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SPOŁECZNO - POLITYCZNY 
Rody Ministrów Republiki LHawridej

Kazimiera Prunskiene w  Moskwie

ROZMOWA NA KREMLU
Piesydeot ZSRR M. Gorbacaow 

1 przewodniczący Rady Mini- 
sErów ZSRR N. Ryzkow- przyj ę- 
1  premiera Utemkiej SRR K.

Przekazała ona pod*

& 1 Najwyższej Litewskiej SRR 
linłummiły. które zawierają pro. 
posycje | poglądy w  związku z 
problemami powstałymi w  wyni
ka antykonstytucyjnych 

iaego organ 
i  RepablikL 

7«pmiMnic x dokumentami 
wykazało, że poczyniono w  nich 
[g n ę  kroki w kierunku norma- 
ta c ^  sytnacjL Jednakże nie 
TiwUTjtT ll cne głównej rzeczy 
— sie odwołają Aktu Rady Maj. 
wyższej litewskiej SRR „O  od- 
aadzsaiu niezawisłości Państwa 
i ta utk ii jji". który aa mocy tu 
dnraty Nadzwyczajnego Zjazdu 
Dfiaiiwiinyi li Lodowych ZSRR

uznano za bezprawny.
Zwrócono uwagę K. Prunskie

ne na absolutną konieczność te
go, aby Rada Najwyższa Litew
skiej SRR odwołała lub jako mi
nimum wstrzymała działanie te
go Aktu 1 następujących po nim 
tych aktów ustawodawczych, któ
re są sprzeczne z  Konstytucją 
ZSRR.

Podkreślono, że takie właśnie 
rozwiązanie niezwłocznie stwo
rzy możliwość omówienia zagad
nień, które nurtują obecnie na
rody Litwy i  są przedmiotem 
poważnego zaniepokojenia repu
blik Związku Radzieckiego, ra
dzieckiej i  międzynarodowej o- 
pinii publicznej.

K. Prunskiene obiecała przeka
zać to Radzie Najwyż
szej Litewskiej SRR.

(TASS)

PO SPOTKANIU W MOSKWIE
9n| już zakomunikowano, 17 

maje premier Republiki Litew- 
tićfie§ Kazimiera Prunskiene na . 
Kremlu ąpnltałw się z  prezyden. 
kB  7SKR Michaiłem Gorbaczo
wem i  przewodniczącym Rady 
IlinłstTów Z S R  Nikołajem Ryż- 
kowem.

Komentując to spotkanie w , 
rozmowie z .pracownikiem Radia 
Litewribego Benasem Rupeiką, 
Ł  Prunskiene powiedziała, że 
■wała sama reprezentować na 
o n  Litwę, gdyż tak zechcieli 
pnywódcy ZSRR, Rosnowa pod. 

otkania była trudna, z ich 
nlexbyt przyjacielska, po- 

ona, jednakże przesu- 
od pierwotnego stanowi

ł a  — dotychczas ściśle prze
strzegano uchwal m  Zjazdu De
putowanych Ludowych w spra
nie Litwy, żądający d i anulowa- 
>*» u a e j deklaracji z  11 marca 
w ■piwie odrodzenia niepodle- 

— jest znaczne. Potwier

dza to również informacja TASS, 
która głosi, że wspomniany Akt 
i podjęte po nim dokumenty u- 
stawodawcze trzeba anulować lub 
chociażby zawiesić ich działanie. 
Jak pamiętamy, poprzednio przy
wódcy Kremla nawet nie chcie
li mówić o zawieszeniu Aktu.

Jednocześnie, jak zaakcento
wała Kazimiera Prunskiene, nie 
daje to możliwości do myślenia, 
że tak łatwo zdołamy osiągnąć 
pożądany wynik.

Teraz, odnotowała K. Prun
skiene, jest nader ważne, aby 
wykorzystać zaistniałą sytuację i 
nie tracić .czasu. Należy zmie
szać do rozpoczęcia rozmów je
szcze przed spotkaniem ZSRR — 
USA na szczycie i nie popełniać 
błędów. Zamierza ona przedsta
wić swe wnioski parlamentowi 
Litwy w  sobotę na sesji Rady 
Najwyższej.

(ELTA)

KONFERENCJA PRASOWA 
KAZIMIERY PRUNSKIENE
MOSKWA. 18 maja premier 

Republiki Litewskiej Kazimiera 
Prunskiene miała, bardzo napięty 
dzień. Spotkała się z  sekretarzem 
stanu USA Jamesem Bakerem, 
który obecnie prowadzi w Mos
kwie z Eduardem Szewardnadze 
rozmowy w  związku z przyszłym 
spotkaniem Michaiła Gorbaczowa 
i George'a Busha. Kazimiera 
Prunskiene złożyła również wizy
ty w  ambasadach' Norwegii, 
Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, 
Szwecji, Francji i  Kanady, gdzie 
omawiano różne problemy zwią
zane z Litwą. Wieczorem zaś w 
stałym przedstawicielstwie Repu
bliki Litewskiej odbyła się kon
ferencja prasowa. Wzięli w  niej 
udział również zastępcy przewod
niczącego Rady Najwyższej Re
publiki Bronius Kuzmickas i Cze
si owas Stankewiczius. Konferen
cję prowadził dziennikarz Algi- 
mantas Czekuolis.

Sala kinowa przedstawicielst
wa, w której odbywała się kon
ferencja prasowa, - nie mogła 
zmieścić wszystkich dziennikarzy 
radzieckich i zagranicznych —

tak wieHgewbzudziła bowiem 
zainteresowanie.

Mówiono przeważnie o wczo
rajszym spotkaniu na Kremlu, 
które trwało półtorej godziny. 
Odpowiadając na pytania dzien
nikarzy, K  Prunskiene obszernie 
wyjaśniła stanowisko Litwy, e- 
wentualnie ustępstwa w  celu 
przyśpieszenia rozpoczęcia roz
mów z ZSRR. Opowiedziała ona 
również o swej rozmowie z J. 
Bakerem, który, według jej 
słów, jest dobrze poinformowany 
o sytuacji na Litwie. Na pyta
nie dotyczące stanowiska Krem
la Kazimiera Prunskiene odpo
wiedziała: Odniosłam wrażenie, 
że M. Gorbaczow i N. Ryżkow są 
zainteresowani tym, aby rozmo
wy się rozpoczęły, ale nie są za
interesowani w uznaniu niepod
ległości Litwy.

Ponieważ K. Prunskiene śpie
szyła na spotkania w  ambasa
dach zagranicznych, na inne py
tania dziennikarzy odpowiedzieli 
B. Kuzmickas i Cz. Stankewiczius.

(ELTA)

KONGRES KULTURY 
LITWY

Jfk* mamy dz|* kultura! z 
życiodajnymi tradycjami przyno
szącymi nam sił' a- na.dawnlej- 
*z«l przeszłości, z doświadcza
niem, zachowanym ną Wschodzi* 
na xulaniu syberyjskim, I na 
zachodzie — z  potencjałem igro- 
madzonym na przymusowa! «mł- 
W .  *• wszystkimi cfctklml 
stratami? Jaka państwowa po u. 
tyka w dziadzinie kultury po- 
trzabna Jost nam dziś, Jak po
winny byś ożywiana zmurszała 
wartości, chroniona zabytki, roz
wijana zdolności ludzi — oto sa 
pytania, na która odpowiadał be 
dale poszukiwał Konar— Kultu
ry Litwy. Pierwsza Forum Kul
tury na taką akal« w ciągu ca
łego okroau powojennego rozpo
częte sio 18 maja w Wllertfkim 
Pałacu Sportu.

Na Kongres przybyło prawla 
półtora tysiąca delegatów, zapro
szono 3 tysiąca gości, w tym 
trzystu zaqranlcźnycn. Są to 
znani działacza kulturalni I spo. 
łączni amlqracll, plastycy, nau
kowcy. Jednakże żaden z jjich 
nlo otrzymał wizy na wjazd do 
ZSRR Jako gość Kongresu Kul
tury. Niektórzy zdołali przyje
chać z grupami turystycznymi, 
Innymi drogami lub chociażby 
przekazać Kongresowi przygoto
wane przez nich referaty, w  
Kongresie uczestniczą przedsta
wiciela organizacji społecznych l 
instytucji kultury z republik 
ZSRR, grupa Utwtnów z Polaki.

Poematem symfonicznym M. 
K. Czlurllonlsa „Morze" uczest
ników Kongresu wita orkiestra 
symfoniczna Filharmonii Narodo
wej pod dyrekcją Juozasa Do- 
markasa. Na sceny wchodzą pa
triarchowie naszej kultury Pra
ne Dunduliene i Konradaa Ka- 
weckaa. Kongres ogłasza ale za 
otwarty. Orkiestra wykonuje 
hymn Litwy.

Przewodniczący posiedzenia 
plenarnego — poeta Justinas 
Marcinkowiczius i wiceminister 
kultury 1 oświaty Litwy Wytau- 
taa Gaidamawiczlus rozpoczynała 
prac*.

Komunikuje alf, Se pozdrowie
nie dla Kongrteu nadesłał pa
pież Jan Paweł II,

Przemówienie powitalne wy
głasza przewodniczący Rady 
Najwyższej Republiki Litewskiej 
Wytautaa Landsbergls.

