem rozwi
ja talenty odrodzonej Litwy, wspiera 
instytucje naukowe, oświatowe i kultu
ralne — Instytut Stosunków Między
narodowych i Nauk Politycznych Uni
w ersy te tu  W ileńskiego, szkoły 
litewskie, studentów.

Sprawa wolności Litwy została 
przesądzona. Dziś wyrażamy nasz 
szacunek i wdzięczność dla tych, 
którzy przez 49 lat bronili tej spra
wy działalnością dyplomatyczną, 
polityczną i moralną — powiedział 
na zakończenie Algirdas Brazau
skas.

W przededniu uroczystości na 
mocy dekretu prezydenta grupa dzia
łaczy NKWL udekorowana została or
derami Krzyża Pogoni (Vytis). Algir- 
das Brazauskas wręczył Order Krzyża 
Pogoni II klasy Kazysowi Bobelisowi, 
IV klasy— byłemu wiceprzewodniczą
cemu NKWL Vytautasowi Jokubaiti- 
sowi i sekretarzowi Jonasowi Stikliori- 
sowi. Członkini Rady NKWL Eugenii 
Bulotiene oraz przewodniczącemu 
Rady Fundacji Narodowej Algisowi 
Starauskasowi wręczono listy dzięk
czynne prezydenta.

Poeta Justinas Mardnkevićius po
witał zebranych wierszami. Sygnata- 
riuszka Aktu Odrodzenia Niepod
ległości Kazim iera P runskiene 
wręczyła Kazysowi Bobelisowi obraz, 
przedstawiający pomnik w byłym obo
zie uchodźców litewskich w Niem
czech. K  Bobelis przekazał go prze
wodniczącemu Sejmu Ćeslovasowi 
JurSenasowi z prośbą, aby obraz ten 
został wywieszony w gmachu Sejmu. O 
drodze Litwy do niepodległości mówił 
przedstawiciel Grupy Helsińskiej na 
Litwie Viktoras Petkus.

Uczestnicy uroczystości odśpie
wali „Pieśń narodową”. *

(ELTA) 

Fot. G. SvltoJus (ELTA)
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\ Z  POLSKI
ROZW ÓJ NOWYCH RELIGII I SEKT —  WYZWANIEM 

DLA KOŚCIOŁA
Nad rozwojem nowych ruchów religijnych i sekt oraz ifch obecnością na 

[ gruncie polskim, a także nad sformułowaniem wniosków duszpasterskich dla 
I Kościoła katolickiego w Polsce — by ustrzec, zwłaszcza młodzież przed 
| wchłonięciem jej przez te sekty — dyskutowali uczestnicy 3-dniowej sesji, 
I zakończonej 28 bm. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów 

w Pinieznie (woj. elbląskie).
|  Wśród postulatów, jakie zostały sformułowane na sesji pod adresem 

| odbywającego się Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce jest m.in. wniosek o 
podjęcie prac nad przebudową parafii we wspólnotę wspólnot. Przejawiać się 

f to powinno w tworzeniu oraz stymulowaniu pracy już istniejących grup para
fialnych, takich jak np. Krąg Biblijny, Zespół Misyjny, Ruch Światło-Żyde, 
Nco katechumenat, Odnowa w Duchu Świętym, Kościół Domowy, Schole 
Parafialne, Służba Liturgiczna, Bractwa Różańcowe \ wiele innych.
B  W dyskusji podkreślano, że dzięki pracy tego rodzaju grup pojawi się 
szansa odnalezienia się każdego z wiernych w jakiejś małej wspólnocie, a także 
umożliwi to wyrobienie u wiernych poczucie przynależności i więzi ze 
wspólnotą Kościoła.

Podkreślono też, że należy pracować nad taką postacią Katechezy, która 
pozwoli kształtować religijność intelektualnie dojrzałą, tzn. zdolną do dialogu, 
komunikacji nawet z innymi religiami.

Postulaty dotyczyły również takich zagadnień, jak szeroko dostępne infor
macje nt. nowych ruchów religijnych i sekt, powołania centrum kształcącego 
znawców z dziedziny kierownictwa duchowego i problematyki dialogu 
Kościoła z przedstawicielami nowych ruchów religijnych i sekt, a także po
wołanie stałego zespołu ds. nowych religii i sekt przy Episkopacie.

SATANIŚCI ZDEWASTOWALI GROBY W CIEPLICACH 
W nocy z soboty na niedzielę, funkcjonariusze jeleniogórskiej policji 

zatrzymali na gorącym uczynku dewastacji grobów na cmentarzu komunalnym 
w Jeleniej Górze— Cieplicach, siedmioosobową grupę uczniów miejscowych 
szkół w wieku 15-16 lat — poinformował dziennikarza PAP oficer dyżurny 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Jeleniej Górze.

Wandale wyrywali i niszczyli drewniane krzyże oraz rozkopywali świeże 
mogiły. Dewastacja grobów miała związek z obrzędami satanistycznymi. Czte
rech uczestników zajścia zatrzymano w Policyjnej Izbie Dziecka; trzech prze
wieziono do Izby Wytrzeźwień.

W NOWOSĄDECKI EM — ŚWIĄTECZNA JODEŁKA 
ZA 5 MLN ZŁ GRZYWNY 

W wój. nowosądeckiem do końca lutego 1994 r. nie wolno wycinać jodeł 
w lasach państwowych i prywatnych. W zakazie wydanym przez wojewodę 
Wiktora Sowę mówi się o  karze grzywny w wysokości 5 min zł za wycięcie 1 
sztuki.

Jodły stanowią prawie 27 proc. drzewostanu regionu, jednak leśnicy i 
działacze ochrony przyrody biją na alarm i domagają się objęcia jodły specjalną 
ochroną, gdyż giną lasy jodłowe.

Zakaz ma ukrócić masowe wyręby jodeł w okresie przedświątecznym. 
JAJO DINOZAURA NA GIEŁDZIE MINERAŁÓW W CZĘSTOCHOWIE 

Wielkie zainteresowanie towarzyszy zorganizowanej w salach częstochow
skiego BWA.„Wystawie i giełdzie minerałów, skamieniałości i biżuterii". 
Uczestniczy w niej kilkadziesiąt firm z całego kraju, zajmujących się pozyski-j 
waniem, szlifowaniem i sprzedażą kamieni ozdobnych.

Na wystawie można obejrzeć i kupić minerały poćhodząće ze wszystkich 
zakątków świata (np. ametyst brazylijski o wadze 32 kg), a także różnorodne 
przedmioty użytkowe, biżuterię i ozdoby. Zwiedzający przychodzą całymi 
rodzinami — dzieci zachwycają się skamieniałym jajem dinozaura i zębami 
niedźwiedzia jaskiniowego. „Rynek jest zalany syntetykami, a tu wszystko jest 
naturalne" — tłumaczy zainteresowanie wystawą jej organizator, Bohdan 
Chmielarski.

Reina pewnym zwycięzcą w 
wyborach prezydenckich?

Carios Roberto Reina z opozycyj
nej Partii Liberalnej jest pewnym zwy
cięzcą w niedzielnych wyborach prezy
denckich w Hondurasie.

Z  najnowszych poniedziałkowych 
danych wstępnych wynika, że Reina 
zyskał 54,1 procent głosów, podczas 
gdy jego główny rywal z rządzącej Partii 
Narodowej, Oswaldo Ramos Soto — 
42,03 proc.

Oficjalne wyniki będą znane przy
puszczalnie we wtorek. Jednak Reina 
już głosi swe zwycięstwo, a Ramos 
przyznaje, że doznał porażki.

W czasie wyborów postawiono 
w stan pogotowia 13 tys. żołnierzy i 
p o lic jan tó w , by p rzec iw d z ia łać  
ewentualnym zamieszkom. Policja 
honduraska podała w poniedziałek, 
że w sporadycznych zajściach zgi
nęło 5 osób. Jednakże uważa się, że 
wyborcza niedziela minęła spokoj
nie, mimo obaw, jakie wzbudził na
pięty przebieg kampanii przedwy
borczej.

W rezultacie głosowania mają być 
także wybrani trzej wiceprezydenci 
oraz 128 posłów do parlamentu.

Były to czwarte wybory, od czasu 
gdy w 1992 roku armia Hondurasu 
przekazała władzę cywilom, po 20 la
tach rządów wojskowych.

W wyniku niemal pewnego zwycię

stwa wyborczego, Partia Liberalna 
powróci do władzy, któr^ utraciła w 
1989 roku po sprawowaniu jej przez 
dwie kolejne czteroletnie kadencje.

Nowy prezydent obejmuje urząd 
27 stycznia 1994 roku. Będzie sukceso
rem obecnego szefa' państwa Rafaela 
Callejasa, który już złożył gratulacje 
Reinie i jego Partii Liberalnej.

67-letni Carios Roberto Reina jest 
adwokatem, doktoryzował się z prawa 
międzynarodowego i legitymuje się już 
50-letriią karierą polityczną. W latach 
60 był dyplomatą na placówkach w W. 
Brytanii i Francji, a następnie zasiadł w 
międzynarodowych gremiach sądo
wych. Znany jest jako polityk liberalny, 
przeciwnik dyktatury i obrońca praw 
człowieka.

Reina występuje jako zwolennik 
wolnego rynku, ograniczenia armii, 
m.in. przez odebranie jej kontroli nad 
policją; zapowiada walkę z korupcją, 
konieczność bardziej sprawiedliwego 
podziału majątku i realizacji programu 
pomocy ubogim. Głosi, że jego tryumf 
oznacza „wzmocnienie demokracji" w 
Hondurasie.

Honduras, długo znany jako „re
publika bananowa", jest jednym z naj
uboższych krajów Ameryki Południo
wej; na każdych 10 jego mieszkańców 
— ośmiu żyje w nędzy.

Z DONIESIEN PAP, ELTA

ZKRAJÓW BAŁTYCKICH

Premier wyjaśnia przyczynę 
dymisji szefowej MSW

P re m ie r  E s to n ii M art L aar 
oświadczył, że główną przyczyną dymis
ji minister spraw wewnętrznych, pani 
Lagle Parek była sytuacja w jej resorcie 
i niewykonywanie przez podwładnych 
poleceń ministra.

W wydanym  w p o n ied z ia łek  
oświadczeniu premier Laar stwierdził, 
że choć pani Parek miała niewątpliwe

sukcesy w pracy, to  równocześnie 
doszło do umocnienia i zorganizowania 
się w Estonii świata przestępczego. Szef 
rządu osobiście przejął kontrolę nad 
MSW.

Pani Parek była jedną z trzech ko
biet w rządzie Marta Laara. Pełniła swą 
funkcję od października 1992 roku, do 
dymisji podała się w sobotę.

ZEWSZĄD

Wiec pod hasłem „Razem 
przeciw apartheidowi”

Z  udziałem tysięcy ludzi w stolicy 
Łotwy— Rydze— odbył się w niedzie
lę  wiec w obron ie  praw ludności 
niełotewskiej pod hasłem „Razem 
przeciw apartheidowi".

Łotwę zamieszkuje okL 2,6 miliona 
osób, z czego jedną trzedą stanowi lud
ność nierdzenna, przede wszystkim 
Rosjanie. Ludność ta jest pozbawiona 
części praw przysługujących Łotyszom. 
W czasie wiecu, zwołanego w 20 roczni
cę uchwalenia przez ON Z międzynaro

dowej konwencji potępiającej apart
heid, mówcy domagali się praw dla 
mniejszości, a szczególnie dla 150-ty- 
sięcznej grupy mieszkańców tej nad
bałtyckiej republiki pozbawionych 
wszelkich praw socjalnych (m .in. 
moźliwośd rejestracji w urzędzie za
trudnienia, uzyskania zasiłku dla bez
robotnych lab na dzied, zameldowa
nia, oraz szans powrotu do kraju w razie 
tymczasowego wyjazdu poza jego 
obręb). ,

W, BRYTANIA

Sprawa rozmów z Sinn Fein
Poniedziałkowy dziennik „The In

dependent" powołując się na „źródła 
oficjalne" pisze, że osoby, które spoty
kały się z Martinem McGuinnessem, 
jednym z czołowych przywódców part ii 
Sinn Fein będącej legalnym polity
cznym skrzydłem Irlandzkiej Armii 
Republikańskiej, mogły mieć kontakty 
z Foreign Office i z tajnymi służbami 
brytyjskimi MIG i że działały bez po
parcia ze strony rządu.

M artin McGuinness powiedział w 
niedzielę, że spotykał się z wysłan
nikami rządu. N atom iast m inister 
do spraw Irlandii Północnej Patrie 
M ayhew'przyznał , że istniał „kanał 
łączności" między Sing.Fein a rzą
dem, ale, że ani prem ier John M ajor 
ani on sam nikogo nie upoważniali 
d o  p o d jęd a  negocjacji z Sinn Fein 
albo z IRA.

SPRAWA OTWARCIA 
DOMÓW PUBLICZNYCH Ą 

W SAN FRANCISCO M 
Rada Miejska San Francisco po

wołała grupę złożoną z 20 ekspertów, * 
która) skład weszły również 3 prcwtytufo 
której zadaniem będzie opracowania pro 
iektu propozycji w sprawie otwarcia w 
mieście oficjalnych domów publicznych.