Uczestników Kongresu pozdra
wiają minister kultury Republi
ki Łotewskiej Ralmond Paula, 
przedstawiciel wspólnoty litew
skiej w Australii Izolda PolalaL 
te-Davis, bałtysta z Berlina, do
ktor Filologii Rainer Eckert, u- 
czestnik pierwszego Kongresu 
Kultury Litwinów pisarz Julius 
Butenas 1 In.
- Kongres potrwa trzy dni. Rów
nolegle z posiedzeniami plenar
nymi w Pałacu Sporty w róż
nych salach miasta fefdzio praco
wało 15 sekcji. (ELTA)

W kilku wierszach
0  Republikański skład apte

czny przyjął leki, które w zwią
zku z blokadą nadesłał Litwie 
Czerwony Krzyż Wągier. Razem 
z lekami 3-tonowym furgonem 
dostarczono z Węgier również 
artykuły spożywcze.

O  Społeczność województw 
północno-wschodnich Polski 
znajdujących się najbliżej 
Litwy zbiera datki i 
pieniądze dla Litwinów. Pier
wsi tą akcją rozpoczęli mie
szkańcy gminy puńskiej wojewó
dztwa suwalskiego, której więk
szość stanowią Litwini. Zbierają

BLOKADA GOSPODARCZA TRWA

DEPARTAMENT STATYSTYKI KOMUNIKUJE
tofodlug danych Litewskiego 

■"“Pwtamamu Statystyki, 17 ma- 
| | p  związku z brakiem zaso
bów paliwowo , energetycznych 
jm tm mowyct w przemyśle, 
‘"■0’wntówle i transporcie z ko- 
"sm w łd  nie pracowało 10,7 

osób. Prócz tego w przed- 
^łNuuiaach rolnych zaaadni- 

^acy nie wykonywało 7,5

ty*. traktorzystów, kierowców 
samochodów ciężarowych i in
nych mechanizatorów. Całkowi
cie stanęło 6 zakładów przemy
słowych: 4 cukrownie, Kłajpedzie! 
Kombinat Celulozy i Tektury, 
Rafineria Mażeikiajska.

Wartość produkcji, której nie 
wytworzono oraz wartość nie 
wykonanych prac sięga 300 
min rubli, suma zysków,

których nie Otrzymano, 
wynosi 40 milionów rubli. Do 
budżetu republiki nie wpłynęło 
42 miliony rubli z  tytułu podat
ku obrotowego i blisko 15 milio
nów rubli potrąceń od zysków.

Intensywność zwiększania się 
liczby niepracujących ludzi w 
ciągu tygodnia (od 11 maja) nie
co zmalała.

(ELTA)

Stanęła Ignalińska Elektrownia Atomowa
— I# maja. piay-- 

Mokady gospo-
kapsy pogładzeniu rządo- 
V  do spraw regulowa
ł b y * * #  gospodarczej stwier- 

*  taapodarka Lkwy zblL 
krytycznego progu, 

niepomyślna sytua- 
^^•n a ltow a li się w systemie 
T rJJJd sk tiy crn e j. Wczoraj 

20 minut 02 nlespo- 
*anął pierwszy blok 

Elektrowni Atomo- 
zakomunikował telefo- 

Wtyaier naczelny EA 
Nleprłwoda, z ,jCos- 

ZSRR otrzymano

polecenie, aby zatrzymać blok 
remont od 20 maja. Dlatego 
wczoraj w siłowni postanowio
no dokonać pomiaru wibracji 
turbin bloku. Podczas tych prac 
niespodziewanie włączył się auto
matyczny system ochrony turbin 
1 reaktora, 1 pierwazy blok sta
nął. Przyczyny wyjaśnia się.

Według pionu remont drugie
go bloku ma się zakończyć do 
20 maja. GL Niepriwoda potwier
dził te remont zakończono, trwa
ją przygotowania do rozruchu 
bloku około 22 maja, jeżeli 
przedstawiciele „Gosatomnadzo- 
ru“  udzielą zezwolenia.

Tymczasem zasadnicze obcią

żenie przypada na Litewską Ele
ktrownię Okręgową. Już dziś od 
godziny 8 do 11 rozpoczęło się 
ograniczenie dostaw energii ele
ktrycznej do przedsiębiorstw nie 
tylko Lltyy ale również Białoru
si, obwodu kaliningradzkiego. 
Później dopływ energii wyrów
nał się, ograniczenia wycofano. 
Z posiadanymi zapasami paliwa 
Litewska Elektrownia Okręgowa 
może działać w dągu kilku dni. 
Zakłady przemysłowe zostały u- 
przedzone, te dostawy energii e- 
IektryczneJ mogą być przerwane.

Wlrglnlja BENETIENE, 
kor. ELTA

oni dary dla rodaków a tefcte 
pieniądze. Pomoc Litwie organi
zuje również zarząd wojewódzki 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Białymstoku.

O  W  Kowieńskiej Akademii 
Medycznej rozpoczęły się impre
zy poświęcone 70-leciu wyższych 
studiów' medycznych w Kownie 
i  nauki narodowej na Litwie.

Początek wyższych studiów 
medycznych w Kownie stanowi
ły wyższe kursy medyczne, ot
warte po pierwszej wojnie świa
towej i przekształcone później w 
wydział lekarski uniwersytetu im. 
Wytautaaa Wielkiego. Po reorga
nizacji uniwersytetu w roku

1950 utworzony został Kowień
ski Instytut Medyczny — obec
nie Kowieńska Akademia Medy
czna.

0  Do Kopenhagi celem wzię
cia udziału w międzynarodowym 
kongresie federacji wydawców 
niezależnych gazet odjechał re
daktor gazety „Reapublika" W i
tas Tomkus.

0  W  Prokuraturze Republiki 
Litewskiej odbyła się narada 
koordynacyjna republikańskich 
organów ochrony {Kawa, którą 
przeprowadził prokurator repub
liki Arturas Paulauskas. Omówio
no problemy walki z przestęp
czością w warunkach blokady 
gospodarczej.

UCHWALONO USTAW? 0 TYMCZASOWEJ 
ADMINISTRACJI

TALLINN. Na sesji Rady NaJ. 
wyższej Republiki Efetońskiej po 
gorącej debacie w trzecim czy
taniu przyjęto ustawę o  podsta
wach tymczasowego trybu za
rządzania Estonią.

Ustawa likwiduje podporząd
kowanie organów władzy państ
wowej 1 administracyjnej sądu i 
prokuratury odpowiednim orga
nom ZSRR, oddziela się je od 
odpowiedniego systemu ZSRR. 
Stosunki zaś między Republiką 
Estońską 1 ZSRR opierają się na 
tanfoirithn traktacie pokojowym z 
2 lutego 1920 roku. Najwyższą 
władzą ustawodawczą w Estonii

w okresie przejściowym spra
wuje Rada Ną] wyższa, wykona- 
wao-dyqpczycyjną —  rząd. 
Szczególnie należy podkreślić 
prawo Rady Najwyższej republi
ki do wprowadzenia w Estonii 
w razie konieczności stanu wy
jątkowego.

Ustawa gwarantuje wszyst
kim mieszkańcom Estonii wszy
stkie prawa i swobody wynika
jące z międzynarodowo uzna
nych norm, swobodę sumienia I 
wyznania, status wojskowych 
ZSRR ustala się w drodze po
rozumienia.

fBahija—ELTA)

W piątek, na Placu Niepodległości
18 maja w  Wilnie, przed gma

chem Rady Najwyższej Republiki 
Litewskiej odbył st« niesankc/o- 
nowany wlec, który zorganizowa
ły komitety obywatelskie Litew
skiej SRR. Tym razwn mówcy 
też nie powiedzieli nic nowego. 
Ponownie rozlegały się groźby, 
rozniecano niezgodę, zniewalano 
parlament, rząd Republiki.

Co prawda, zjadliwa słowa
wiecu mocno zagłuszały pleśni

Śpiewana przez zwolenników nie
podległości Litwy, którzy szero
ki m pierścieniem opasali gmach 
Rady Najwyiszej, skandowane 
hasła prawdziwej przyjaźni na- 
rpdów.

Po zakończeniu nlesankcjono- 
wanego wiecu do zgromadzone
go wielotysięcznego tłumu na 
poparcie parlamentu zwrócił sie 
przewodniczący Rady Najwyższej 
Republiki Litewskiej Wytautas 
Landsbergls.
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USTAWA REPUBLIKI UTEW Snj 
O GODLE PAŃSTWOWYM LIT

®  Poznałam go o w i,l« w cw łl
niel — jako poetę plwącego *  
potrzeby «3S »i 0 klńrycŁ- Hg
S w l » ; amator. Wydrukował aa 
lamach naszaj „Kolumny Łllara-
< * » ] "  pare *wolch S E S ’ .,

-jUż wtedy byl Iniynierem bu
dowlanym do spraw bhp. Prtci 
pocili, miał H f  ponadto 
zamiłowanie do muzyłci, konkre
tnie do perkusji. M t  — I  PO- 
rają ful nie Jest w *byt duieł 
zażyłości, brakuje mu po prostu 
o » to czafu, bo » l «  dwoi 1 trol- 
v  dwóth, zdawałoby «ię, biegu
nowo różnych ptaszczymach; 
jest aktywnym działaczem ćrL. 
(wchodzi W skład Rady Zarządu 
Miejskiego), jest także członkiem 
Polskiego Zespołu Teatralnego 
przy Wileńskim Klubie Pracow
ników Medycyny. W  zespole 
tym uczestniczy wraz z  toną A li
cją (wykładowczynią Wileńskiej 
Szkoły Muzycznej im. B. Pwario-

Pracuje Pan w  Republikań
skim Zarządzie Remontowo - Bu
dowlanym. Na czym ta praca po
lega?

— Nasz zarząd ma pod sobą, 
te tak określą, 10 remontowo-bu
dowlanych przedsiębiorstw. Czy
li kuruje, kontroluje, jak one 
przestrzegają warunków pracy, w  
ogóle, jakie te warunki tam są.

 Gdzie, w  jakich miejscowo
ściach republiki te przedsiębiorst
wa są rozmieszczone?

—  Praktycznie we wszystkich 
większych miastach Litwy.

—  Ukończył Pan Wileński In
stytut Inżynierów Budowlanych. 
Pracuje Pan w tej dziedzinie 11 
rok. Jak Pan sobie radzi? Wszak 
ta praca kontrolera, surowego 
sędziego, praca związana z ludt- 
ml —  to taka praca, te są tu 
nieuniknione konflikty. Wypadek 
w miejscu pracy. Zawsze ktoś za 
to powinien ponosić odpowiedzial
ność, a Pan —  decyduje o sto
pnia, wymiarze tej kary?

—  Oczywiście, nie Jest z  tym 
łatwo 1 powiedziałbym, te z  każ- 
dym rokiem robi się gorzej. Ten
dencja —  jeżeli chodzi o  naru
szenie dyscypliny pracy —  j « t  
zwyżkowa. Brakuje wyraźnie sa
modyscypliny, osobistego zaanga-

żowania się robotnika. Bo to ni
by teraz —- znacznie mniej w 
miejscach pracy, a zwłaszcza na 
budowie, ludzie piją, ale właśnie 
połowa wypadków śmiertelnych 
jest spowodowana stanem nie
trzeźwym.

 No, a odpowiedzialność. Kto
za to odpowiada?

—  Odpowiada? Szef zarządu, 
inżynier, mistrz zmiany —  trady
cyjna drabinka służbowa. Dotąd 
obowiązują tu jeszcze uchwały, 
ustawy. Instrukcje ltp. —  z cen
trum, czyli z Moskwy. A  czas jut 
najwytszy poddać to gruntownej 
weryfikacji, czas na wniesienie 
nowych zmian do tych ustaw. 
Może warto tu skorzystać z  me
tody i stylu pracy w  tym zakre
sie na Zachodzie. Normalnie — 
każdy człowiek sam ponosi odpo
wiedzialność za swoje poczynania 
pracy, jakość pracy — 2 tym 
wdąt nie za dobrze u nas jest

—  1 kobiety —  na budowle...
§| Właśnie, to jest ogromny,

bardzo ważny problem. Albo 
znów —  ochrona przeciwpożaro
wa i bezpieczeństwo pracy, każ
de z tych resortów działa w  odo
sobnieniu, każde sobie, a musia
łoby być to wszystko scentrali
zowane. Jeżeli zostanę wybrany 
na deputowanego do Rady. M iej
skiej — te wszystkie problemy

Z HISTORII M UZEUM  STAROŻYTNOŚCI
—  tak się nazywa nadzwyczaj 
ciekawa wystawa otwarta w Hi
storyczno . Etnograficznym Mu. 
zeum Litwy, która zapoznaje 
zwiedzających z dziejami pow
stania, działalności Wileńskiego 

; Muzeum Starożytności.
Mówiąc o  powyższym pokazie 

należy przede wszystkim wspom
nieć o założycielu, inicjatorze te- 
go muzeum Eustachym Tyszkie
wiczu. Myśl o założeniu takiego 
muzeum zrodziła się u niego w  
roku 1847, ale zanim doszło do 
zrealizowania minęło lat prawie 
dziesięć. Wówczas z  Petersburga 
nadeszła odpowiedź, zgodnie z 
którą Eustachy Tyszkiewicz zo
stał mianowany kierownikiem

Muzeum Starożytności, a jedno
cześnie przewodniczącym Komi
sji Archeologicznej w  Wilnie. 
Historia działania placówki nie 
była długa, po zlikwidowaniu je j 
eksponaty zostały rozrabowane, 
wywiezione do szeregu miast.

Obecny, pokaz jest pierwszą 
.jaskółką" —  próbą zebrania nie
których eksponatów i  udostęp
nienia ich dla zwiedzających. 
Tnalwłn się tu malarstwo, tkani
ny, broń, numizmatyka, rzadkie 
kśiąflc) , albumy. Praca nad ze
braniem eksponatów trwa nadal. 
Żywimy nadzieję, że przyszły te
go rodzaju pokaz będzie o wie
le pełniejszy.

L  ZDANAWICZIUTE

będę poruszał z  całą ostrością.
' ' —  Pamiętam, podczas konkur
su Piosenki Polskiej w Litwie, w 
1979 roku zajął Pan drugie miej
sce, grał Pan wtedy w zespole, 
mieliście dobrą solistkę. Skąd to 
umiłowanie muzyki? Kiedy się " 
Pantl obudziło?

— W  szkole zawsze dostawa
łem po łapach, bo zamiast pisać 
coś w  zeszycie, ciągle obsadką 
wystukiwałem takty, rytmy... No, 
a potem dorwałem się do instru
mentów muzycznych, nauczyłem 
się gry na perkusji.

—  Byl Pan Jeszcze niedawno 
mężem zaufania kandydata na 
deputowanego da litewskiego 
parlamentu, również Polaka Me
darda Czobota. Kto jest pańskim 
mężem zaufania?

—  Nikt. Mam, oczywiście, pra
wo mieć takiego męża zaufania, 
ale zrezygnowałem. Po co mam 
kogoś ze względu na swoją oso
bę zamęczać? 2eby biegał, agi
tował? Jeżeli ludzie zechcą, to 
i tak mnie wybiorą.

  Jaka to Jest dzielnica?
_  Naujlninkai. Ulice Szaltkal- 

wiu, Dariusa i Girenasa, Kamin- 
kełio, Zimiu i  inne.

—  Życzę Panu powodzenia w  
wyborach.

Rozmawiała 
A . Antonina BAJOR 

Fot W . Chartn

I  Artykuł 1. Godło peństwiowel 
Litwy przedstawia wteeruńek 
I Pogoni: na czerwonym tle tar
czy herbowe) jeździec w ryoaz- I  lunku srebrzystego koloru na ru
maku, trzymający w prawej rą- 

■ e  wzniesiony nad głową miecz 
Krebrzystego koloru. Przy lewym 
ramieniu jeźdźca je *  tarcza, na 
której czerwonym tle widnieje 

| wizerunek podwójnego krzyża 
złocistego koloru. Rękojeść mle
cza I umocnienia pochwy, ostro
gi jeźdźca, wędzidło uzdy, pod- 

jkowy rumaka a także oedoby 
rzemieni 1 innego sprzętu są 
złocistego koloru.
| Godło Państwa Litewskiego 
niezależnie od jego rozmiarów 
zawsze powinno odpowiadać wi
zerunkowi barwnemu lub czar- 
Ino - białemu załączonemu do 
niniejszej Ustawy.

Artykuł 2. Pieczęciami, blan
kietami dokumentów, eśrładkamt 
wydań, arkuszami tytułowymi z 
wizerunkiem godła Republiki Li
tewskiej a także plastycznym 
wizerunkiem godła mają prawo 
posługiwać się;

1) Reda Najwyższa Republiki 
Litewskiej i je j organy;

2) Prezydium Rady Najwyższej 
Republiki Litewskiej;

3) Rząd Republiki Litewskiej 
1 jego organy;

4) ministerstwa Republiki Li
tewskiej;

5) sądy, Arbitraż Państwowy, 
państwowe biura notarialne. In
stytucje urzędu stanu cywilne
go Republiki Litewskiej;

6) dTgany Prokuratury Republi
ki Litewskiej;

7) dyplomatyczne przedstawi
cielstwa i instytucje konsularne 
Republiki Litewskiej;

8) organy państwowości wła
dzy 1 zarządzania samorządów

terenowych; 1
9) peóstwowt 

kam* i sdfotanioifli
10) ln*yV*e$s "  

Benku Lłtewtftiegk
Ne plecząri 

wie się bez <ts t U f l
Artyseł %, tżtĘĘffl 

LMewikisj mogą 
taki*  dS#

posług*
mm

cs  praw em  
państwowym, a t a f l i  
pedki pastugtwarti 9 
pstewówym.

Aitykss 4. Tryb 
wykorzystali^ iitn 
mszczenie piees^gżj 
dokumentów t 
ta Państwa U tew ^M | 
rząd Repubfcki jffi 5  

Artykuł 1  Umać 
ne mocy: 

dekret P rezy flg jg **  
wyższej Litewakkł j j f f l  
stopede 1977 coMt lg| 
herbowej WW iftu m |  
go rejonowej, ~slij<m| 
we) w  młeśde, apM ^S B  
siedlowe) Redy 
Ludowych
(Dziennik Ustaw j<m 
— 453);

dekret Prezydium 
wytszej Litewiidsf 
dzłernlke 1981 Mfca jO 
dzeniu przepisów | jg J B J  
stwowym Utew*iei 

I  neJ Republiki Rsd*e<kiet*2S 
nik Ustaw 1981

391

r.. nr ju -
ustawę LitewAisj 
nej Republiki Bed4stfiw3| 
grudnia 1981 reku 
niu dekretu f r  
Najwyższej Litewską 
zatwierdzeniu p rz ^ fc tw ^ ^ H  
te państwowym 
c)allstycz2łe j Repubiaa g jS fc  
dUs] * (Dziennft U M s  
ar 34—427),

Przewodniczący Rady NaJwytneJ 

Wilno, 10 kwietnia 1990 r.
W.