Eksperci mają zapoznać sif z 
doświadczeniami w tej dziedzinie w młaa. 
tach innych państw, gdzie działają Ugą. 
nie domy schadzek.

Chociaż prostytucja jest oficjalnie za
kazana, w San Francisco policja nie mofo 
poradzić sobie z damami lekkich oby.
czajów masowo okupujących parki i uKc*.
Z kolei nachalne nieraz nagabywania 
przechodniów wywołuje coraz więh»a  
protesty mieszkańców miasta.

CORAZ WIĘCEJ KSIĄŻEK GINIE 
Z BIBLIOTEK 

W bibliotekach amerykańskich g]nfe 
średnio w ostatnich latach jeden procant 
wypożyczanych książek na sumę ok. 50 
min dolarów, przy czym odnotowują alf 
systematyczny wzrost kradzieży.

Jak podało w niedzielę Stowarzysza
nie Bibliotekarzy Amerykańskich, tylko 
minimalną część książek kfiend gubią 
natomiast większość uzupełnia nimi zbio
ry domowe, lub też sprzedaje.

Ostatnio policja aresztowała w Chica
go małżeństwo Kennetha i Sandry Lan- 
ning, które w kilkunastu bibliotekach uk
radło łącznie 1.650 wartościowych 
egzemplarzy i sprzedało je na rynku.

W ŻYCIU SEKSUALNYM .1 
BELGOWIE SĄ RACZEJ 

KONSERWATYWNI % 
W życiu seksualnym Belgowie są racz

ej konserwatywni: zaczynają w 18 roku 
żyda i aą na ogół wierni aktualnej partner
ce (partnerowi). Tak przynajmniej wyraka 
z pierwszego w historii poważnego cyldu 
badań na tan temat przeprowadzonego 
przez socjologów katolickiego Uniwersy
tetu świętego Ludwika w Brukseli.

średnia wieku, w którym Belgowie 
odbywają pierwszy stosunek, wynosi 
dokładnie 18,1 la t  Na pytanie, czy 
jftapóttytąpbecnie równoległe z więosjntt 
jednym partnerem, tylko 4,1 proc. odpo
wiada twierdząco. Powtarza się przy tym 
stereotyp, że mężczyźni są mniej skłonni 
do dochowania wierności. 42,6 proc. 
spośród nich wyraża gotowość zdradzę- 
nia partnerki i inną kobietą, która im aif 
spodoba i na to przystanie. Wśród kobiet 
taką gotowość wyraża tylko 3,2 proc.

R O M A
mm

Czy Rosji grozi komuno-faszyzm
Na dwa tygodnie przed wyborami 

parlamentarnymi w Rosji, badania opi
nii publicznej potwierdza rosnąca po
pularność faszystów z Partii Liberalno- 
Demokratycznej.

„Nowaja Jeżedniewnaja Gazieta” 
prognozuje zwycięstwo komunistów. 
Wizja komuno-faszystowskiej Dumy 
Państwowej skłonić miała prezydenta 
Jelcyna do rozważenia możliwości anu
lowania wyników wyborów parlamen
tarnych^ twierdzi rosyjska telewizja.

Na dwa tygodnie przed planowa
nymi w Rosji wyborami parlamentar
nymi, badania moskiewskiej opinii 
publicznej wykazują stały wzrost popu
larności faszystów z Partii Liberalno- 
Demokratycznej Władimira Żyrinow- 
skiego. W  ciągu 3 tygodni procent 
zwolenników faszyzmu wzrósł w rosyj
skiej stolicy z 2  do 6 proc.

Badania Niezależnego Instytutu 
Socjologii i Parlamentaryzmu prof. Be- 
taneli świadczą o stałym spadku popu
la rn o śc i prezyd en cko-rząd  owego 
bloku „Wybór Rosji" wicepremiera 
Gajdara (w ciągu 3 tygodni z 30 do 20 
proc.). I choć blok ten nadal ma w 
M oskw ie najw yższe n o to w a n ia , 
ogólnorosyjskie prognozy wyborcze, 
na k tó re  p o w o łu je  s ię  „N ow aja 
Jeżedniewnaja Gazieta", przewidują 
zwycięstwo komunistów Giennadija 
Ziuganowa (Komunistyczna Partia 
Rosji). Na drugim miejscu uplasować 
się mają faszyści Żyrinowskiego.

Powodem stałego wzrostu popu
larności skrajnej rosyjskiej prawicy są 
telewizyjne wystąpienia przywódcy fa
szystów. Opowiadając się za odbudową 
silnej Rosji w granicach— w zależności 
od tego, które były bardziej korzystne

—  rosyjskiego imperium lub Związku 
Radzieckiego, zwolennicyhasła Jeden  
naród, jedna partia, jeden przywódca", 
niejednokrotnie wypowiadanego pub
licznie przez Żyrinowskiego, zapowia
dają przywrócenie terytorialnego, a nie 
narodowego podziału kraju na guber
nie i ujezdy. Przywołując do porządku 
prezydenta Nazarbajewa Żyrinowski 
zagroził mu, iż odmówi Kazachstanowi 
statusu guberni, zgadzając się jedynie na 
role ujezdu. Protestują z kolei przeciwko 
rzekomym prześladowaniom Rosjan w 
krajach nadbałtyckich, Żyrinowski przy
pomniał Litwinom, iż przyjęta przez nich 
konstytucja z 1938 r. nie obejmowała 
obecnej stolicy— Wilna— i okolic, tak 
więc ziemie te powinny wrócić do M 
Rosji. Przywódca rosyjskich faszystów 
zapowiada też przywrócenie Rosji ziem 
estońskich. Należeć się one mają Mosk
wie na mocy XVIII-wiecznego traktatu 
rosyjsko-szwedzkiego. W swej łaska
wości Żyrinowski zgadza się na pozosta
wienie Estonii na mapie Europy jako 
państwa-miasta Tallinna na wzór San 
M arina

Nie tylko badania opinii publicznej

potwierdzają, iż podobne hasła przy
padły do gustu mieszkańcom rosyjskiej 
stolicy. R osnącą popularnością fa
szystów i komunistów poważnie zanie
pokojony ma być sam prezydent Jelcyn- 
Zaprezentowany w telewizji Ostanktoo 
późno w .nocy pod koniec ubiegłego 
tygodnia program „PolUbiuro" dcmiw 
o istnieniu tajnego dokumentu, któty 
przewiduje możliwość anulowani* 
przez prezydenta Rosji wyników ty* 
borów, planowanych na 12 grudnia 
Projekt stosownego dekretu przygoto
wać miało centrum „Strategia”, kieit>* 
wane przez b. rosyjskiego sekretarz* 
stanu i najbliższego doradcę prezyden
ta, Giennadija Burbulisa. Sam Jekyp»* 
także wicepremier Jegor Gajda* j g  
go już zaaprobować, twierdzili autofly 
programu „Politbiuro”. .

I choć odpowiednie czynniki w 
dzie i aparacie prezydenta katejofl 
cznie zdementowały informację 
wizji Ostankino, wyniki ankiet Wg 
Betaneli muszą niepokoić wyznaczy 
nych ju ż  daw no zwycięzców 
zbliżających się wyborach partam*®' 
taraych w Rosji. Oto one:

Ugrupowanie Poparcie w Moskwie w
lub partia llJC I 18JCI

Wybór Rosji" wicepremiera Gajdara 30 22 20

„Jawlinald-Bołdyriew-Łukin” 2 * 9

Partia Demokratyczna (Trawkina) 2 4 . 8

Partia Rosyjskiej Zgody i Jedności 
(wicepremierzy Szachraj i Szochin) 4 5  | 8

Partia Liberalno-Demokratyczna 
Żyrinowskiego 1 2



m JDOSKOP AKTUALNOŚCI
Czekamy na wizytę premiera Finlandii

*7 grudnia z jednodniową rewizytą przybędzie na Litwę premier Finlandii Esko
Abo. j K  1 v

Postójny gość spotka się z prezydentem Republiki Litewskiej Algirdasem 
grazauskasem, premierem Adolfasem ŚIeźevićiusem, weźmie udział w imprezach 

Dnia Niepodległości Finlandii.

Przewodniczący Sejmu przyjął naukowców 
I przedstawicieli banków

przewodniczący Sejmu Ćeslovas JurSenas 26 listopada przyjął akademika 
fjtswskiej Akademii Nauk Algirdasa Źukauskasa, przewodniczącego Litewskiego 

żku Inżynierów Donaldasa Źanevićiusa, przewodniczącego Zarządu Litejjf- 
ujggo Akcyjnego Banku Innowacyjnego Artflrasa Balkevićiusa oraz przewodm- 

jjąeą Zarządu Banku „Hęrmis” Nadieżdę Novickiene. Podczas rozmowy 
omówiono niektóre problemy rozwoju gospodarki republiki.

Delegacja Izraela odwiedzi Tallinrt, Rygę I Wilno
Jak informuje ambasada Izraela na Łotwie, 2 grudnia delegacja przedstawi- 

cjCjl Izraela wysokiej rangi ma przybyć do Wilna. Goście spotkają się z przewod
zącym  Sejmu Ćeslovasem JurSenasem, premierem Adolfasem Sle2evićiusem 
0132 wiceministrem spraw zagranicznych Albin asem JanuSką.

Delegacja ta kontynuuje misję rządu Izraela „Wysłannicy pokoju", mającą na 
ęgjii informowanie zaprzyjaźnionych rządów całego świata o eskalacji procesu 
pokoju na Bliskim Wschodzie.

Uczczono pamięć Żydów-ochotnlków
O Żydach-ochotnikach, walczących o niepodległość Litwy opowiada otwarta 

wpiątek wystawa „60-lecie Związku Żołnierzy Żydowskich Została przygotowa
na przez Litewskie Państwowe Muzeum Żydowskie. ,

Spotkanie alpinistów
W stolicy Łotwy odbyło się 35 tradycyjne spotkanie alpinistów krajów 

bałtyckich „Balticum-93”. Podsumowano na nim tegoroczne wyprawy alpinistów, 
pa mistrzostwa nie przybyli Estończycy, którzy w tym roku nie odnieśli w górach 
miększych sukcesów.

Wśród alpinistów litewskich wyróżniono Vladasa Vaitkusa. Alpiniści litewscy 
zajęli też zespołowo pierwsze miejsce.

Pierwsze domy dla rosyjskich wojskowych
W ubiegły czwartek prezydent Litewskiego Stowarzyszenia Budowlanych 

łSdma" V. Laurinavićius wróżył w Kaliningradzie wicepremierowi Rosji W. 
Szumiejce klucze do pierwszych dwóch pięciopiętrowym domów, zbudowanych 
przez litewskie przedsiębiorstwo. Zamieszkają w nich wojskowi, którzy wracają z 
bajów Europy Wschodniej. W najbliższym czasie zostaną oddane do użytku trzy 
następne dziewięciopiętrowe domy.

Ośrodek prewencji konfliktów
Jeszcze na Litwie nie było takiej instytucji, ale życiejzmusiło do jej założenia. 

Istnieją zresztą takowe w Warszawie, Budapeszcie, Sofii i innych miastach. 
Oirodek Prewencji Konfliktów służy do łagodzenia i likwidacji konfliktów np. 
między robotnikami i przedsiębiorcami, między jednym zakładem i drugim itp.

Wileński Ośrodek Prewencji Konfliktów jest organizacją nie dążącą do zysku, 
któią wspiera Otwarta Fundacja Litwy oraz 16 fundacji amerykańskich. Powstał 
przy Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Pracuje tu 12 osób— socjolodzy, 
psycholodzy, historycy i studenci.

Zakończyły się wybory Miss świata
W południowoafrykańskim mieście Sun City odbyły się wybory Miss World. 

Zwyciężyła reprezentantka Jamajki, zdobywając wszystkie główne nagrody — 
umochód firmy „Alfa-Romeo” za 55 tys. USD, nagrodę w wysokości 60 tys. ÓSD 
i wiele innych cennych nagród. Ani Polka, ani Litwinka nie weszły, niestety, do 
finałowej dziesiątki.

Tragedia w restauracji
W barze wileńskiej restauracji „Śokis” (centrum „Śirvinta”) doszło do trage

dii. W niedzielę pojawili się w nim dwaj osobnicy, którzy doprowadzili do konfliktu 
i administratorem restauracji J. Jennołajewem. W wyniku goście zaczęli strzelać 
zabijając Jermołajewa i raniąc sześć innych osób. Po dokonaniu mordu, zabójcy 
próbowali zbiec, ale policji udało się ich złapać. Okazało się, że jeden z „gości ” sam 
tyłpoticjantem.

Zaćmienie Księżyca
W poniedziałek o godz. 8.32 na terytorium Litwy obserwowano całkowite 

ć̂mienie Księżyca. W bieżącym stuleciu będziemy midi ogółem 148 zaćmień 
* % ca i 228— Słońca. g J  |  Ą .