Mlkt imrnmś 
LAND6BBOK

ZM IANY STRUKTURY ADMłNISTRACYJWBŁ 

ZA I PRZECIW

Zamachem ołówka problem 
się nie rozwiąże.

BEZ PEŁNOMOCNICTW
Prokuratura Repuliki litews

kiej komunikuje, że A . Ki- 
rijenko, N. Krempowdci, N. 
Maslennikow, . P. Nawikow,
J. Pierwuszin, P. Samoj len
ko, L  Szasżkow, W . W o- 
diftnikow i  J. Tyla w  prokuratu
rze Republiki Lłtefwskiej nie 
pracują, dlatego żadnych peł
nomocnictw prokuratorskich
na terenie republiki nie mają.

Prokuratura 
Republiki Litewskiej

Od stycznia do maja sytuacja 
kryminogenna znacznie zaostrzy
ła się na terenie całej republi
ki. W  Wilnie w ciągu 4 miesię
cy zarejestrowano 2.804 wykro
czeń. Jest to o  ponad 700 wię
cej niż w  tym samym okresie 
roku ubiegłego. Co gorzej, pra
wie o  50 proc. wzrosła liczba 
przestępstw kryminalnych, w  
w  tym zabójstw, ciężkich po
bić, gwałtów. Dają się też lu
dziom we znaki kradzieże Z 
mieszkań, samochodów. Mienie 
prywatne rzadko wraca do swo
ich właścicieli, złodzieje bowiem 
ss.bko je  zbywają na bazarach 
lub przez pokątnych handlarzy, 
jak też wywożą poza granice re
publiki. Częste są też rabunko

we napady na wiejskie sklepy, 
spółdzielcze kawiarnie i  bary.

*  15 kwietnia w zarasajskim 
rejonie we wsi Kknbartiszkes, 
złodzieje przez okno przedostali 
się do sklepu I stołówki, skąd 
wykradli towary przemysłowe I 
artykuły spożywcze za przeszło 
S tys. rubli.

ż  7 maja nocą w Wilnie przy 
ul. Kalwaryjsklej z  garażu ob. 
G. skradziono 5 opon *amocbo
dowych, magnetofon, 20 kaset, 
prawo Jazdy oraz Inne dokumen
ty samochodowe, przy tym za
mek ani sztaba nie zostały na
ruszona.

ż  15 maja około 2 godz. w 
nocy w Wilnie w  domu przy ul. 
Gsroaios Wlltles 1, dwaj niezna
ni młodzi osobnicy wdarli ale 
do mieszkania obywatela S. K. 
I szantażując nożem zabrali z 
mieszkania 100 rubli. •

*  13 maja w Wilnie przy ul. 
Szewczenki 27 przez okno zło
dzieje dostali sl« do mieszkania

ob. M. I skradli Japoński mag
netofon.

*  14 maja w  Wilnie w  domu 
przy ul. Kalwaryjsklej 164 wy
łamano drzwi do mieszkania J. 
i skradziono 3 złote pierścionki, 
łańcuszki I wisiorek.

*  12—14 maja w  ........ r - - ,
ul. Pilles z  redakcji młodzieżo
wego pisma „Jaunlmo Gretos" 
zginął odbiornik radiowy, 12 
kaset magnetofonowych i 2 fij 
pakowania perfum.

*  16 maja w Paneweżysle z  
hotelu „Upite* z  numeru pols
kiej ob. D. D. skradziono 140 
tys. złotych oraz dwukasetowy 
magnetofon.

ic 15 maja około godz. 19 17- 
letnl A. Szerpetla I M. Matplis, 
uczniowie ładnej ze szkół pomo
cniczych Kowna przedostali sl« 
na teren obiektu wojskowego. 
Pierwszy z nich został śmiertel, 
nie zraniony wystrzałem z ka
rabinu maszynowego przez war
townika. Drugiego kule nie do
sięgły. ale Jest on w  śledczym 
areszcie. Również wystrzały z  ka
rabinu padły w Wilnie w  dziel
nicy WIrszuliszkes, ich sprawca
mi byli wartownicy strzegący 4- 
pietrówego gmachu, należącego 
do DOSAAF. Szczegóły — w na
stępnej „Kronice".

Przygotowała J. P.

Poczta redakcyjna jest swoi
stym barometrem nastrojów na
szych Czytelników. Ostatnio co
raz częściej odczuwa się w  niej 
niepokój związany z  możliwymi 
Tmłanami w  strukturze admini
stracyjno - terytorialnej Repub
liki.

Dowodzi tego min. oświadcze
nie pierwszej sesji Rady Samo
rządu rejonu solecznickiego wy
stosowane do Rady Najwyższej 
Republiki i naszej redakcjL W  
swym piśmie deputowani dono
szą, że mieszkańcy rejonu sole
cznickiego w  związku z  przewi
dzianymi zmianami podziału ad
ministracyjnego są zaniepokojeni 
swą przyszłością i  losem dadecL 
Możliwe rozczłonkowanie rejonu 
traktują jako nieprzyjacielski 
gest w  stosunku do odrodzenia 
Polaków rejonu, jako kłodę na 
drodze demokracji W  oświadcze
niu wyrażono protest przeciwko 
fopdwiryjnym publikacjom na 
ten temat w  gazecie „Valstybes 
Zinios". Deputowani uważają, że 
są to antykonstytucyjne materia
ły, w  których się ignoruje i u- 
szczupla prawa mniejszości na
rodowych. W  powyższym piśmie, 
podpisanym przez Cz. Wysockie
go, przewodniczącego Rady Sa
morządu rejonu solecznickiego 
akcentuje się, iż- los rejonu nie 
może być rozstrzygnięty bez u- 
działu Rad, bez uwzględniania 
interesów zwarcie zamieszkują
cych na Wileńszczyźnie Polaków.

Komisja ds. Samorządów Ra
dy Najwyższej Republiki Litew
skiej omówiła oświadczenie Ra-

kiego. Przewodniczący |m |
1 sji S. Kropss zawir*— *- 

pracowując nową 1 
działu artarinWi—yfrm i . 
riainego Rada Najwytna l 
liki Litewskiej
czynników; ekoeomttczsycż, _  
mografkzaych, hlriirfyuapftj* 
rodowckiswyck I  k . t k M l l  
się również sugestie tz^S b  | 
publiki LłtewAkg, la  
rządów 1 mieszkańców. ■  ■  
wamy się otiiy n *  
pozycje w  tej sprawki 

N ie oszcznplając 5 
kwestii uważam  ̂ iż ale I 
w  czasu wzmagać wnneft I 
tnośd. Nie muBzny zbjt f 

*  rzliwie traktować 
opinii w  prasie i 
Każdy ma prawo 
swe myśli; niech więc s I  
rzysta. Nawołuję ns 
telników do nBCiomJk'] 
rozmowy. ZHtiaii>Vwisy l 
obecny podział 
leńszcŁyzny jest at H  I 
nały pod każdym 
może warto go 
ścią dla wszystkich 9 j  
ców? Owszesn. mapę 
rysować tak l 
sów ludzi nie S
lic  jednym zwmart—  | 
Dlatego raz je g ą ę  | 
do Rad Sama 
nydl, mi*****-- —  
ny; podyAsl^m [« 
żyć w  pizyisIni c ^ Jff^B 
terytorialno - s B B  
tmib by odpowiad*!* 
przeszkadzały.

Jadwiga

K R O N I K A
Szqd Republiki Wewaklej pa.

| stanowił:
mianować Kazkniesasa M nio- 

I włcemk^atrem paanytia
1 Republiki litewskiej;

mianować Antanasa Lewana- 
sa wiceministrem finansów Rft.

1 publiki Litewskiej —  dyrektorem

sJętaonKw; I
łniliil—a/1 I

sa Tekaorem k ł l i g j  
nia Kwalifikacji
P ra c o w M a  i  S S  
oadaski N muW  i d
dzie Rąm httl
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|S$ nacEjr ocMnóerciedta wyraźnie 
g ra  Ibt kartoteka *aaj(*noścl: zawiera

* Bjffiiiiihł,i ona stosunkowo wiele m i m -  
■  B  kałych na wsi ■ ę t o y * .  jedao- 

■ iMfeto aa mało j o t  kobiet i  
H f  *T *  ihiswrni se w«i b*dż takich.

f§| by ciłdały tam santess-
, Jj- k »t  i Im  ■ mtad^efc.

| w .  Pewne przeszkody w kopane. 
1 , ||ę nlu pat stwarza Ow akow o 

wyksay iwkrn wjteształoenla 
5 k a t  kobiet Obecnie wśród osób z 

1 S i l  s jiia lsk  iiiimn s y lazym esy 
m jpdati* H®dnkn m rodowyn 60% sta- 

nbwią kobkty, A  więc trzoda 
_____ ick część mnie pcAubić jedynie 
^J^aące n ijU jm  a niższym w y te łak *. 
9  niem. TyiDi.aiaai.Tn kobiety xaa-

j f l j j lp F ś»- wyamj życzą sobie, aby ewen.

nw na zawarcie łkanych znajo- 
nościT

Bnycayna dosyć prosta. Nie
zależnie od tego, o  Ile by się 
rcasaeray ła kartoteka majomoś. 
ci, wąijAwe, cxy obejmie < « »  
kiedykolwiek kiBcaset tysięcy 
łodzi {s*“ « j  więcej tyle oaób 
czyta jeden nomer gazety z  q. 
fenami matrymonialnymi w 
„Reklamie"). W  kartotece nato
miast nlewieła mąjdsae się o-* 
aób, by się skrajnie różniły od 
więks&ości: niepiśmienni lub
profesorowie, nędzarze czy mi. 
Uonerzy, ludzie bardzo wysocy 
i bardzo niscy. Toteż gdy res
pondent stawia bardzo surowe 
wymagania wobec którejś z  cech

NARZECZONY 
Z KOMPUTERA

PU o -
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Z §| r a p y -  
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n i ii i^ iy i b
| —̂  fi <ttqpy w 
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| Oj tary saiawią 
1 laną one

tuaky kandydat na małżonka 
n i i l  równe łab wyższe wyksz
tałcenie. Mężczyźni, wypełnia, 
jęcy aufciety  w sfcghie znajo- 
pnM również asiku  zaznacza, 
ją, że cbcieJiby ożenić się z  ko- 
taetą, która by miała wyższe w  
porównaniu z nimi wykształce
nie.