Pamięci A. Śabanlauskasa
Antanas Śaba niauskas jest dla Litwinów tym, kim był dla Polaków Mieczysław 

°tt- W Kłajpedzie odbył się pierwszy wieczór poświęcony 90 rocznicy urodzin 
^rfynnego jeszcze w czasach przedwojennych piosenkarza. Wzięły w nim udział 
**J*lynniejsze gwiazdy litewskiej estrady. Pierwszym laureatom konkursu imienia 
^Sibaniauskasa — Janinie MiSćiukaite i Stasysowi Povilaitisowi wręczono nag- 
"ty—srebrne sygnety z monogramami A. Śabaniauskasa.

Chce kupić Lenina
Biznesmen z Południowej Karoliny (USA) zaproponował mieszkańcom 

^JPedy wysoką sumę za sprzedanie mu któregoś pomnika W. Lenina. Kiedyś 
^**0 to posiadało pomnik „wodza” dłuta G. Jokubonisa. Dziś rzeźba stoi w 

Historii Małej Litwy, a kłajpedzianie zastanawiają się, czyją sprzedawać.

Gospodarze się Jednoczą
l J  ^jonie trockim na zebrahiu gospodarzy postanowiono założyć pierwszą 
I do realizacji produkcji. Pierwszy wkład (minimum) będzie wynosił 500
I r '  Maksymalny — bez ograniczeń. Do spółdzielni zapraszani są wszyscy, kto 
• ®*iązany z produkcj^rolną.

Firmy lotnicze mają swe biuro
fw ^  listopada w lokalu lotniska międzynarodowego w Wilnie blwarto wspólne JTj0linii lotniczych Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Danii i Norwegii. Linie te działają 

od 1992 r. Cieszą się powodzeniem. Samoloty do Kopenhagi np. latają 
tygodniu. Korzystają z nich biznesmeni, turyści, dyplomaci! Wspólne biuro 

Hfpbtługiwało pasażerów linii lotniczych „Austrian”, SAS i „Swissar”.

podstawie doniesień agencji Informacyjnych, radia, prasy 
■  i Inf. własnych przygotowała Barbara Znajdzlłowska

Polski poliester dla litewskich wyrobów
Rozmowa z dyrektorem ds. mar

ketingu Zakładów Włókien Chemicz
nych „E lana*  Eugeniuszem 
GRZEŚKOWIAKIEM

— Na wstępie może nieco reto
ryczne pytanie: Dlaczego w drugich 
Już międzynarodowych targach prze
mysłu lekki ego jest tylko Jedno stoisko 
polskie? Czy to z powodu trudności 
finansowych, czy m ole są  Jakieś 
względy polityczne?

— Sądzę, że wyrażę tu zdanie, 
jeśli nie wszystkich ludzi interesu, to 
z pewnością ogromnej większości. 
Prawdziwy biznes nie ogląda się ani 
na politykę, ani na polityków. Biznes 
jest biznes i liczy się' tu tylko strona 
gospodarcza . W przypadku s to 
sunków polsko-litewskich, chodzi 
przede wszystkim o to, że jak jednym, 
tak i drugim doskwiera brak pienię
dzy. Litwa najchętniej szuka part
nerów, z którymi mogłaby handlować 
na zasadzie barteru. My natomiast 
potrzebujemy pieniędzy.

—  Czy znaczy to, że przyjecha
liście mąjąc już pewne rozeznanie i 
liczycie, że uda się zrobić pieniądze?

—  Owszem, taką nadzieję mamy. 
Przyjeżdżaliśmy tu wiosną, by zbadać 
grunt Przeprowadziliśmy rozmowy ze 
spółkami akcyjnymi „Sluksna”, „Au- 
dejas”, z laboratorium włókienniczym. 
Nasza produkcja jest im jak najbardziej 
potrzebna. Jakkolwiek sytuacja ekono
miczna na Litwie jest bardzo skompli
kowana, wygląda na to, że dojdzie mię
dzy nami do transakcji.

—  Skoro mowa o produkcji, co 
możecie zaoferować?

—  Wszelkiego rodzaju włókna po- 
liesterowe „Elany”: wełnopodobne, 
c ięte i w kablu, włókna bawełno- 
podobne z lumenem i silikowane. Jed
wab poliesterowy torlen: nieskręcany, 
skręcany, sczepiany pneumatycznie, 
teksturowany, dwumetylotereftalan. 
Mamy także szeroki asortyment granu

latu poliestrowego do produkcji włó
kien, folii, butelek. Mamy też do zaofe
rowania modyfikowany polistereftan 
etylenowy wzmacniany włóknem szkla
nym, term oplastyczny elastom er 
przeznaczony do przetwórstwa metodą 
wtryskiwania i znajdujący zastosowa
nie w medycynie, topliwy klej dla prze
mysłu obuwniczego itp.

— Czy Litwa Jest pierfrszym kra
jem , gdzie prezentujecie swoją pro
dukcję?

— Znają nas we Francji, Wło
szech, Niemczech. Nie mówię oczy
wiście o tym, że w Polsce cały przemysł 
włókienniczy bez naszych wyrobów nie 
wyobraża swego istnienia. Byliśmy 
także W Rosji i na Białorusi. Niestety, 
nie dogadaliśmy się. Oni wolą barter, a 
my nie widzimy godnych uwagi to
warów, które moglibyśmy od nich spro
wadzać.

—  Rozumiem, iż liczycie, że z 
Wilna nie obędziecie z pustą ręką?

— Jak najbardziej. Już mówiłem, 
że z niektórymi firmami jesteśmy pra

wie umówieni i jest to praktycznie 
tylko kwestia czasu, jak szybko te firmy 
wygospodarują pieniądze.

-—Jakie ogółem wrażenia z poby
tu na Litwie?

— Wrażenia jak najbardziej pozy
tywne. Litwa to już prawie europejski 
kraj w porównaniu z innymi republika
mi byłego Związku Radzieckiego. 
Sądzę, że bracia Litwini nie pogniewa
ją  się iż mówię „prawie”, bo tak nap
rawdę osiągnąć status europejski nie 
jest tak łatwo i zarówno Litwa, jak i 
wiele innych krajów Europy powinno 
jeszcze udoskonalić swoje ustawodaw
stwo. Ale nie od razu Kraków zbudo
wano, a my z pewnością odjedziemy z 
Wilna pełni dobrych wrażeń: litewskiej 
gościnności, uprzejmości, no i niepow
tarzalnego uroku samego miasta.

— Dziękuję za rozmowę i tyczę 
powodzenia w dalszej współpracy z 
Litwą.

Rozmawiała JulittaTRYK 

Fot Algis Brazaitis

Przyjaciele szkoły
Tej chwili, kiedy wreszcie nowa 

szkoła polska im. Jana Pawła II otwo
rzy swe podwoje, z ogromną niecierp
liwością czekamy również my, czyli 
szkoła im. Władysława Syrokomli. 
Wiemy, że budownictwo nowej tak po
trzebnej polskiej szkoły boryka się z 
trudnościami finansowymi, więc chyba 
nie nastąpi to tak szybko. A tymczasem 
nasz gmach dosłownie pęka w szwach. 
W tym roku szkolnym przyjęliśmy pod 
swój dach rekordową liczbę uczniów 
— 1730.

Problemy natury gospodarczej już 
od dawna nas nękają. Tak na dobre to 
należy się szkole kapitalny remont, 
przecież została wybudowana ponad 
20 lat temu. Fatalny stan drogi dojaz
dowej, urządzeń sanitamo-technicz- 
nych, podłóg w gabinetach, ram okien
nych dosłownie bije na alarm. Na 
wszystko potrzebne są pieniądze.

Na bieżący remont szkoły w tym 
roku od wydziału oświaty nie otrzyma
liśmy ani lita. Finansowo -wsparli nas 
rodzice. Za te pieniądze kupiliśmy 
farbę, której wystarczyło na wymalo
wanie korytarzy I i II piętra oraz 
zapłaciliśmy za remont w toaletach. 
Przy tym korytarze zostały wymalowa
ne wyłącznie przez nauczycieli Jerzego 
Perwejnisa, Zbigniewa Maciejewskie
go i Wiktora Łowczyka.

Chociaż w szkole jest bardzo cias
no, jednak potrafiliśmy wygospodaro
wać niektóre pomieszczenia dla po
trzeb społeczności polskiej. Pod swój 
dach przyjęliśmy szkołę kultury, odby
wały się też próby chóru „Echo”, swoją 
siedzibę ma Towarzystwo Dobroczyn
ności, a harcerze przechowują swój 
sprzęt. Młodociani piłkarze klubu „Po
lonia” stale trenują na stadionie i w sali 
sportowej szkoły. Według umowy z

kierownictwem „Polonii”, koszta re
montu sali Sportowej pokrył klub, 
przeznaczając na to 3.200 litów. Obec
ny kryzys gospodarczy szczególnie bo
leśnie dotknął organizacje zależne od 
budżetu państwa. Do takich należą też 
szkoły. Dziś jak nigdy potrzebni są 
sp o n so rzy  o raż  pom oc firm  i 
społeczności.

G odnym  przykładem  do 
naśladowania jest postawa firmy 
„Wisła” kierowanej przez p. Wiktora 
Monkiewicza. W ubiegłym roku firma 
wsparła nas finansowo, a zupełnie nie
dawno otrzymaliśmy w darze od 
„Wisły” 240 m2 szkła do okien.

W imieniu dyrekcji szkoły i uczą
cej się tu młodzieży wyrażamy wdzięcz
ność wszystkim, którzy służą pomocą 
tej największej na Litwie szkole pol
skiej. .

Tadeusz NARKIEW1CZ, 
zastępca dyrektora 

do spraw gospodarczych

Warszawska 
Jesień Poezji

W ostatnich dniach jesieni, czyli 
28-30 listopada br. w Warszawie odby
wa się kolejna tradycyjną Jesień Poezji. 
Od lat kilku uczestniczą w niej również 
przedstawiciele n&szego wileńskiego 
grona poetów. W tym roku wyjechało 
sporo osób, zarówno z polskiej sekcji 
Związku Pisarzy Litwy, jak również 
nasi poetki i poeci „kurierowi”.

W tym roku ponadto po Warszaw
skiej Jesieni Poezji wezmą oni udziaf w 
imprezie literackiej pt. „Znad Wilii i 
Olzy”, która odbędzie się w Cieszynie 
pó stronie polskiej i czeskiej, na Zaol
ziu.

To pierwsze zorganizowało Sto
warzyszenie Pisarzy Polskichr drugie 
zaś Górnośląskie Towarzystwo Lite
rackie z prezesem jego zarządu Ta.-. 
deuszem Kijonką, który wiele uczynił 
dla włączenia wilnian do obiegu w kul- 
turze literackiej Polski. Podobnie 
zresztą jak ze Stowarzyszenia Pisarzy 
Romuald Karaś.

Danuta WEROWSKA

Dziś w bankach litewskich

KURS WALUT
dolar

amerykański
marka

niemiecka
rubel rosyjski 

fza 100)

skup 1 sprzedaż skup 1 sprzedaż skup I sprzedaż

„Lltimpex bankas” 3,90 3,96 2,27 2£5 0,27 032
„Lletuvos akclnls 

inovacinis bankas” 3,90 3,99 230 2,38 030 031
„Senamlesćlo

bankas” 3,90 4,00 2,28 230 0,25 034
„Vilniaus bankas** 3,85 4,00 2,23 235 0,20 036

„Aurobankos” 3,90 3,99 230 2^8 030 031
ULIeturos verslasn 3.85 4.00 2.25 234 0.20 0.40

Wczoraj w Narodowym Banku Polskim

skup sprzedaż .

Frank francuski 3468 3610

Marka niemiecka 11986 . 12476
Dolar amerykański 20530 21368

Funt brytyjski 30433 31675
Frank szwąj carski 13667 14225
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Pobyt premiera A. SIeżevićiusa w Solecznickiem
Goście powitali gospodarzy — 

tak można zatytułować reportaż z 
pobytu w ubiegły piątek premiera 
rządu A. ŚleźeviŚusa 1 towarzyszą
cych mu ministrów, przewodniczą
cych departamentów, postów na 
Sejm w rejonie solecznickim. Wi
docznie dzięki dobrym kierowcom 
i klasie zagranicznych samo
chodów, goicie przybyli do Solecz- 
nik o kilka minut wcześniej niż 
przewidywał protokół L. nie zastali 
gospodarzy w samorządzie. Co 
prawda, zjawili się tuż zaraz, niemal 
w Siady przybyszy. Dziewczęta z 
wiązankami, w strojach ludowych, 
również spóźnione były zakło
potane, jak tu wręczać kwiaty, 
skoro goicie usadowiają się już do 
stołu rozmów. Wśród nich poza 
premierem A. SlcZcvi£iusem byli: 
minister kultury i oświaty D. Trin- 
kunas, minister finansów E. Vilke- 
Us, minister zdrowia J. Brćdikis, 
wiceminister rolnictwa S. Lama- 
nauskas, przewodnicząca Departa
mentu Narodowości H. Kobeckai- 
tć, przewodniczący Departamentu 
Kontroji Państwowej V. Kundro- 
tas, Departamentu Celnego V. 
Gcrionas, posłowie J. Karosas, R. 
Maciejkianiec 1 Z. Siemienowicz 
oraz doradca prezydenta R. Jakaś.