M e brak też w  kartotece roz
wiedzionych. Więkzaość z nieb, 
m im  yi raj kobiety, mają dzied 
UuTKtn mężczyzn zgadza ńę 
aa z  panią, wycbo*
s iy y ą  jetkio dziecko. Przeważ
nie sobie, aby była to
■n«sł i jwik.i w wieku pm risŁ 
koftnym. Znararrte mniej panów 
^gadaa się na zawarcie znajo- 

z  kobietami, wychowują
cymi dwoje h *  więcej dzieci. 
Toteż i|nj3g§ nie zawsze
n o k  tan pomór.

Zat ługuje  na uwagę sytuacja 
Inwalidów. W  kąjjoj^cg tinżby 
ziajomośd jest ich 16. Niewie
lu znajdzie się chętnych załoźe- 
tria lo tfakiy  z o słabym
zdrowiu bądź inwalidami, toteż 
ta f a ™  znajomośd niezupełnie 
an. odpowiada. Większe możU- 
wośd daje opublikowanie w do. 
daflou do pop^udoióNki vWaka. 
rines Naujienos" —  , .Reklama” 
o fsty  osoby z wadą fizyczną. 
Zazwyczaj odpowiada na nią 
Spam oaób. Dlaczego tak taę 
dzieje? Dlaczego komputer w  
ufczyui nie może dopomóc ku 
walhizie, s ogłoszenie pozwala

ewentualnego małżonka, a zwła
szcza wobec kilku jego cech, 
komputer nic nie może wybrać.

Powołam się tu na przykład. 
Powiedzmy, jakaś kobieta chce 
zapomać się z mężczyzną w  
wieku 40—50 lat o  wzroście 
175— 180 cm z wykształceniem 
wyższym, zamieszkałym w 
Smaailiai. Zdawałoby się, że wy
magania nie są zbyt wygóro
wane. Spójrzmy jednak jaki bę
dzie wybór odpowiedniego kf>n- 
dydata spośród 600 mężczyzn, 
objętych w  tej chwili przez kar. 
tatekę. Otóż dwie trzecie męż
czyzn nie odpowiada ze wzglę
du na wiek. Spośród pozosta
łych 200 znów dwie trzecie nie 
odpowiada ze względu na wy. 
kształcenie. Pozostaje więc 50 
—60. Z  tej Boby 10— 15 nie 
odpowiada ze względu na 
wzrost Pozostaje do 40. W  Lit
wie mamy 5 dużych miast. To
też śmiało podziehny tych po
zostałych na 5. Zostanie 8. A  
przecież nie uwzględniliśmy 
jeszcze zgodności charakterów, 
innych cech psychologicznych, 
wreszcie wymagań mężczyzny 
względem partnerki. Toteż w  
tej sytuacji starczy jakiegoś 
surowszego wymagania (jak np. 
aby ewentualny kandydat na 
męża obowiązkowo był wdow
cem lub młał własny dom) i 
zaspokojenie wymagania bierze 
w łeb. Co prawda kobieta, któ
rą przytoczyłem dla przykładu.

mimo wszystko otrzyma wyczer
pującą informację. Wyśle się 
dla nie zawiadomienie, iz może 
się aapomać \ ludźmi baxdao 
podobnymi do opisanego pizez 
nią „ideału", którzy pod jakim
kolwiek względem nie potrafią 
sprostać je j życzeniom. A  więc 
życzenia swe będzie mogła mis. 
cśyć na możliwości.

Z powyższych względów kar
toteka znąjomosci komputerowych 
nie zawoozi dziewczęta 1 ko
biety w wieku 23—30 lat. 
Zwłaszcza, jeśli życzą sobie za
poznać się z nieco starszym 
mężczyzną. Ten sposób zawie- 
ranią znajomości nie zawodzi 
też mężczyzn w  wieku 26—45 
lat, średniego i wyższego wzeos. 
tui, z wykształceniem średnim 
zawodowym lub wyższym. Cżęs. 
to przeszkodą dla nich jest to, 
że pragną zapoznać się z młod
szą dziewczyną, posiadającą 
własne mieszkanie Rzadko je 
ma 18—22-letnia panna.

Osobno warto zaznaczyć moż
liwości mężczyzn Połakdw, Ros
jan, Białorusinów. Są one 
ne, gdyż w kartotece więcej 
jest kobiet tych narodowości 
niż mężczyzn. Niech więc przed, 
staiwiciele płci silnej nie tracą 
okazjil

Służba znajomości USC rfzi«- 
ła od niedawna. Musiało poza 
tym minąć nieco czasu, wwim 
w jęj kartotece uzbierała się 
większa liczba osób, poszukują
cych towarzysza żyda. Mimo to 
8,“?% respondentów, którzy sko
rzystali z jej usług, zawiadomi, 
li już, że się pobrali lub mają 
takie zamiary. Jak oceniać tę 
liczbę? Wiadomo, że nie jest 
duża, ale można ją porównać z 
ioną —  0,31% . Tyle osób z 
kartoteki zawiadomiło, że sa. 
modraeŁnie znalazły sobie towa
rzysza. A  więc przy pomocy 
służby znajomości wynik jest 
30-krofcnie większyI Nie warto 
więc mimo wszystko rezygnować 
z je j pomocy. Szczególnie to 
dotyczy osób nieśmiałych lub 
wręcz zakompleksionych. U- 
dajcie się więc na pocztę i  wy. 
ślijde przelewem pocztowym 16 
ruhh dla spółdzielni nr 20S, 
świadczącej porady psycholo
giczne na konto 461224 oddzia
łu regonu leninowskiego m. Wii. 
na Banku Socjalnego. Następnie 
kwit oraz dokładny swój adres 
należy wysłać: 232600 Wiłnot 
uL K. Kalinowskiego 21, gab. 17. 
Po pewnym czasie otszymade 
specjalne ankiety 1 zostniede 
włączeni do kartoteki znajomoś
ci komputerowej.

Gedlmłnas NAWAITIS, 
kandydat nauk 

psychologicznych

Z ^ S T I I F
D G T O irm

Uwaga, rodzice!
Jak Już informowaliśmy, od 1 września br. planuje się otwarcie 

polskiej grupy rótnowiekowej (od 3 do 6 lat) w tlobku-przed- 
szkołu nr 3 przy uL Żlrmunu 108. Irena Kuklińska, jego kierow
niczka oczekuje pomocy od rodziców — tych, którzy Już złożyli 
podania lub mają zamiar to zrobić — z prośbą o  przyjęcie ich 
dziecka do grupy polskiej. Kierownictwo przedszkola Uczy na po
moc w  urządzenia grupy, wykonania niezbędnych pomocy po
glądowych. Dlatego prosi wszystkich zainteresowanych kwestią 
wychowania własnych dzied w  Języku ojczystym o przybycie do 
przedszkola na pierwszą wspólną naradę, która się odbędzie w 
dnia 23 maja br. o godz. 17.00. Można skontaktować się telefo
nicznie: 77-17-62 (tel. kierowniczki) lob 77.29-27.

Inf. wŁ

Moje drugie urodziny. Fot. L  Walewska

„MISS CZECHOSŁOWACJI-90
Dotarła do nas przyjemna wia

domość, że tegoroczną Miss Cze
chosłowacji została Rpnata Gó
recka z  Czeskiego Cieszyna. No
wa królowa piękności jest Pol
ką z Zaolzia i  uczęszcza do Śred
niej Szkoły Ekonomicznej w  
swoim rodzinnym mieśde. W  
tym roku czeka ją matura. Pier
wsza piękność Czechosłowacji, 
która dopiero w  czerwcu ukoń
czy 18 lat, bez obawy stanęła do 
walki o  ten honorowy lytuł. Mia
ła pewne doświadczenie. Jako 
tancerka Zespołu Pieśni i  Tańca 
,,Ołza“ ZG Polskiego Związku 
kulturalno > Oświatowego w

i ledszkołu—dobrze, ale... w  domu najlepiej
puder

odnych
H  *

kod  pocaffts K j O d T l B- _ .
L*"****- naśladowania

wracam 
dap«wwa- 

0Uśmu 
jak
j*c\m o u n y  
■ g H n c y^ e 
f .  •  *•***

0 Ł A W * A

dzień lab w ogóle nleuczęszcza- 
ndOców **• ócA' ^  wz8ll̂ du m  to je- 
i Tui.:, <lzenie dla niego zamawiało alę 
- m i trzeba było za nie płacić. Olłp- 

ale, jedli rodzice zawczasu up
rzedzą o ewentualnym nieuczęsz
czaniu ikw Ł », opłata będzie od- 

_ powłednlo zniżona. Na przykład, 
| jj£| dziecko nie je  śniadań czy 

kolacji, rodzice powinni będą 
trtsrrrać tylko 65 proc. ogólnej 

! -fr îii |U •my- Jest to szczególnie Istotne 
<Ba rodzin, w których matka lub 
<4dec pracują na zmiany lub 
ss|ą wolne dni. Ten nleakompli-

 t kowany spoaób rozliczania poma-
t yttfl- 8* v  oszczędzaniu artykułów ży- 

ijgj mity- w*°^dowych (będzie się ich za' 
“H in ^  nawiać tyle, ile potrzeba dzie- 

dam). Ek^eryment ściśle się 
również z problemem pe- 

v w  f*togiki: nareszcie uznano, że

we) fOPf

powinno wrócić do to- 
■seaa Kozpoczęty eksperyment

to pierwszy krok ku temu, by
■ i  zas ili ^^dlużej przebywał

Bodiłce trojga l więcej dzle- 
■  d. samotne matki, rędziny żoł-

'  ■ł*ł l J czynnej służby płacą za

przedszkole o  połowę mniej. W  
wyjątkowych wypadkach, uwzg
lędniając sytuację materialną ro- 
<tajn1 całkowicie zwalnia się je  
od opłaty.