Na wstępie zarządzający rejo
nu T. Mickiewicz pokrótce scha
rakteryzował istniejącą tu sytuację. 
— Z całą odpowiedzialnością pod
kreślam 5— powiedział on — że 
rejon żyje i pracuje spokojnie. Za
siano oziminami 9 tys. ha pól, na 10 
tys. ha dokonano orki jesiennej, w 
porę rozpoczęto sezon ogrzewczy, 
zgromadziliśmy zapasy paliwa. 
Rejon nasz jest jednak specyficzny 
i nurtują nas specyficzne problemy 
wymagające rozwiązania. Do nich 
przede wszystkim należy przebieg 
reformy rolnej, reprywatyzacja 
ziemi. Z ponad 11 tys. miesz
kańców rejonu za internowanych 
odzyskaniem ziemi, tylko 117 ot
rzymało nadziały i dokumenty pot
w ierdzające prawo do Icb 
własności. (Stanowi to zaledwie 1 
proc., podczas gdy w skali republiki 
wskaźnik ten wynosi 3,5 proc.). Po
mimo że przedstawiciele rejonu 
zwracali się do przewodniczącego 
Sejmu Ć. Jurśćnasa, do Ministerst
wa Rolnictwa, problem ten nie 
rusza z miejsca. Rzutuje na to brak 
metodyki zwrotu ziemi byłej w tak 
zwanych sznurach, które w rejonie 
stanowią 45 proc. reprywatyzowa
nego obszaru. Metodykę tę miał 
opracować Instytut Projektowania 
Regulacji Rolnych, który od ponad 
półtora róku obiecuje to uczynić. 
Mimowolnie nasuwa się wniosek, 
że pracujący tam specjaliści nie po
trafią lub nie chcą tego robić, wszak

dotyczy to zasadniczo tylko re
jonów podwileńskicb.

Kolejnym czynnikiem hamują
cym reformę rolną jest brak doku
mentów archiwalnych. Archiwum 
nie daje odpowiedzi, a z powodu 
ich braku (pozytywnych czy nega
tywnych) sąd nie zaprowadza spra
wy, by na podstawie świadków udo
wodnić prawo do w łasności. 
Dokumenty mieszkańców czterech 
gmin w ogóle się nie zachowały ani 
z okresu przedwojennego, ani też 
późniejszego. Łącznie około 5 tys. 
osób nie posiada żadnych doku
mentów. Nie ratuje więc sytuacji 
powzięta latem br. uchwała rządo
wa, na mocy której utworzone os
tatnio w rejonach i gminach komis
je ekspertów mają decydować o 
przyznawaniu własności w przypad
kach, jeżeli nie ma po temu chociaż 
jakichś podstaw, typu nakazów, 
kwitów płatniczych, planów czy 
innych dowodów.

Nie napawa optymizmem pro
pozycja złożona ze strony gości szu - 
kania dokumentów w archiwach 
ościennych państw: Białorusi i 
Polski. To, co znaleziono w archi
wach Mołodeczna I Grodna, zos
tało przekazane gminom, a w pols
kich archiwach, zgod n ie z 
twierdzeniem ich przedstawicieli, 
zachowały się wyłącznie dane do
tyczące posiadłości dworów i ma
jątków.

Pracę dodatkowo komplikuje 
wymagane przez Ministerstwo Rol
nictwa tłumaczenie istniejących do
kumentów w języku polskim na 
język litewski. Należałoby tu zna
leźć sposób zatrudnienia tłumacza 
w ośrodku rejonow ym , co 
ułatwiłoby m ieszkańcom  wsi 
załatwianie tłumaczenia, a i zmniej
szyło ich wydatki, jako że rolnikom 
nie przelewa się, a szczególnie eme
rytom.

Drugim ważkim problemem 
jest dotkliwy brak nauczycieli, 
szczególnie języków litewskiego i 
obcych, a także finansowanie ich. 
W związku z otwarciem nowych 
klas nauczania w języku litewskim 
wzrosło zapotrzebowanie na peda
gogów. Taknp. wJaszunach czterej 
uczniowie klasy X  wyrazili chęć 
dalszej nauki w języku litewskim. 
Utworzono więc klasę —* a stąd 
nowe etaty, nowe potrzeby, w tym 
mieszkaniowe. Z e skromnego 
budżetu rejonu 167 nauczycielom 
pokrywa się koszty przejazdu do 
pracy, jak te i 50 proc. kosztów 
świadczonych im usług komunal
nych, ale to nie ratuje sytuacji. —  
Czy może być mowa o poziomie 
nauczania, jeżeli brakuje nauczy
cieli? — pytał T. Mickiewicz. —  
Powrót do obowiązkowego, 3-let- 
niego odpracowania młodych

nauczycieli według skierowań po 
uzyskaniu dyplomu — zdaniem 
mówcy — dodatnio wpłynąłby na 
zaspokojenie zapotrzebowania na 
pedagogów. Kwestię tę można roz
strzygnąć też poprzez utworzenie w 
Uniwersytecie Pedagogicznym do
datkowych grup nauczania języków 
obcych i litewskiego, do których 
przyj mowanoby maturzystów z re
jonu. Zapewniłoby to uzupełnienie 
kadry pedagogów narybkiem, który 
by powrócił w rodzinne strony.

Wiele kwestii wymagających 
rozwiązania notuje się w gospodar
ce komunalnej, która, jak wiado
mo, została przekazana radom 
gminnym, rejonowym. Chociażby 
dostawy paliwa za wydzielone kre
dyty po cenie dyktowanej przez 
energetyków wileńskich. A  prze
cież według T. Mickiewicza, gdyby 
te fundusze trafiły bezpośrednio do 
rejonu, paliwo można byłoby nabyć 
po znacznie niższych cenach.

W toku spotkania poruszono 
też potrzebę 50 proc. dotacji na 
ogrzewanie domów indywidual
nych, co zresztą jak dotychczas nie 
jest rozstr^gnięte w skali republiki, 
brakuje bowiem potrzebnych na to 
40 min litów. Mówiono też o  trud
nościach wynikłych z  przekazania 
parku autobusowego na utrzyma
nie rejonu, o  kłopotach, jakich 
przysparzają nieporządki w solecz
nickim urzędzie celnym, o prokura
turze, w której w ciągu dwóch 
miesięcy zmieniło się trzech proku
ratorów, co ujemnie rzutuje na 
skuteczność walki ze światem  
przestępczym.

Szczególny jednak niepokój 
wśród mieszkańców rejonu budzą 
wykroczenia, ciągłe konflikty po
wodowane przez stacjonujące w re
jon ie jednostki wojskowe. Pi
jaństwo, przemoc, których się 
dopuścili poszczególni uzbrojeni 
ludzie, dotychczas nie uzyskały na
leżytej oceny ich zwierzchników. —  
Zarówno były minister ochrony

kraju A. Butkevićius, jak 1 obecny 
L. Linkevićius milczy, nie odpowia
da na Interwencje w tych sprawach 
—r twierdził poseł Z. Siemienowicz.

Pracownicy samorządu zwró
cili uwagę gości na potrzebę kredy
towania rolników na nabycie sprzę
tu technicznego, który już teraz 
„ledwo zipie” i za rok, drugi nie 
będzie czym uprawiać ziemi, na ko
nieczność dotowania produkcji rol
nej wytwarzanej na ubogich grun
tach, jakie stanowią podstawę w 
Litwie Południowo-Wschodniej, 
na potrzebę utworzenia gazety re
jonowej, jako że ukazująca się „Śal- 
ć ia ” nawet za najm niejsze  
ogłoszenie żąda opłat od samorzą
du. Poruszono również zagadnie
n ie p rzed łu żen ia  okresu  
przejściowego (który się kończy za 
rok) w powszechnym stosowaniu 
języka urzędowego, opracowanie 
statusu strefy przygranicznej, który 
jest szczególnie aktualny dla miesz
kańców rejonu graniczącego z 
Białorusią, wreszcie kwestię pod
niesienia wynagrodzeń dla pracow
ników aparatu zarządzającego.

Uwagę przedstawicieli rządu 
zw rócono też  na konieczność 
wznowienia zamrożonej budowy 
szpitala-przytułka w  Ejszyszkach, 
na budowę domu kultury na który 
mieszkańcy czekają 30 lat oraz 
szkoły-centrum etnograficznego.

Po spotkaniu w samorządzie 
rejonu goście odwiedzili litewsko- 
białoruskie przedsiębiorstwo „Stik- 
lop la stik a”, która zyskała  
doświadczenie w produkcji łódek i 
żaglówek, poszczególnych części do 
samochodów z sztucznego tworzy
wa. Jak na dzień dzisiejszy, spółka, 
jak twierdzi jej kierownik Ci. So- 
kcłowicz, nieźle prosperuje. Udało 
się bowiem zachować kontakty z 
dostawcami surowca, jak też rynek 
zbytu. Nabywcami produkcji „Stik- 
loplastiki” są m.in. Finlandia, Nor
wegia, Szwecja.

Podczas gdy minister kultury i 
oświaty D. Trinkunas spotkał się z 
pracownikami swej sfery, minister 
zdrowia J. Brćdikis zapoznał się z 
warunkami pracy szpitala, premier 
zwiedził spółkę rolniczą „Bauiai”, 
zapoznał się z jej możliwościami 
gospodarczym i. W itający go 
członkowie spółki W. Szulski oraz 
V. 5valpa, którzy patronują budo
wie oddziału przetwórstwa mięsa, 
próbowali umotywować potrzebę 
wzniesienia też oddziału przeróbki 
ziemniaków (rejon słynie z ich ho
dowli), a konkretniej — odrodze
nia gorzelni, która przecież latami 
aż do wypowiedzenia „wojny alko
holowi” była czynna w Soleczni- 
kach. Prem ier odw iedził też 
przejścia graniczne, gdzie zapoznał 
się  z  warunkami pracy celników 
zarówno solecznickiego, jak też 
bienlakońskiego posterunków cel
nych.

* •

Później premier rządu, a w jed

nej osobie lider partii DPPL, spot. 
kał się z przedstawicielami DPPt 
rejonu. Zagajając spotkanie, aekre. 
tarz rejonowego oddziału DPpi 
V. Vidrickas opowiedział o działał, 
nośd członków partii, którzy &  
tywnie u czestn iczą  w życiu 
społecznym rejonu, walczą o litew. 
skość (?)... A. Sleźevićius pokrótce 
zapoznał zebranych z sytuacją poj. 
tyczną i gospodarczą republiki 
trudnościami, jakie się wyłaniając 
dziedzinie ekonomiki, polityki. 
Z astęp ca  kierownika działu 
oświaty J. Adamonienć omówiła 
problemy oświaty rejonu.

—  Przy podziale szkół — po 
wiedziała ona, między innymi -  
podstawowa baza nauczania po
zostaje w szkole polskiej lub roqj- 
skiej. Natomiast w nowo pow
stałych litewskich są one ubogie, a 
rodzice będą posyłali swoje dzień 
do tej szkoły, która ma zapewnioną 
dobrą bazę do nauczania. I 
zwróciła ona też uwagę premiera 
na konieczność podjęcia bardziej 
radykalnych kroków przez proku
raturę republiki, od której niemal 
przed rokiem otrzymała listę osób 
(autonomistów, puczystów), prze
ciwko którym wszczęto sprawy i do
tychczas nie doprowadzaoo ich do 
końca. A  przecież, stwierdziła J. 
Adamonieni, połowę tej listy sta
nowią osoby, które teraz wybrano 
do samorządu. Chcąc uniknąć 
powtórzenia podobnej sytuacji w 
przyszłych wyborach do rad tereno
w ych, trzeba uzyskać ocen; 
działalności tych osób przez proku
raturę.

Kierowniczka wydziału opieki 
społecznej A . TamaSauskienJ 
wyłuszczyła potrzebę zakładania 
domu opieki dia ludzi bezdom
nych, omówiła problem zakwatero
wania sierot oraz inne aspekty opie
ki. W toku rozmowy poruszono tri 
sprawy rolnictwa, kwestię oceny 
AK i Żeligowskiego, słowem, 
wachlarz zagadnień byt szeroki 

•  * •
Wieczorem w Domu Kultury* 
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Karty naszej historii

Stefan Batory
n
w

STEFAN BATORY (Bdthoiy lstvin), książę sied
miogrodzki, ogłoszony przez szlachtę królem 

Polski i Wielkim Księciem Litwy, przeszedł twardą szkołę 
życia. Zahartowały go klęski i nieszczęścia rodzinnego 
kraju— Węgier.

Urodzony 28 września 1533 roku w rodzinnej majęt
ności (Somfyo) z  matki Katarzyny Telegdi (Th&legdy Ka- 
talin), córki podskarbiego korony węgierskiej, chował się 

murach zamku.
„Wychowanie przygotowało chłopca do czynów ry

cerskich, a  skrzydła płomiennej wyobraźni unosiły go w 
wir bitew, na pola krwi, śmierci i sławy. Wcześnie, od lat 
piętnastu, wyruszył po raz pierwszy na wyprawę przeciw 
Turkom". (Artur Śliwiński, Stefan Batory, 1922, Poznań, 
Lwów, Lublin, Łódź, Wilno, str. 49-50).

Rodzina Batorych odgrywała na W ęgrzech wybitną 
rolę i cieszyła się zasłużoną sławą. W XIII-XIV w.w. ród 
Batorych rozpadł się na kilka gałęzi. Król Stefan pocho
dził z linii d e  Somlyo. Druga gałąź — d e  Ecsed.