Dlaczego sziaullajczycy wyzna
czyli tak wysoką kwotę wyjśdo- 
wą? Na to pytanie dadzą odpo
wiedź liczby: w roku ubiegłym 
z budżetu lokalnego na wyżywie
nie dzied w  placówkach przed
szkolnych wydano przeszło 1 min 
330 tys. rubli. Z  nich 929 tys. po
winny były pokryć wkłady rodzi
ców. Zebrano jednakże tylko 879 
tys. Pozostałe 50 tys. zmuszone 
były uiścić same placówki przed
szkolne. Takie oto rozliczenia e- 
konomlczne zmusiły właśnie do 
przyjęcia sumy 20 rubli

Głównym inicjatorem ekspery
mentu jest Irena Briliene, kiero
wniczka żłobka , przedszkola nr 
41. Jest ona przekonana — eks
peryment się sprawdzi. Tylko w 
kierowanej przez nią placówce 
rodzice 119 wychowanków oz
najmili, że ich dzied będą w  
dzały w przedszkolu niepełny 
dzień. A  zatem dziecko więcej 
będzie przebywało w rodzinie, a 
rodzice będą mniej wydawać pie
niędzy na przedszkole.

L  PELECKIENE 
(ELTA)

RADY, PORADY
KANAPKI TRÓJKOLOROWE

5 cienkich kromek razowego 
Chleba pokrajanych wzdłuż bo
chenka (500 g). 1/3 kostki mas
ła, kUka liści sielonej sałaty, pól 
pęczka szczypiorku, 600 g sera 
twarogowego, płaska łyseczka 
koncentratu' pomidorowego, pół 
ły£ecaki słodkiej papryki. 3 ząb
ki czosnku, 1150 g gęstej śmieta
ny. sól, pieprz, kilka rzodkie
wek.

Masa J, 1/3 sera 1 drobno po
krajany esczypiorek /ccetrcsc z 
połową śmietany na Jednolitą 
masę, osoHć.

Masa II. 1/3 sera rozsfcrseć z 
koncentratem pomidorowym 1 
papryką, osolltó.

Masa Ul. 1/3 sera rosetreeć z 
czosnkiem, resztą śmietany i o- 
drob£ną pieprzu.

Kromki chlsba okrajane ze 
ekórkl posmarować masłem. Każ
dą pr«ekraijaó wzdłuż, a nastę
pnie w poprzek na kwadraty. Na 
każdy kwadrat szprycą do deko
racji tortów wyciskać kolejno 
masy. Między wyciskane różycz
ki wkładać kawałek zwiniętego 
listka sałaty. Mase zielona i bia
łą udekorować krążkami lub 
cząetkemi rzodkiewki.
OGÓRKI DUSZONE Z JAJKIEM
4 Średniej wiielkośol ogórki, 

40 g tłuszczu, mata cebula, łyż
ka męki. pół szklanki śmietany, 
łyżka przyprawy „Jarzynka", sól. 
j t̂eiprz. 4 Jajka, dużo zielonego

§myte ogórki obrać, pokrajać 
w kostkę tak Jak marchew. Je
żeli ogórki mają bardzo duże 
nasiona, należy Je usunąć, na 
stopniowym tłuszczu podsma
żyć cebulę, włożyć ogórki, lek
ko oboKć 1 duśW przykryte. Pó
ki nie zmiękną. Podprawia śmie

taną z męką. Zagotować i  wprosi 
do garnka z ogórkama wybić jaj
ka. OsaUĆ, opróezyć pieprzem. 
Ogrzewać, aż htatko elę zetnie, 
a żółtko pozostanie płynne. Po
sypać potrawę dużą ilodola Bu
lonego kopru. Podawać z odsma- 
żcnymi lub świeżo ugotowanymi 
młodymi, ziemniakami.

SAŁATKA ZIEMNIACZANA
3 dość duże ugotowane ziem

niaki <300 g). pęczek cebuli, S 
jajka, 00 g sera twardego, pę
czek rzodkiewki, sól, pieprz. 3 
łyżki oleju, łyżka mus&uardy lub 
3 łyżki) majonezu, kłBoai Mści zie
lonej sałaty.

Ziemniaki ugotować, wystu 
dzić, pokrajać w  kostkę 
kib w plasterikL Podobnie 
pokrajać umytą sałatę, ce
bulę i  rzodkiewki rasem S 
młodymi UśćmiL posypać wa
rzywami pokrajane ziemniaki. 
Ser 1 Jajka ugotowane na twar
do zetrzeć na tarce z dużymi o-1 
oskami 1 posypać tym sałatkę. 
Oblać Ją sosem, opróesyć solą 1 
pieprzem, wymieszać.
WIOSENNA SAŁATKA Z RYŻU
3/4 szklanki rytu, a jajka. 501 

g sera żółtego, pęczek rzodkie
wki, pół pęczka zielonej pietru
szki, płaska łyżka musztardy, 3 
tyMfil oleju, sól, pieprz do sma
ku. kitka liści sałaty.

Ryż wsypać do dużej Ilości 
wody gotować 10—12 minut,
wylać na sito, przykryć 1 pozo
stawić do wyśtttdzenłs. Do zim
nego rytu dodać posiekane Ja/ka I 
ugotowane na twardo, starte na I 
tarce rzodkiewki, drobno posieka
ną ostkę pietruszki oraz starty 
żółty ser. Olei wymieszać z mu
sztardą. polać tym sałatkę,  a
podczas mieszania przyprawić 
lą do smaku solą 1 Dłepęzem. 
Sałatkę rozłożyć na lłściwh ea-

Dobrała Z. P.

Czechosłowacji w ubiegłym ro
ku podczas V in  Światowego Fe
stiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych w Rzeszowie 
została wytypowana na Miss Po
lonii Świata.

Dzięki swojej nieprzeciętnej u- 
rodzie i wrodzonej inteligencji 
teraz również przebrnęła przez 
wszystkie eliminacje i  z tysięcy 
pretendentek została zakwalifiko
wana jako jedna z dwunastu do 
zawodów finałowych. Młodziu
tkie, urocze dziewczę potrafiło 
podbić serca wymagającego jo 
ry i wifizów dosłownie trzeszczą
cej w  szwach sali Wltkowickiego 
Pałacu Kultury I Sportu. Kolej- 
■no odpadały pretendentki do 
palmy pierwszeństwa i wreszcie 
po północy cała Czechosłowacja 
dowiedziała się o  niej, Renade 
Góreckiej — reprezentantce zale
dwie 60-tysięcznej mniejszości 
polskiej. Nowa Miss Czechosło
wacji będzie broniła honoru 
CSFR w zawodach Miss UnWer- 
sum-90. Najpiękniejsza dziewczy
na Czechosłowacji otrzymała spo
ro wartościowych nagród: samo
chód osobowy Favorttt książecz
kę oszczędnościową z 5 tys. ko
ron kamerę vkłeo, czekają na 
nią wycieczki zagraniczne.

Roman PARY1AK

Wanda KARCZEWSKA

SIELANKA
Pójdź, miły. w parku jest nowa 

zlełeó,
porozmawiamy,
do powiedzenia mamy słów wiele 
ale powiedzianych.

Nad głową stary klon cłcho 
gwarzy

młodymi liśćmi 
1 my tej wiosny, miast się

zestarzeć,
odmlodn lellśmy.

Wokoło cisza, gdzieś
po kamieniach

szeleści woda.
To pewnie chwila — niebo

bez denla,
w  sercach pogoda.
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*>ca urodKdn CztłUwa Znaml*- 
r ow«M«<jo (*m. A077>, *
n iU M *. plowoy piękno

*  ptzfid «
1045 r. ogłoszony zostAł aeKret
o odbudowi* Warszawy.

*  34 mmi* 1805 r. uroa*H ^? 
Michaił Szołochow (zni. 1084), 
ow,»nB rn-dzi«oW, akadsmOc, 
dwukrotny Bohater PraoySo- 
ejaHetyoenej, jaaircM Nagrody 
Nobia, Nagrody l 
Nftffrody Państwem*) ZSRR.