.Pradziad, dziad stryjeczny i ojciec Stefana piastowa- 
godnośó wojewodów siedm iogrodzkich, wszyscy 

wsławili się czynami wojennymi. Siedmiogród d o  1540 
roku należał do korony węgierskiej, rządzili wojewodowie 

ramienia króla węgierskiego. W 1540 roku ten kraj 
przeszedł pod zwierzchnictwo sułtana osmańskiego (A.Ś. 
str. 53)*. „Od końca XVI wieku Księstwo Siedmiogrodzkie 
stało się głównym ośrodkiem węgierskim życia narodo
wego. Gromadziły się tam siły do podjęcia walki o nie
podległość. Podstawy tej polityki Siedmiogrodu stworzył 
Stefan Batory, wybrany przez stany kraju i zatwierdzony 
przez sułtana w 1575 roku księciem Siedmiogrodu. W 
niespełna rok po tym triumfujący książę Siedmiogrodu 
został królem Polski i Wielkim Księciem Litwy (1576)". 
(Wacław Fełczak, Historia Węgier, 1983, Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Gdańsk, str. 137-138).

Po ucieczce Henryka W alezego (Henryk Valois) 
'wszystkie myśli Stefana Batorego skupiają się na Polsce. 
Batory zaczyna starać się o  koronę polską, lecz rozumie 
dobrze, że widoków jej otrzymania nie ma wiele: on 
•zlachcic węgierski, od niedawna książę, lecz wasal 
dwóch monarchów, nie może mierzyć się bogactwem z

(28.IX.1533-12.XII.1586)
wieloma magnatami polskimi ł litewskimi; nie może 
również zaimponować starożytnością rodu, i choć ma 
twardy charakter i sławę wojenną—  rozumie przecież, że 
tego nie wystarcza, by zasiąść na sławnym tronie Jagiel
lonów. Ale z uporem do tego  zm ierza Nie zWraca uwagi 
na gniew cesarza, pozornie nawet oddaje mu pierw
szeństwo, ale czyni ze swej strony wszystko, żeby nie 
dopuścić H absburga do panowania w Polsce i Litwie. To 
była walka dla dobra jego pogrążonej w nieszczęściu 
ojczyzny, bo koniec Siedmiogrodu — to śmierć Węgier.

Interes Rzeczypospolitej łączył się w umyśle Batore
go z najżywotniejszym interesem Węgier, dla których 
chce żyć. Myśli o koronie dlatego, że  ta  korona nie 
przeszkadza być patriotą węgierskim, wrogiem cesarza i 
sułtana. Wasal cesarza i wasal sułtana miał stanąć w ich 
oczach jako niezależny monarcha, król i wielki książę 
wielkich państw. Trzeba było mieć niezłomną wiarę w 
swoje siły, żeby w  istniejących okolicznościach wyciągać 
ręce po koronę.

„Batory szybko uregulował sprawy Siedmiogrodu, po
wierzył rządy krajem bratu Krzysztofowi (Bathory Kristof), a 
8 lutego 1576 roku złożył uroczystą przysięgę na pacta 
conventa wobec poselstwa polskiego” (AŚ. str. 67).
» Pacta zobowiązywały nowego króla do  odzyskania 
na  carstwie moskiewskim ziem utraconych, a  obok 
innych zobowiązań także zaślubienie Anny Jagiellonki.

„Warszawska elekcja (1576 r.)' Batorego podniosła 
prestiż Księstwa Siedmiogrodzkiego. Cesarz Maksymi
lian, pokonany przez Batorego w  Siedmiogrodzie musiał 
wreszcie pogodzić się z  faktem powstania niezależnego 
Księstwa Siedmiogrodzkiego. Tym bardziej, że  po obję
ciu przez Batorego tronu Jagiellonów  Siedmiogród 
połączył się z  Polską unią personalną”."

«Po Walezym objął tron Polski i Litwy człowiek będą
cy pod wieloma względami jego przeciwieństwem. Tam
ten był młodzieńcem, ten  —• mężczyzną po czterdziestce, 
znanym ze  zwycięskich sukcesów na polach bitew. Hen
ryka wprowadziła na  tron magnateria, nie tylko katolicka, 
Batorego — głosy szlachty. O na to 15 grudnia 1575 roku 
okrzyknęła królową Annę Jagiellonkę, „przydając jej za 
małżonka” siedmiogrodzkiego Księcia**. (Danuta Wójcik- 
Góralska, Król niemalowany, 1983, str. 44).

„Stefan Batory dał się poznać w roli utalentowanego 
stratega. Po załatwieniu sprawy gdańśskiej przystąpił do 
najdonioślejszego dzieła swego życia— do walki z Mosk
wą, wyparcia Iwana Groźnego z  zagarniętych przez 
niego Inflant Trzy w krótkich odstępach czasu po sobie 
następujące kampanie moskiewskie Batorego, znaczone 
zdobyciem Połocka, Wielkich Łuk, szeregu grodów i 
zamków, zagrożeniem  sam ej Moskwie i oblężeniem 
Pskowa szeroko wsławiły jego imię.

Śmierć Batorego (12 grudnia 1586) zastała go w 
trakcie gorączkowego montowania ligi antytureckiej oraz 
przygotowań do nowego pochodu na Moskwę”. (Poczet 
Królów i Książąt Polskich. W, 1978, Janusz Tazbir, Stefan 
Batory, str. 361).

W galerii wielkich statystów i wodzów Stefan Batory 
należy do osobliwych postaci. „Pod każdym względem 
to był mąż niezwykły. Szlachcic węgierski wyniesiony ze 
skromnego wojewody na kilka z najpierwszych tronów w 
Europie, dbał wielce o godność monarszą, ale umiał 
również być oszczędnym, prostym, skromnym. Poprzes
tając zawsze na małem, w czasie wojny żył po spar- 
tańsku, nie szukał wygód”. (A.Ś. str. 258).

Opracował Kęstutis JUREVIĆIUS

„ Szlachta na polu  elekcyjnym" 9 zb iorów  Muzeum  ( v Rzeszowie).

G r o *  Królewskie n .  Wewelu. Trumna Stefana M o r .g o  (1587 
restaurowane w  latach 1S8B11873-4. ^  ju im ondM  Urixik«vtólm

500-lecie rodowej 
świątyni Batorych
w Nyirbatorze

Dane historyczne o  domu 
Batorych, na podstawie których 
zarysowują się wyraźne linie ge
nealogiczne tego rodu, sięgają 
XIII wieku.

W XVI wieku ród podzielił się 
na dwie gałęzie, których proto
plastami byli Łukasz (Leukes de 
Bathor de Ecsed) i Władysław 
(Laszlo de Bathor de Somlyo). W 
obu gałęziach często spotykamy 
się  z  imieniem Stefana. Mniej 
więcej w ciągu jednego stulecia 
czterech Stefanów było w rodzie 
Ecsed; przyszli na świat w czwar
tym, piątym, szóstym 1 ósmym  
pokoleniu . Od początku XV 
wieku do początku XVII w. w ro
dzie Somlyo także było pięciu 
mężczyzn o  imieniu Stefan, w 
trzecim , czw artym , piątym, 
szóstym I siódmym pokoleniach.

Obecnie na Węgrzech, w 
miasteczku Nyirbator zachował 
się kościół pod wezwaniem św. 
Jerzego. Architekt, Brat Johan
nes (zbudował go  w latach 1479- 
88, jako rodową świątynię Ecsed 
Batorych). Od 500 iat w tym 
kościele stoi trumna z prochami 
inicjatora budowy tej świątyni, 
ówczesnego wojewody Transyl
wanii Stefana Batorego z  piątego 
pokolenia Ecsed (?- 1493). Od 
1452 r. sprawował rządy w Tran
sylwanii, pokonał Turków w bit
wie pod Kenyermero w 1479 r., 
podpisał Umowę Presburską z 
1491 r. (na zdjęciu: rysunek 
plastyka, historyka I dziennikarza 
Kęstutlsa Jurevlćlusa — wnę
trze kościoła w Nyirbatorze).
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I^mczasowe przepisy reżimu pasa 
przygranicznego Republiki Litewskiej

Część ogólna
1. Tymczasowe przepisy reżimu 

pasa przygranicznego Republiki Li
tewskiej zostały opracowane w ramach 
realizacji ustawy Republiki Litewskiej 
o granicy państwowej i ustawy Repub
liki Litewskiej o ochronie granicy 
państwowej.

Ż  Przepisy te regulują:
2.1. wjazd do pasa przygraniczne

go Republiki Litewskiej (dalej zwane
go pasem przygranicznym) przez oby
wateli R epubliki Lltewskfej i 
obcokrajowców oraz pobyt na jego te
renie;

22. działalność produkcyjną, gos
podarczą i inną osób fizycznych i praw
nych w pasie przygranicznym;

23. przejazd pociągów przez pas 
przygraniczny;

2.4. żeglugę statków po morzu te
rytorialnym i na zalewach, rzekach, je
ziorach i innych zbiornikach wodnych 
pasa przygranicznego (dalej zwanych 
wodami pasa przygranicznego);

2S  wjazd osób urzędowych insty
tucji kontroli Republiki Litewskiej do 
pasa przygranicznego i działalność na 
jego terenie.

3. Do pasa przygranicznego zali
czane są wsie, miasteczka, miasta i inne 
jednostki terytorialno-administracyj
ne położone w odległości do 5 kilo
metrów w głąb terytorium od linii gra
nicy państwowej Republiki Litewskiej 
(dalej zwanej granicą państwową) albo 
od linii brzegu, jeże lf  granica 
państwowa przebiega po morzu, zale
wie, jeziorze, rzece lub innym zbiorni
ku wodnym.

4. Szerokość pasa przygraniczne
go zależy od gęstości zaludnienia, 
działalności produkcyjnej i gospodar
czej mieszkańców oraz jej znaczenia 
ekonomicznego, jak też od warunków 
naturalnych i innych okoliczności lo
kalnych.

5. Obręb pasa przygranicznego 
zaznacza się standardowym znakiem 
drogowym „nazwa obiektu” (na nie
bieskim tle prostokątnego znaku wid
nieje napis białymi literami „Pas przyg- . 
raniczny”).

6. Linia przygraniczna jest częścią 
pasa przygranicznego o szerokości 5 
metrów, znajdująca się przy linii grani
cy państwowej albo na brzegu, jeżeli 
granica państwowa przebiega po 
morzu, zalewie, jeziorze, rzece czy 
innym zbiorniku wodnym (kierując się 
instrukcją ustawiania znaków granicz
nych, którymi w terenie zaznacza się 
granicę państwową).

Na linii przygranicznej wycina się 
las, drzewa, zarośla, wykarczowuje się 
pnie drzew i krzaków, kosi się trawę, 
aby dobrze były widoczne dwa sąsied
nie znaki graniczne.

Ze środków przydzielanych Mi
nisterstw u Ochrony Kraju linię 
przygraniczną uprawia się, obsiewa 
trawami wieloletnimi, a w razie po
trzeby wytycza się na nim drogi i 
ścieżki, potrzebne do ochrony grani
cy państwowej.

7. Projekty urządzeń pasa przygra
nicznego, wznoszonych w komplek
sach przyrodniczych, powinny być uz

godnione z Departamentem Ochrony 
Środowiska Republiki Litewskiej.

Wjazd obywateli Republiki 
Litewskiej I obcokrajowców 
do pasa przygranicznego I 

pobyt na Jego terenie

8. Obywatele Republiki Litew
skiej i osoby, posiadające prawo do 
obywatelstwa Republiki Litewskiej 
wjeżdżają do pasa przygranicznego bez 
przepustek:

8.1. obywatele Republiki Litew
skiej — po okazaniu dowodu osobiste
go obywatela Republiki Litewskiej;

8.2. osoby, mające prawo do oby
watelstwa Republiki Litewskiej — po 
okazaniu dowodu osobistego lub 
zrównanego z nim dokumentu i świa
dectwa o zachowaniu prawa do obywa
telstwa Republiki Litewskiej.

9. Obywatele państw obcych i 
osoby bez obywatelstwa mogą udawać 
się do pasa przygranicznego i stale w 
nim zamieszkać mając dowód osobisty 
lub zrównane z nim dokument, prze
pustkę i inne dokumenty*, które są wy
dawane w trybie ustalonym przez Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych.

10. Dzied do lat 16 mogą udawać 
się do pasa przygranicznego po okaza
niu zaświadczenia placówki dydak
tycznej — metryki urodzenia lub 
zaświadczenia z miejsca zamieszkania.

11. Osoby, przejeżdżające przez 
granicę państwową lub przez pas 
przygraniczny i granicę państwową 
tranzytem powinny posiadać doku
menty tożsamości, przepustki ustalo
nej formy, jak też inne dokumenty, 
potwierdzające legalny ich przejazd.

12. Osoby, które weszły (wjechały) 
do pasa przygranicznego bez zezwole
nia osób urzędowych Służby Ochrony 
Granicy Państwowej (dalej — Służba 
O chrony G ran icy  Państw ow ej) 
uważane są za naruszycieli reżimu pasa 
przygranicznego i są karane zgodnie z 
ustawami Republiki Litewskiej.