*  Pr*od 00 JflJty, 34 maja 1900 
r urockzlł Się Eduardo do Filip- 
po (OT. 1084), wlosM dramaturg, 
retyoer I aktor.

*  przód 75 W y. 2 » maja

■ ■ d U i fM ł
H m ouom io , 
^ b A U i Iu 

■ L udo-

Zubrtyckl (*m, 
poMd#Io r u e n B m i  
dowódca ptorwmfgo o  
partyzanckiego OwiraB 
woj,

*  37 moja 1045 r. e rtMojoły- 
wy PPR powcutt ęenlralny Ko. 
mltot Prze»ledlsńC*y <fc> Jderowa- 
nm repatriacją i osadnintwsm 
no ctuniich Zachwtnfch I Półno
cnych,

*  37 moJft 1640 r. mn«rt Nic* 
colo Paganini (Uf, 1702). irtarid 
ttrzypch o log«ndam»j sławie 
1 kompozytor.

*  W dWiech 37.V~6.V1 1040 
r. toesyła sio bitwo o Harvlk, 
w której brata jdztał po ld o  Sa
modzielna Brygodo Strzelców 
Podhalańskich.

Co u j r z y m y  na ekranach
*  etiudy o w r u b e lu  *

kicv *  1M1E RótY ★ BIAŁY RO’ 
WE* ^  FAŁSZYWA PRZYSIĘGA

•  Kolorowy rS S m3LL<5 '

poSWęcony
fŁow iartysty - m«*arza Machali a wru 
bola. gdy z nieznanego początku
jącego artysty stał <*« W *. Wó- 
r5lffn zna dzdS cały świat. Nie

&  |  g ^ | §

Mika eamodzie mych (Umów o 
aptv$cde nekręoonych. przez pry* 
nnat dniaw  epizody Jogo twdrczońcl.Je- 
go przyjaźń z mec«*»eoernAdrta-
nem Prachowem i 
miłość do jogo
wną miłość do wtooktęj aKyagd 
cyrkowej. Min. wszystkie tę fra
gmenty -  l  autentyczno. 1 fik- 
w joe  — służą autorom 
(scenariusz .w&półnie z rezyse*

ram napisać Siergiej Parad 2 a-
now) łaico pretekst ssnisrzający 
do tego, aby dotknąć tajemnicy 
twórczości, tajemnicy artysty.

# W naszym kraju ciągle 
wzrasta liczba twórczych wytwó
rni Miniowycft. Np. wytwórnia
„panorama-, która powstała w 
Leningradzie. przedstaw ia pub- 
kcznosol litewskiej fUm „ W  ) 
który zrealizował reżyser unuj 
trlj Swiatozarow. Opowlecmec 
jego treść — to znaczy odebrać 
widzom całą pntyjemność. Chała- 
loby « »  iy « o  podta-ełUJ. 
łest to pierwszy rattaecśd nim 
grozy, obfitujący w  drastyczne

SC* iyFilm znanego francuskiego 
reżysera- Jeana Jocąuosa Anou- 
da „Imię róiy* można śmiało o- 
kreślić jako ne)lepszy [ t o  re
pertuaru majowego. Zęhrsl on 
jut solidną kolekcję nWffO^olę^ 
mych nagród fittnowych Włoch 
I Francji. FUm został osnuty na 
powieści Huihborta Boo o tym 
samym tytule, którą zrealizowali 
fUmowcy Francjfc, Niemiec za-

chodnkih, Włoch. Mówi etę tu o 
4ie<tetwie prowadzonym w spra
wie krwawych przestępstw, do* 
konanych w 1330 r. w tajemni* 
czych okolicznościach w klasz
torze bsnedyktyńsidm. Dla usta* 
lenia przyczyn tych sabólstw 
do klasauoru preyoywa przeosta-l 
w ideł św&etsf inkwteycM,.,

*  TurecNi kolorowy «kn  „Bia
ły rower" zapewne wywoła wie. 
le akojarzeft — i  Ulmowych, » li
terackich. I Życiowych. Dlarego, 
Ze opowiada O starej jsąć świat

hfeftortl nieudanej miłości.
*  Olówną bohaterką dwuodd- 

nkowego (Nmu fndyJSłdago „ f* l*  
zzywa przysięga., jest zupełnie 
młodziutka dziewczyna parWa, 
która jednak doskonale wie. 
czego chce i zmierza do swego 
celu rtfa przebierając w środ
kach. Celem Par Iny jest wazel- 
kfimi sposobamł wydać się za 
owdcrwiaiego nauczyciela, wykła 
dającego w jej szkole.

W , KAZIM TERA m EN E

Redaktor 
Zbigniew BALCEWICZ

T E L E W I Z J A

SOBOTA, 10  MAJA 
PROGRAM REPOBUKAHSKI
9.00 — Wiadomości. 9.15 — 

Program dla dzieci. 10.15 
Turniej piłki nośnej ojpuehar 
Nadbałtytd. .Jłerie- (Wilno) —
Progress' (Czemiachowak). 

fi /o o  — Koncert artystów lttew- 
slach. 12-00 — Panorama tygod
nia (w Jęs. ros.L 11Ł45 — Z hi- 
storft kultury. 13.10 —  Program 
kufturamy. 15.00 — TV dla u- 
ozących się. Uozymy się Języka 
lit«sw«kiego. I Ł »  -  H m  
„Niewdzięczność- (Polska); 1Ł30
 TaAciy i śpiewa ,3 oc*iai .
1BJJ5  — Werki. 17.56 — Wiado
mości. 18.00 — Nowości dola {w 
lec. ros.). 18.10 -  W śwłecle 
muzyki. Podróże chóru ..Atuo- 
llukas* po Europie. 1&60 — JNW 
bywa cudzego bólu. 19.90 — Na 
(sstiwaau Jazzowym w Błmtona- 
sta 70X0 -  Dobranodka. 21.00
— Panorama. 21.35 — Szanujmy 
elowo. 21.40 — Wim fab „Sa» 
charow’ . USA, 19B4 r. 33.40 — 
Wiadomości.

I OGÓLNOZWIĄZKOWY 
5.30 — 120 minut 7.30 — Nasz

sad. 8.00 — Człowiek, Ziemia. 
Wszechświat, 940 — Koncert 
ntan.erów w Oetankinłe. 9.45 — 
PUm-koocert. 10.55 — TV film 
fab. „Historia .powstania-. Y—VI 
serie. 13.10 — Minuty poezji.
13.15 — Przegląd. 13.45 — Si
ła ducha. 14.30 — Problemy eko. 
logii 1 rozrachunku gospodar
czego. 14.50 — W świacie zwie
rząt. 15.50 — Dialogi- politycz
ne. 16.50 — 'Kreskówka. 17.00
— Panorama międzynarodowa. 
17.45 — fragmenty oper P. 
Czajkowskiego. 18.40 — Konkurs 
fotograficzny „Ziemia — nasz 
wspólny dom**. 18.45 — TY Hłm 
fab. „Słiepaa Siergiejerwicz" 1 
seria. 20.00 — Czas. 30.40 — TY 
ttlm fab. .^tlepan Siergłejewicz**.
II seria. 31.45 — Szczęśliwy 
przypadek. 22.50 — Służba no
wości TV. 23.10 — Program „A\

II OGÓLNOZW1ĄZKOWY
7.00 — GUnnastyka poranna.

7.15 — Film fab. „Wleta". 8.40 
-r Publicystyka Slmowa ropub- 
Uk związkowych. 9.00 — nim 
feto. „2ołnlerz Iwan Browldn*. 
TO.30 — Postęp, informacja, re
klama. 11.00 — Wideokanal 
„Wspólnota**.* 13^0 — Wideoka
nal „Rosja Radziecka*. 16.00 — 
Film fab. .^Pocałunek Mary 
ptckford*. 17^0 Mieszanka 
informacyjna. 17.25 — Pedago
gika dla wszystkich. 18.25 — 
Międzynarodowe zawody wiośla
rskie pamięci J. Riaibczyiteklej. 
19.00 — J>obr«nocka. 19.15 — 
Program informacyjny. 20.00 — 
-Czas. 20.40'— I zjazd deputowa
nych ludowych RFSRR. 22.40 — 
Mistrzostwa słatker>dkie świata 
wśród mężczyzn. Chfiny — ZSRR. 
23.20 — Film fab. „Sługi diab
la w diabelskim młynie".

TELEWIZJA POLSKA 
PROGRAM I 

8.45 —- Program dnia. 8.50 |§|i 
'„Tydzień na działce*. 9.20 — 
„Na zdrowie-* ;— program rek
reacyjny. 9.40 — „Ziarno* — 
program Redakcjt Katolickiej dla 
dzieci i rodziców. 10.00 ^  
Drops*1 — magazyn dla dzieci 

1 młodzieży oraz film z serii 
„Hetdl*. 11.30 — Wiadomości po
ranne. 11,40 —‘ „Była łąka>“ — 
fflm dok.. 12.00 — Telewizyjny 
Magazyn Wydawniczy. 12.10 
..Militaria, obronność, nowocze
sność* •*. 12.35 ‘—; Laboratorium. 
13.05 — Wędrówki dalekie l 
bliskie. „Kamienie ProwansJP. 
13.40 — „Floszu —- program 
muzyczny, 14.10 — , „Z Pol^d

rodem** — magazyn polonijny.
14.40 — Informacyjny program 
rozrywkowy. 15.lv — „Zdarze
nia* — program publicystyczny.
16.50 — 60/90 — pub- 
Ucystyczno - muzyczny. 17.25 —- 
.^Przechodniu, powiedz Polsce 
  film o  Monte Cassino. 18.15
— Teleezipress. 18.30 — „ButikH
— magazyn Grażyny Szczęśniak. 
10.00 — Program lokalny. 19.45
— ^10 minut**. 30,00 — Dobra
noc. 30.Ł0 — ..Z kamera wśród 
cwlarsąt'. 20.30 — Władomośol.
21.05 — Konkurs piosenki Eu* 
rowizji. 34.00 — Przegiąd spor
towy. 0.30 — żyda Jest p aszką . 
0.40 — „Cyganka — fUm fab. 
prod. francuskiej.