Działalność produkcyjna, 
gospodarcza I Inna osób 
fizycznych I prawnych w 

pasie przygranicznym

13. Tryb użytkowania zasobów na
turalnych (rybołówstwo, zbieranie 
jagód, grzybów, ziół leczniczych i 
innych roślin) w pasie przygranicznym 
ustala Departament Ochrony Środo
wiska Republiki Litewskiej wspólnie z 
Ministerstwem Leśnictwa i Ministerst
wem Rolnictwa po uzgodnieniu ze 
Służbą Ochrony Granicy Państwowej.

14. Polować w pasie przygranicz
nym zezwala się w trybie ustalonym 
przez Ministerstwo Ochrony Kraju, 
Ministerstwo Leśnictwa i Departa
ment Ochrony Środowiska Republiki 
Litewskiej.

Zabrania się wydzierżawienia te
renów łowieckich położonych między 
liniami i zaporami inżynieryjnymi (za
sieki z drutu kolczastego z sygnalizac
ją) granicy państwowej Republiki Li
tewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochronę, rekultywację i wyrąb 
lasów państwowych w pasie przygra
nicznym organizują leśnictwa i parki

narodowe po uzgodnieniu ze Służbą 
Ochrony Granicy Państwowej;

15. Pracownicy obsługujący (na
dzorujący i remontujący) linie teleko
munikacyjne, magistrale gazowe, naf
tow e i e lek try czn e  do  linii 
przygranicznej są wpuszczani po oka
zaniu specjalnej przepustki, wydanej 
przez Służbę O chrony  G ranicy 
Państwowej na podstawie spisów 
zgłoszonych przez zainteresowane 
służby państwowe, jak też legitymacji 
służbowej.

16. Inną działalność gospodarczą 
w pasie przygranicznym prowadzi się w 
trybie ustalonym przez ustawy Repub
liki Litewskiej.

Przejazd pociągów przez 
pas przygraniczny

17. Osoby, przekraczające pocią
giem granicę państwową lub pas przyg
raniczny i granicę państwową tranzy
tem, powinni posiadać dokumenty 
tożsamości, zezwalające na przekra
czanie granicy państwowej.

18. Obywatele Republiki Litew
skiej i państw obcych, przekazujący i 
przyjmujący na stacjach kolejowych i 
odcinkach międzystacyjnych pociągi 
( ja k  też  sp raw d zający  wizy 
p odró żn y ch ), i osoby urzędow e 
Państwowej Inspekcji Kolejowej, kont
rolujące pracę przewoźników w pasie 
przygranicznym, powinni posiadać 
przepustki o ustalonej formie, wydane 
p rzez  S łużbę O chrony  G ran icy  
P aństw ow ej na  p o d s taw ie  list 
zgłoszonych przez Ministerstwo Ko
m u n ik ac ji, ja k  też ,le g ity m a c je  
służbowe. ,

19. Służby państw obcych, uczest
niczące w przekazywaniu i przyjmowa
niu pociągów na pogranicznych stac
ja c h  ko lejow ych m ają praw o 
umieszczać napisy w swym języku i 
godło oraz flagę swego państwa na 
przydzielonych im budynkach i po
mieszczeniach służbowych. Te służby 
na przygranicznych stacjach kolejo
wych kierują się ustawami swego 
państwa, a ocena prawna ich działań 
powinna być taka sama, jak i na teryto
rium ich państwa.

20. W p rzy p ad k ach  k lęsk  
żywiołowych lub awarii na przygranicz
nym odcinku kolei należy kierować się

' międzypaństwowymi porozumieniami 
w sprawie komunikacji przygranicznej 
i przewożenia koleją szczególnie nie
bezpiecznych ładunków, jak też innymi 
porozumieniami albo stosować tryb 
ustalony przez Ministerstwo Ochrony 
Kraju i Ministerstwo Spraw Wew
nętrznych.

Żegluga statków na morzu 
terytorialnym I na wodach 

pasa przygranicznego

21. Wszystkie samobieżne i niesa- 
mobieżne (rzeczne, drobne, małe, 
sportowe, żaglowe) statki (dalej zwane 
— statkami), które są lub bazują na 
wodach pasa przygranicznego, na 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego i w a kwa - 
torium Państwowego Portu Morskie
go w Kłajpedzie, jak też płyną tranzy
tem przez morze terytorialne czy wody 
pasa przygranicznego z wód wewnętrz

nych R epublik i Litew skiej czy 
państwowego portu morskiego w 
Kłajpedzie, powinny przestrzegać nas
tępujących przepisów żeglugi:

21.1. po morzu terytorialnym i wo
dach pasa przygranicznego mają 
prawo pływać te należące do miesz
kańców, przedsiębiorstw, instytucji, 
firm i organizacji Republiki Litewskiej 
statki, które są zarejestrowane w Ins
pekcji Kontroli Państwowej i Bezpie
czeństwa Żeglugi Transportu Wodne
go Republiki Litewskiej lub w 
urzędzie kapitana Kłajpedzkiego 
Państwowego Portu Morskiego. Wysz
czególnieni mieszkańcy, przedsię
biorstwa, instytucje, firmy i organiza
cje dane o rejestracji statków powinny 
przedstawić strażnikom (punktom 
kontroli granicznej) ochrony granicy 
państwowej;

21.2. wyszczególnione statki po
winny być oznakowane w trybie ustala
nym przez Inspekcję Kontroli Pań
stwowej i Bezpieczeństwa Żeglugi 
Transportu Wodnego Republiki Li
tewskiej;

213. kapitanowie statków żaglo
wych (jachtów), wypływając na morze 
terytorialne, powinni okazać Służbie 
Ochrony Granicy Państwowej bilet, 
akt lustracji technicznej (ważny w 
ciągu jednego roku), świadectwo kwa
lifikacji kapitana, listę członków załogi 
statku zatwierdzoną podpisami i pie
częciami albo przez właściciela statku, 
albo wypuszczającego kapitana portu, 
dyrektora jachtklubu, bądź inspektora 
rejestru statków sportowych.

22. Sternicy statku (kapitanowie) 
— obywatele Republiki Litewskiej, 
innych państw, osoby bez obywatelst
wa, mieszkające w Republice Litew
skiej ? r  wypływając na morze teryto
rialne i wody pasa przygranicznego, 
powinni posiadać dowód osobisty czy 
zrównane z nim dokument, świadec
two sternika, listę członków załogi, 
paszport techniczny albo inne doku
m enty wyszczególnione w aktach 
prawnych Republiki Litewskiej.

23. S te rn icy  (k ap itan o w ie ) 
statków przed wpłynięciem na morze 
terytorialne lub wody pasa przygra
nicznego powiadamiają o  czasie opusz
czenia miejsca bazowania dyżurnego 
najbliższej strażnicy (punktu kontroli 

'g ra n ic z n e j)  o c h ro n y  g ran icy  
państwowej. Tej zasady nie stosuje się 
wobec osób urzędowych Departamen
ty. Ochrony Środowiska Republiki Li
tewskiej, Państwowej Inspekcji Kont
roli Lasów Ministerstwa Leśnictwa 
Inspekcji Kontroli Państwowej i Bez- 
pieczłeństwa Żeglugi Transportu  
Wodnego Republiki Litewskiej oraz 
Państwowego Zarządu Dóg Wodnych 
Litwy, ustalających naruszenia ustaw o 
ochronie środowiska i ochronie lasów, 
jak też przepisów bezpieczeństwa żeg
lugi oraz sprawujących nadzór tech
niczny nad drogami wodnymi. Te 
osoby urzędowe powinny posiadać 
specjalne przepustki wydane przez 
Służbę Ochrony Granicy Państwowej 
na podstawie list zgłoszonych przez 
Departam ent Ochrony Środowiska 
Republiki Litewskiej, Leśnictwa, parki 
narodowe oraz Ministerstwo Komuni
kacji jak też legitymacje służbowe.

24. Osoby prywatne drobnymi 
statkami mogą pływać po wodach pasa 
przygranicznego tylko o jasnej porze 
doby; o c iem nej po rze  doby — 
wyłącznie po uzgodnieniu ze Służbą 
Ochrony Granicy Państwowej.

25. Obywatele państw obcych stat- 
kam i z a re jes tro w an y m i w tych 
państwach mogą wpływać na morze te
rytorialne i wody pasa przygraniczne
go, przestrzegając porozumień mię
dzypaństwowych.

26. S te rn icy  ;(k ap itan o w ie ) 
statków, członkowie załóg i podróżni 
na morzu terytorialnym j  wodach pasa 
przygranicznego powinni przestrzegać • 
przepisów portowych, nawigacyjnych, 
celnych, higienicznych i radiotelegra
ficznych.

27. Przystanie statków, znajdujące 
się na wybrzeżu morza terytorialnego i 
na wodach pasa przygranicznego, jak 
też na akwatorium Kłajpedzkiego 
Państwowego Portu Morskiego, po
winny odpowiadać następującym wy
maganiom:

27.1. być strzeżone; |___
27.2. posiadać stałą łączność tech. 

niczną ze strażnicą ochrony granicy 
państwowej (punktem kontroli'gra- 
nicznej), w której obrębie znajduje 
przystań.

28. S tern icy  (kapitanow ie) 
statków nie mają prawa w nieprzezna- 
czonym do tego miejscu wysadzać czy 
zabierać ludzi, wyładowywać czy 
przeładowywać towarów, z wyjątkiem 
tych przypadków, gdy:

28.1. następuje awaria lub klęska 
żywiołowa;

28.2. trzeba wysadzić czy zabrać 
chorego lub rannego;

28.3. dokonuje się państwowy, 
kontroli w kwestiach ustaw o ochronie 
środowiska;

28.4. dokonuje się przemysłowego 4 
rybołówstwa i naukowych badań ryb.

29. Jechać środkami technicznymi 
lub iść pieszo przez zamarznięte wody 
pasa przygranicznego (nie wjeżdżając 
lub nie wchodząc na linię przygra
niczną) zezwala się wyłącznie w czasie
i kierunkach (trasach) wskazanychr. 
przez samorządy terenowe, uzgodnio
nych z najbliższą strażnicą (punktem 
kontroli granicznej) ochrony granicy 
państwowej.

Wjazd osób urzędowych 
Instytucji kontroli 

Republiki Litewskie) do 
pasa granicznego I 

działalność na Jego terenie
30. Osoby urzędowe Ministerstwa^ 

Spraw Wewnętrznych, Departamenty 
Ceł przy Ministerstwie Finansów i 
Państw owej Drogowej Inspekcji 
Transportowej przy Ministerstwie Ko
munikacji udają się do przygranicz
nych komór celnych na pasie przygra
nicznym bez ograniczeń posiadając 
legitymacje służbowe.

31. Osoby urzędowe służb Depar
tamentu Ochrony Środowiska Reputv 
liki Litewskiej i Państwowej Inspekcji 
K o n tro li  L asów  M inisterstw a 
Leśnictwa, ustalający naruszenia w 
kwestiach ustaw o ochronie środowis
ka i ochronie lasów oraz stale pracują
cy w lasach  i rezerw atach  pań
stw ow ych, po łożonych w pasie 
przygranicznym, jak też pracownicy 
organizacji obsługujących drogi samo 
chodowe, układający, remontujący i 
nadzorujący drogi w pasie przygranicz
nym, i pracownicy służb niektórych in
frastruktur umiejscowionych w pasie 
przygranicznym wpuszczani są do pasa 
przygranicznego bez ograniczeń na 
podstawie list osób urzędowych i 
środków transportowych przedstawio
nych naczelnikowi strażnicy (punktu 
kontroli granicznej) ochrony granicy 
państwowej, posiadając legitymacje 
służbowe.

Zasady końcowe .
32. Pracownikom, którzy nie na

leżą do Służby Ochrony Granicy 
Państwowej zezwala się wejść na tery
torium obiektów (kompanii, komen
dantur, strażnic, posterunków obser
wacji tech n icz y j ochrony granity 
państwowej, znajdujących się na po
g ran iczu  R ep u b lik i Litewskiej 
wyłącznie za zezwoleniem dowódcy cay 
jego bezpośredniego zwierzchnika* H

33. Przepisy te o b o w ią z u ją  wszyst
kie przedsiębiorstwa, instytucje, orga
nizacje, inne podmioty gospodarcze 
Republiki Litewskiej, jak też wszystka 
osoby prawne i fizyczne, znajdujące się 
na terytorium Republiki Litewskiej- 
Jeżeli w podpisanych przez Republikę 
L itew ską  um owach między* 
państwowych przewiduje się co ino6* 
go, to należy kierować się tymi umowa
mi.

34. Reżim pasa przygranicznCrc 
kontroluje Służba Ochrony Granty 
Państwowej.

35. Osoby, które naruszą te pn? 
pisy, ponoszą odpowiedzialnośCWO'' 
bie ustalonym przez ustawy Republi*9 
Litewskiej.

Druga młodość 
ośrodka kultury

Przez dłuższy czas duksz- 
tańskl Dom Kultury w rejonie Ig- 
nalińskim (dziś Miejski Ośrodek 
Kultury) byt w stanie opłakanym. 
Po wyremontowaniu obecnie 
budynek od zysk a ł drugą  
młodość. Z przyjemnością ćwi
czą tu artyści-amatorzy, przyjem
nie się pracuje ich kierownictwu.

Tek«t I foto A. Zibolls
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M  TEMATY 
p r a w o r z ą d n o ś c i Pomóżmy
demaskować przestępstwa!

Kryminogenna sytuacja w rejonie 
gpedsłdm jest bardzo skomplikowana. 
Świadczą o tym codzienne komunikaty 
ftiinisanatu policji rejonu o przes
tępstwach: kradzieżach wszelkiego 
,2eflia, w tym pojazdów, chuligaństwie, 
rozbojach, włamaniach, gwałtach, 
zabójstwach itd. Pizy tym wszystkim 
gonz częstsze są przypadki organizo
wanej przestępczości, korupcji i graso
wania mnóstwa grup tzw. reketerów. 
Reket boleśnie dokucza również nowo 
organizowanym spółkom akcyjnym, 
prywatnym przedsiębiorstwom itd. na 
loenie Wileńszczyzny. Szczególnie cio- 
tucza bardziej zaradnym w interesie i 
bogatszym. Jak stwierdził komisarz po
licji kryminalnej rejonu wileńskiego 
jóżk Stankiewicz, biznesmeni, przed
siębiorcy i prywatni handlowcy są po
ważnie narażeni na ryzyko. Po prostu 
pokutuje (jako zasada!) płacenie prze
stępcom daniny od zysków. Co najgor
sze nie każdy poszkodowany obywatel 
zgłasza się na pólkję, by ujawnić i po
ciągnąć do odpowiedzialności prze
stępców. Przedsiębiorcy i handlowcy 
wolą dla świętego spokoju dawać „ha
racz" reketerom i niby spokojnie nadal 
prowadzić własny interes. Sądzą, że 
zorganizowanej przestępczości nie wy
korzeni się: bowiem zatrzymanych 
przestępców zaraz po areszcie prewen
cyjnym wypuszcza się na wolność...

Nie wszyscy uczciwi ludzie na 
szczęście mogą się pogodzić z tym, że 
pracując od rana do wieczora muszą 
bezinteresownie oddawać część do
chodów dla świata przestępczego. Za
wiadomią po prostu policję, ufając or
ganom praworządności, które przecież 
zachowują tajemnicę śledztwa.

W k o ń cu  l ip c a  n a  sygnały  
społeczności pracownikom policji 
kryminalnej rejonu wileńskiego udało 
się zatrzymać 7 podejrzanych o reket 
na terenie miasta Niemenczyna. To są 
młodzi ludzie w wieku lat 22-30, miesz
kańcy rejonu (jeden z n ich — z miasta). 
Sąw areszcife prewencyjnym, śledztwo

w tej sprawie prowadzi departament 
śledczy republiki.

W końcu sierpnia br. zostały i^jęte 
3 osoby podejrzane o reket, które wy
magały danin od spółek, właścicieli 
kioskto i sklepów na terenie Solennik. 
Są to też młodzi ludzie nigdzie nie pra
cujący, wysportowani.

Policja rejonu obserwowała też 
grupę przestępczą, która zbierała ha
racz w okolicach Mejszagoły. Od do
chodu wszelkich właścicieli wymagała 
określonej sumy w procentach, którą 
po kolejnym rozliczeniu się zwiększała. 
Była rzeczywiście niebezpieczna. W 
raz ie  n iep o słu szeń stw a , g ro z iła  
użyciem przemocy, a nawet zagładą ro
dziny.

Jak  Już informowaliśmy, 15 listo
pada br. pracownicy kryminalnej po* 
Ik jl komisariatu wileńskiego zatrzy
mali na gorącym uczynku 7-osobową 
grupę reketerów. Podjechali oni do 
sklepu „Żalgiris” czterema zagranicz
nymi samochodami, by odebrać w 
umówionym miejscu swój haracz.

Zatrzymano podejrzanych: kie
rowcę firmy „Credo” Igora Wojewodi- 
na, wicedyrektora klubu sportowego 
„Kosmos” Aleksandra Kisielowa, wi
cedyrektora firmy „Vilryues” Igora 
Maszkalowa, byłego mistrza kikbosin- 
gu Rimantasa Ciżikasa, trenera sekcji 
b asseb a llu  A lg isa  P e tk ev ić iu sa , 
członka firmy handlowej Anatolija Mo- 
niutę i ob. Kazachstanu Olega Maska- 
lowa. -u .

Ktokolwiek z obywateli RL oraz 
m ieszkańców rejonu  wileńskiego 
ucierpiał lub był naocznym świad
kiem  w dokonywanych przestępst
w ach p rzez powyżej wym ienione 
grupy podejrzanych proszeni są  o 
skontaktowanie się z prokuraturą re
jonu wileńskiego, telefon73-25-10 (na 
życzenie można zachować anonimo
wość), lub do departamentu śledczego 
republiki.

Leokadia DROZD

Znad Wili;

Radio 73-34 / 103.8 FM 
Radio „Znad WiliiN codziennie 

proponuje następujące pozycje progra-

—Serwis informacyjny: od 6.00 do 
23X0 co godzinę.

—Radio-budzilc 6.05.
K alendarium  historyczne:

—Konkurs poranny: 730. 
—Serwis BBC: 8.00,19.00,23.00. 
—Horoskop: 8.15,9.15.
—Gość radia „Znad Wilii”: 830.

— Kursy walut: 930 ,1030,1130, 
1230.

— Przegląd prasy: 9.45.
— Godzina rosyjska: 10.00,15.00.
— Koncert życzeń: 11.05,1930.
— Serwis kulturalny: 1130,1430.
— Kuferek radia „Znad Wilii”: 

12.05.
— Sport: 1330,2130.
— P ro g ram  ;,A stro log ia-d l&  

każdego”: 1530 (wtorek i  czwartek).
— Konkurs „3 x tak”: 17.05.
— Dzisiaj w telewizji: 1730.
— Godzina litewska: 18.00.
— Dobranocka: 2030 (sobota, nie

dziela — konkurs dla najmłodszych).
— Konkurs wieczorny: 22.05.
— Muzyczna noc: 24.00.
D z ia ł rek la m y  ra d ia  „Z n ad

Wilii”: 2050Vilnlus,aLLalsvts 60, teL 
42-94-57.
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S P O R T
PIŁKA RĘCZNA. W  NorwegU 

dobiegła końca pierwsza część mist
rzostw świata w piłce ręcznej kobiet. 
Zakończyły się zmagania w grupach 
celem wyłonienia zespołów, które będą 
kontynuować walkę o medale.

Nie powiodło się szc^piomistkom 
Litwy, które trafiły do bardzo silnej 
grupy „B”. Po przegranej z Danią Lit
winki uległy następnie drużynie Rosji 
— 19:26 i handbolistkom Korei Płd. — . 
24:26. Z  tej grupy do dalszych gier 
awansowały Dania, Rosja i Korea Płd. 
Zespół Litwy będzie walczył o 13-16 
miejsce w mistrzostwach.

W grupie nA* reprezentantki Pols
ki po wygranej z Hiszpanią zremisowały 
z Węgrami — 25:25 i przegrały z Nor
wegią — 16:23. W  innych spotkaniach 
Norw egia pokonała H iszpanię — 
20:16, a Węgierki wygrały z Hiszpanka
mi —  22:13. W ten sposób do drugiej 
rundy mistrzostw z tej grupy awanso
wały zespoły Norwegii, Węgier i Polski.

12 najlepszych zespołów zostało 
teraz podzielonych na 2 grupy. Oto ich

składy: I — Norwegia, Węgry, Polską, 
Dania, Rosja i Korea Płd. II— Szwecja, 
Rumunia, Niemcy, CZecjhy i Słowacja, 
Austria, USA. Drużyny z grup elimina
cyjnych już nie będą spotykały się mię
dzy sobą, a punkty przez nie zdobyte 
będą wliczane w drugiej fundzie.

* W  Kownie reprezentacja Litwy 
rozegrała kolejny mecz w ramach elimi
nacji do mistrzostw Europy. Tym 
razem jej przeciwnikiem był zespół 
Norwegii. M imo prowadzenia po 
pierwszej połowie gry —  10:8 Litwini 
m inimalnie przegrali spotkanie — 
21:22. Następny mecz handboliśd na
szej republiki rozegrają 26 grudnia ze 
Słowenią.

TENIS. W Szawlach odbył się 
^rużynowy-kwalifikacyjny turniej ko

biet o prawo awansu gry w przyszłym 
sezonie w rozgrywkach o stopień 
wyższy. W finale turnieju spotkały sie 
zespoły Słowacji, i Łotwy. Zwyciężył 
pierwszy — 2:1. T e właśnie dwie 
drużyny wywalczyły awans. Reprezen
tacja Litwy po wygraniu w ostatnim 
spotkaniu z Lichtensteinem zajęła w 
turnieju 5 lokatę.

TENIS STOŁOWY. W Sztokhol

mie zakończyły się międzynarodowe 
mistrzostwa Szwecji. Jest to  jeden z 
na jbardz ie j m ocno obsadzonych 
turniejów. Pięknie spisał się w nim 
w eteran  z Polski A. Grubba. Po 
wspaniałej grze pokonał on w finale 
Chińczyka Chen Xinhu — 3:2 i zos
tał mistrzem.

NARCIARSTWO. We włoskiej 
miejscowości Santa Catarina odbyły się 
kolejne zawody w ramach Pucharu 
Świata w narciarstwie alpejskim. Ko
biety dwukrotnie zmagały się na trasie 
slalomu-giganta. W pierwszej rundzie 
zwyciężyła Austriaczka A. Wach ter, a 
w drugiej jej rodaczka U. Maier. W 
łącznej klasyfikacji tej konkurencji zde
cydowanie prowadzi Wachter. W slalo
mie specjalnym .najlepiej spisała się 
przedstawicielka Szwajcarii F. Schnei
der.

PIŁKA NOŻNA. Brazylijski klub 
„Sao P aulo" zdobył superpuchar 
Am eryki. Dwa spotkania  z inną 
drużyną brazylijską „Flamengo” za
kończyły się remisem z identycznym 
wynikiem — 2:2. W pomeczowych 
rzutach 11-metrowych był jednak 
lepszy — 6:5. _________

ogłasza:
emisję akcji nowecjo banku, zarejestrowaną 
w Republikańskiej Komisji Papierów Wartościowych!

informuje:
podstawowy kapitał banku jest zwiększany 
cło 30 milionów litów!

zaprasza:
kupujcie akcje banku — cena jednej 550 litów!

przypomina:
akcjonariusze banku do 5 grudnia mają prawo 
nabywać akcje za wartość nominalną — 500 litów.

i  Joeailos 9/1, Vflnius, teł. 22-67-72,22^47-57
(Zam. 2795)
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PATIKRINKITE ABONEMENTO UZPILDYMĄ

Ant abonem ento turi buti kasos aparato  atspaudas.
|forminant prenum eratą (peradresavim ą) ne kasos aparatu, a n t 

abonemento turi buti p a ito  kalendorinis żymekiis. Tuo 
atveju abonem entas prenumeratoriui iśduodam as su kvitu apie pre- 
numeratos (peradresavimo) apm okejim ą. _

fforminant iaikraśćio a r żum alo prenum erata, taip pat ir 
peradresuojant leidinj, prenum eratorius użpildo abonementą 
su pristatym o kortele netm m pindam as, jskaitomai, - *  ' 
laikydamasis ka ino ra iih ) sąlygu.

'DROGO SKUPUJEMY

czeki Inwestycyjne. 
Rozliczamy się od razu.

Vllnlus, Jaslnsklo 1/8, 
teL 22-31-70.

(Zon. 2730;

STALE ORGANIZUJEMY 
WYCIECZKI PO ZAKUPY 

DO WARSZAWY 
NA STADION. 

VHnlus, tel. 22-42-45.
(Zam. 2797)

g i i i i i i i i i i i n i i i T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s  
SKUPUJEMY 

= CZEKI INWESTYCYJNE.
Pracujemy w godz. 9.30 

= — 13.00 114.00 — 18.00 (w 
= dniach pracy).

Zwracać się: VHnlus, U- 
= gonlnte 6, tel. 22-10-24.

(Zam. 2709)    .
ś7 [ fP.

Pogrążeni w głębokim bólu 
I smutku żegnamy kochaną ko
leżankę i nauczycielkę 
Krystynę BAGDZIEWICZIENE 

i współczujemy bliskim. 
Nauczyciele i uczniowie 

Wileńskiej Szkoły 
Średniej im. Adama 

Mickiewicza

ś7f~p.
Podzielamy ból naj

bliższych w związku z przed
wczesnym zgonem byłej wy
chowawczyni
Krystyny BAGDZIEWICZIENE 

Absolwenci 34 promocji 
Wileńskiej Szkoły 

Średniej im. Adama 
Mickiewicza

SKLEP JUBILERSKI 
„PERLAS” 

skupuje zioto wszystkich prób, 
ordery Lenina, platynę, srebro 
techniczne, pallad.

Rozliczamy się od razu! 
V!lnius, Naugarduko 30, tel. 26- 

15-56. ^  ’
(Zam. 2749)

SPRZEDAJE SIĘ 
skórzane kurtki ze skrawków 

na naturalnym futrze (45-48 USD), 
wełniane szaliki (6 Lt).

Vilnius, tel. 77-64-93.
(Zam. 2791)

SPRZEDAJEMY
„ H E R B A U F E ” .

Ceny najniższe.
Vilnius, teł.: 65-16-72, 65-22-

38.
(Zam. 2762)

FIRMA TURYSTYCZNA 
wypożycza autokar w celach 

podróży komercyjnych do Warsza
wy.

V1lnius, tel. (8-22) 63-73-77.
(Zam. 2792)

DROGO SKUPUJEMY
CZEKI INWESTYCYJNE 

w Wilnie I rejonie wileńskim. 
Zwracać się: Vllnius, -K«ivariji| 

62 (gab. 1), tel. 73-21-72.
(Zam. 2740)

Ośrodek szkolenia kierowców 
ORGANIZUJE KURSY 
kierowców.
Vllnius, tel. 45-76-58.

(Zam. 2796)

WYKONUJĘ 
pomniki, nagrobki, ogrodzenia 

ł In. z granitu.
Vłlnlus, Alglrdo 48, tel. 63-99- 

65, Zietelos 6 (dawna Kuriiq), tel. 
63-05-58.

(Zam. 2619)

DROGO SKUPUJEMY 
WSZELKIEJ PRÓBY 

ZŁOTO, PLATYNĘ.
Vłlnius, tel. 63-72-04.

(Zam. 2773)

DROGO SK UPU JEM Y 
ZŁOTO, PLATYNĘ 
KAŻDEJ PRÓBY, 

ORDERY LENINA. 
ROZLICZAMY SIĘ 0 0  RAZU!

Pracuiem y każdy dzień od godz. 9  do 30 . 
Vrublevskio.2, kolo placu. K atedralnego,

. V łln iu s ,te L ^2  7 0  1 7

EKRANY
PERGALĆ — „Wizyta w Amery

ce” (USA, komedia)— o 12,14,16,18, 
20.

VELNIUS —  „Naga prawda” 
(USA, komedia) — o 1130, 13.40, 
15.45,18,20.10.

AUŚRA— „Mój kierowca” (USA, 
komedia) — o 10.30, 12.20, 14.10, 
18.30, 20.20. „Jak trzej muszkietero
wie” (Indie, 2  serie) — o 16.

KALENDARIUM
*  Wtorek (30.X1) jest 334 dniem 

1993 r. Do końca roku 31 dni.
*  Znak Zodiaku.— Strzelec.
*  Imieniny: Andrzeja, Justyny, 

Maury. • _
*  Wschód Słońca — 8.17, zachód 

— 15.58. Długość dnia 7 godz. 41 min.

POGODA
Litewska Służba Hydrometeorolo

giczna przewiduje na 30 listopada zach
m urzenie z przejaśn ieniam i, bez 
opadów, wiatr południowo - wschodni, 
umiarkowany. Temperatura 4 -6  stop
ni mrozu.

W ciągu następnych dwóch dni bez 
‘opadów, temperatura w nocy— 7 -12 
w dzieli 1 -6  stopni mrozu.

TELEWIZJA
WTOREK, 30 LISTOPADA 

LTV
8.00 — Panorama. 8.30— Wiado

mości w jęz. niemieckim. 8.55 —r Wia
domości w jęz. francuskim. 9.20 — 
„Rajska plaża”. 9.45.— 10.15— Witaj, 
Francjo. 18.00 — Dziennik. 18.10 — 
Program dla dzieci. Filmy anim. 18.50
— Wiadomości (ros.). 19.00— Dzien
nik BBC. 1930 — Serial USA „Znów 
ty?” 20.00— Lekcja jęz. niem. 20.15 — 
Co słychać, premierze. 21.00 — Pano
rama. 2130 —  Spektakl TV. A. Cze
chow— „Swaty”. 22.15— Serial „Miej
sk i a n io ł” . 23.15 — D ziennik  
wieczorny. 2335 — Pod sklepieniami 
bazyliki.

TELE-3
7.00 —  Dziennik CNN. 730  — 

Lekcja jęz. ang. 7 3 3 — Przegląd prasy.
7.40 — Muzyka. 8.00 — Filmy anim. 
9 3 0 — Aerobic. 10.00— Życie na wol
ności. 10.55 — Film „Zwierciadło".
12.40 — Lekcja ang. 14.57 — Lekcja 
ang. 15.00— Filmy anim. 1630— Pro
gram sportowy. 18.00 — Wielka rodzi
na. 1830 — Program z Poniewieża.
19.00 — Najświeższe wiadomości.
19.20 — Lekcja jęz. ang. 19.25 — Film 
„Santa Barbara”. 20.15 — Muzyka. 
2030— Ciekawi ludzie. Przedstawicie
le wspólnoty Kriszny. 20.55 — Dzien
nik Tele-3. 21.00 — Dziennik CNN. 
2130 — Lekcja jęz. ang. 2133 — Au
dycja publ. „Jesteśmy niepowtarzalni, 
zanim żyjemy”. 22.05— Film. 23.40 — 
Lekcja jęz. ang. 23.45 — Muzyka.

WARSZAWA
10.00 —  Wiadomości. 10.15 — 

Mama i ja. 1030 — Domowe przed
szkole. 10.55— Porozmawiajmy o dzie
ciach. 11.00 —  „Życie” (11) —  serial 
prod. japońskiej. 11.45— „Przypinanie 
skrzydeł” — film d o i  12.00 — Giełda 
pracy, giełda szans. 1230 — Klub Sa
motnych Serc. 1235 — „Poznaj sie
bie”. 12£0 — „Sto lat” — magazyn 
ubezpieczeń społecznych. 13.00 — 
Wiadomości. 13.15 — Magazyn noto
wań. 13.45 —  Dla dzieci: „Tik-Tak”. 
1430 — 16.55 — Telewizja edukacyj
na. 17.05 — Dla dzieci: „Tik-Tak”.
17.50 — Muzyczna Jedynka. 18.00 — 
Teleexpress. 18.20 — Encyklopedia II 
wojny światowej. 18.45 — W kinie i na 
kasecie. 19.05 — „Murphy Brown” — 
serial prod. USA. 1930 —  Obok nas. 
20.00— Wieczorynka. 2030— Wiado
mości. 21.00 — Sejmograf — magazyn 
parlamentarny. 21.25 — Film fab.;
22.40 —  Listy o  gospodarce. 23.10 — : 
„Andrzej-93”— wręczenie nagród 
Akademii Humoru. 24.00 —  Wiado
mości. 0.15 —  Gorąca linia. 0.25 — 
Muzyczna Jedynka. 030 — Niezwykłe 
biografie.— „Traktat o  uzdrawianiu”
— film dok. 1.15 — „Sabat”. 1.55 — 
Siódemka w Jedynce.

OSTANKINO 
5.00— Dziennik. 5.20 — Gimnas

tyka poranna. 530  — Poranek. 6.45 — 
Godzina wyborcy. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00— Dziennik. 8.20— Kon
cert. 8.40 — Film fab. „Po prostu 
Maria”. 9 3 0 — Człowiek i prawo. 10.10
— Koncert. 10.50— Ekspres prasowy.
11.00 —  Dziennik. 11.20 — Film fab. 
„Powrót do Edenu”. 12.10— Film dok.
14.00 — Dziennik. 14.25 — Wiado
mości dla ludzi interesu. 14.40 — Kon
wersja i rynek. 15.10 — Działalność.
15.20 — Notes. 15.25 — Film anim.
15.50 — Jeszcze stworzymy pieśń... 
16.10 — Koncert. 16.50 — Technod- 
rom. 17.00— Dziennik. 17.25— Gene
wa. Jesień 1993.17.45 — Dokumenty i 
losy. 17.50 —  O pogodzie. 17.55 — 
Film „Po prostu Maria”. 18.45 —  Go
dzina wyborcy. 19.45- — Dobranoc, 
dzieci. 20.00 — Dziennik. 20.45 — 
Temat. 2130 — Film fab. 1.20 —  Eks
pres prasowy.

KUPUJEMY I SPRZEDAJEMY 
WALUTĘ 

codziennie od godz. 9 do 20. 
Vllnlus, Vrublevskio 2, obok pl. 

Katedralnego, tel. 22-70-17.
(Zam. 2717)

ŚRODA, 1 GRUDNIA 
LTV

8.00 — Panorama. 830 — Wiado
mości w jęz. niem. 8.55 — Wiadomości ^  
w jęz. franc. 9.20 — Album rodzinny 
9.45 — 10.45 — Serial „Stary- l i  
„Prawda”. 18.00 — Dziennik. 18.10 — 
Program dla dzieci. 18.50 — Wiado
mości (ros.). 19.00 — Dziennik BBS. 
1930 — Magazyn TV „Puls przedsięl 
biorczości”. 19.55 — Studio opinii.
20.20 — Na Dzień Niepodległości Rui 
munii. 21.00 — Panorama. 2130 — 
Brzeg. 2230 — Magazyn muzyczny. 
23.15 — Dziennik wieczorny. 2335 —1 
Program sportowy. 0.15 — Koncert 
gwiazd światowego rocka.

BAŁTYCKA TV 
1730 — 1 grudnia — narodowe 

święto Rumunii. Film dok. 18.00 — 
230 — Program TVP.

TELE-3
7.00 — Dziennik CNN. 730 — 

Lekcja jęz. ang. 733 — Przegląd prasy. 
7.40 —  Muzyka. 8.00 — Filmy anim! 
930 — Aerobic. 10.00 — Eurosport.
12.00 — 14.57 — Lekcja jęz. ang. 15.00
— Filmy anim. 17.00— Muzyka. 18.00
— Lekcja koszykówki. 18.15 — Okno 
na przyrodę. 18.30 — Program z Jur- 
borka. 19.00 — Najświeższe wiado
mości. 19.20 — Lekcja jęz. ang. 19.25 
—Film „Santa Barbara”.20.15—Klub 
L. 205-5— Dziennik Tele— 3.21.00— 
Dziennik CNN. 2130 — Lekcja jęz. 
ang. 2133 — Wolne słowo. 22.00 — 
Film „Mojej córce”. 23.40 — Lekcja 
jęz. ang. 23.45 — Muzyka.

WARSZAWA
10.00 — Wiadomości. 10.15 — 

Mama i ja. 1030 — Domowe przed
szkole. 10.55— Porozmawiajmy o dzie
ciach. 11.00 — „Na wariackich papie
rach” —  serial prod. USA. 11.50 — 
„Taki jest świat” — magazyn reporters
ki. 12.15— „Klub-21”. 13.00— Wiado
mości. 13.15 — Magazyn notowań.
13.45 — D la  m łodych widzów: 
Młodzieżowe studio poetyckie. 1430 
— 16.55— Telewizja edukacyjna. 17.05
— Dla młodych widzów: Młodzieżowe 
studio poetyckie. 17.50 —  Muzyczna 
Jedynka. 18.00— Teleezpress. 18.20— 
Klinika zdrowego człowieka. 18.40 — 
Program rozrywkowy. 19.05— „Na wa
riackich papierach” — serial prod. 
USA. 20.00 — Wieczorynka. 2030 — 
Wiadomości. 21.15 — Studio sport — 
Liga mistrzów: AC Milan — FC Porto. 
23.05— „Klub-21” — program rozryw
kowy. 24.00 — Wiadomości. 0.15 
Gorąca Unia. 00.25— Muzyczna Jedyn
ka. 0.30— „Podążaj w stronę świata”— 
film fab. prod. USA. 2.00 — „Życie 
mojeH.

OSTANKINO
5.00 — Dziennik. 5.20 — Gimnas

tyka poranna. 530  — Poranek. 6.45— 
Godzina wyborcy. 7.45 — Firma gwa
rantuje. 8.00— Dziennik. 8.20— Dzie
cięcy program inform. 8.40— Film „Po 
prostu Maria”. 9.30 — Most handlowy.
10.00 —  Od M onefa do Picassa. 10JO 
— Ekspres prasowy. 11.00— Dziennik..
11.20 — Film „Powrót do Edenu". 
12.10 — Film dok. 14.00 — Dziennik, j 
14.25 — Rozmaitości TV. 15.10 — 9 
Notes. 15.15 — Film anim. 15.40 —|  
Koncert. 16.00 — Mięcty nami... 1620
— Klub-700. 16.50 — Teehnodrom.
17.00 —  Dziennik. 17.25 — Między-? 
państwowa spółka „Mir”. 17.50 — O ^ 
pogodzie. 17.55 — Film „Po prostu 
Maria”. 18.45 — Godzina wyborcy. |
19.45 — Dobranoc, dzieęi. 20.00 — •. 
Dziennik. 20.45 — Pewnego razu w 
grudniu. 21. 05 — Notatki z dziejów 
ojczyzny. 2135— Pół głosem. 21.50— 
Wzornictwo przemysłowe. 22.05 — 
Ślady. 22.20 — Bezsenność. 22.40 — 
Serial 23.00— Dziennik.2330— Piłka 
nożna.Włochy — Portugalia. 23.45 — 
światowy dzień walki z AIDS. 1.15 — 
Ekspres prasowy.
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