NIEDZIELA, 20 MAJA 
PROGRAM REPUBLIKAŃSKI 
9i00 — Wiadomości. 9.15 — 

Program raliglijny. 9^6 — Pro*
gram muzyczno - publicystyczny 
a Kowna. 11.35 — TV dla uczą- 
cych się. Nasz Język. 12.25 — 
Historia Litwy. Bitwa pod Grun
waldem. 13.00 — Muayka nie* 

Besthovan — Koncert 
na fortepian nr 5, 13.40 — Fflm 
fab. dla dzieci „Trzy orzeszki' 
dla’ Kopciuszka". 15.05 — Pano* 
raźna tygodnia (w Jęz. poi.).
16.50 — Aktorka F. Laurtnalty- 
te 18.30 — Koncert estradowy.
17.05 — Twórczość ludowa.
17.35 Wiadomości. 17.40 — 
NowoścA dnia (w jęz. nos.). 17.50
— Występuje zespół folklorysty
czny „Poringe**. 18.30 — Repor
taż z kongresu kultury Litwy. 
19.20 — Film dok. 30.30 — Do
branocka. 31,00 — Panorama.
21.35 — Labirynt. 22.35 — Wia
domości, 22.50 — Gramy w de
tektywa.

I OGÓLNOZWIĄZKOWY 
700 — Sport dla wszystkich.

7.15   Gimnastyka rytmiczna.
7.45 Ciągnienie spoctlcfto. 8.00 
,— Program dla dzdeci. 9.00 — 
Służę Ojczyźnie. 10.00 —'P o ra n 
ny program rozrywkowy. 10.30
— Klub podróżników. 11.30 — 
TY flim fab. „Historia powsta- 
cMa’ . Serie VII—JVIII. 14.00 — J 
Zmowie. 14.45 Kkosk muzy
czny. 15.15 — Godzina dla wsi. 
16.30 Film fato. „Dzikie łabę
dzie*. 18-05 — Kreskówka. 18.30

FJjlm fab. „Wszystko mogło 
być macząj**. 20.00 — Czas.
20.40 — Myśli o  wieczności. 
20.55 ^  Przegląd pMJkarekk 
21.25 — Film dok. „Ach. ty Ro
sjo, Rosjo**. I— II filmy.

II OGÓLNOZWIĄZKOWY 
7.00 — Gimnastyka poranna

dla dzieci. 7.45:^- FlJrn fab. 
„MężcjzyżnI*. 8.45 — Koncert 
kwartetu bajanistów Fllhairmonji 
Kijowskiej. 8.55 — Film fab. 
„iwan Browkin na nowych zie
miach". 10.30 rf-r Klub podróżni, 
ków. 11.30 — Dla dzieci- o zwie
rzętach. 12.00 — Szczeble. 13.00
— Film dok. 13.30 — Wideoka
nal „Rosja Radziecka". 16.00 — 
Planeta. 17.00 rr  Twóczość ludo
wa. 19.00 -^ Dobranocka. 18.15
— Mistrzostwa siatkarekie świa
ta wśród mężczyzn. Chiny — 
ZSRR. 20.00 —r Czas. 20.40 — TV 
film fab. „Szósta zapałka'1, 21.40
— Międzynarodowy festUwal za
paśniczy. 22.25 — Mistrzostwa 
ZSRR w piłce ręczlej mężczyzn. 
ASK (Mi noc) — „Dynamo* (Ast- 
rachań).

TELEWIZJA POLSKA 
PROGRAM 1 

9,55 — .Program dnia. 10.00
— Teleranek. ^1.30 —  Wiado
mości, 11.35 —c  „Tajemnice rge 
sjisklej przyrody* ( I I )  — serial 
dok. prod. kanadyjsko - radzie, 
ckie]. 12.05 —- „Dojraowańle"

. •‘-r film dok. prod. iaraeUskiej. 
12.45 - — „Notowania". 13,10 —•

Kalendarium
*  Sobota (10JY) JMI 139 

dniem 1990 roku. Do koftca ro
ku 226 dni*

*  Znak Zodiaku — Byk (214V 
—21.Y).

*  Imieniny: sobota — Iwa,
Piotra, Ceiestyna; niedziela — 
Aleksandra, Bazylego. Bernarda, 
Broni mira; poniedziałek - 1  Ty* 
moteusza, Walentego, Wiktora,
Kł2*S!r»chód Słońca — 5.08, za
chód — 21.25. Długość dnia 
16 qodz. 17 min.

Litewska Służba Hydrometeoro
logiczna przewiduje na 19 ma]a 
zachmurzenie zmienne, bez opr- 
dów, wiatr zachodni, umlark< 
wany, temperatura 11—13 stop

W ciągu następnych dwóch 
dni krótkotrwałe opady. Tempe
ratura w nocy od 0 do —2, 
dzień 10—15 stopni.

Telewizyjny koncert życzeń. 
13.95 — Teatr Młodego Widza, 
E. Nowacka — ..Małgosia contra 
Małgosia*. (Cześć 2). 14.50 
Sportowa niedziela. 15.45 
„Morze* — magazyn publicysty
czny. 16.05 — Program dnia.
16.10 — Pieprz l wanilie: z  wia- 
tirem przez świat. 18.55 — ..An
gielska limuzyna* (ode. 4) — se
rial prod. francuskie). 17J50 — 
Antena. 16.15 — Taleexprees, 
18.30 — Telewizyjne rozmaitoś
ci. „Znajomek z  Fiesole". -20.00 
*— Wieczorynka: „Wiwat, skrza- 
tyl* 30.30 — WLadomoóci. 21.0S
— „Modrzejewska* (2) — aerlal 
TP. 23.30 -ś1 7 dnie Świat. 23.™
— Sportowa ndedzzLela. 23.40 
Telewizja z podziemia. 0.40 
Telegazeta. M

PONIEDZIAŁEK, 21 MAJA 
PROGRAM REPUBLI KAŃSKI 
17.40 — Kwadrans religijny.

18.00 — Program na dzień Je
rozolimy. 18.30 — A. MarHnai- 
tisa .^ lori musicali'1. 18.50 — 
Wiadomości. 18.55 *■— Nowości 
dnia (w Jęz. ros.). 18.10 — 
dla uczących się. Uczymy się . 
zyika litewslkleigo. 19̂ 30 • — u l  
02... 03.. 20.00 — Aktualia eko
nomiki. * 20.30 — Dobranocka.
21.00 S i  Panorama. 21.35 — 
Szanujmy słowo. 21.40 —  Repor
taż z  konferencji prasowej. 
22.40* -^Stud io sportowe, 23.*
— Wiadomości.

I OGÓLNOZWIĄZKOWY
5.30 120 minut. 7.35

Kreskówki. 8.05 — Przegląd plt- 
karskl 8.35 — Sertoi TV „Ro
dzina Zltarasów" 1 seria. 9.45 — 
Muzeum przy ulłcy Delegaekiej. 
10.15 r̂- śpiewa i  tańczy mło
dzież. 10.30 — W święcie zwie
rząt. Ul-30 Czas. 14.30 — 
Służba nowości TV. 14.^ i— 
Koncert utworów^ A. Vivauilegp. 
16Ó0 — tafarmator naukowy.
16.00 —r Cechy festiwalu. 16.30— 
Godzina dla dzieci z lekcji Języ
ka francuskiego. 17.30 — Czas.
18.00 — Wagi, 18.20 — My a 
ekonomika RFN.-18.50 — O twór
czości art. lud. ZSRR W. Płucz
ka. 20.00 — Czas. 20.40 —. Mie
szanka informacyjna. 20.45 — 
XV ftłm fab. „Csardasz Monti .
22.10 —  Rozwój stosunków 
ZSRR 1 Ameryki. 23.10 — TV 
służba wiadomości.

II OGÓLNOZWIĄZKOWY
17.30 — Czas. 18.00 — Na I 

Zjetdzie Deputowanych Ludo
wych RFSRR. Podczas przerwy 
o 19.00 — Dobranocka.

TELEWIZJA POLSKA 
PROGRAM I

17.30 — Program dnia. Tele
gazeta. 17.25 — LUZ — próg-

p a ń s t w o w a  w w m m m  r o z r e a t *
ŁOTHTJMA M d  M D I

TABLICA INFORMACYJNI
67 OĄiGNIBNn WYGBANYCH, rrO BS 009Ih n  "  

16 KIAJA 1000 BOKU W  OIODNIK 
Wygrane padły na nastęsuiące eumary esrll 1 — - 9  

wnyetklch 41 kae^trlM lt petycakh

206062 1— 106 100 
200964 072* 1000
201270 075* 1000
201341 1—100 100 
201700 000* 1000 
202144 1— 100 250 
203070 006* 1000
204171 030* 1000
204097 1— 100 250 
205653 1— 100 100 
200155 000* 1000 
207754 012* 2500
207912 1— 100 500 
210200 090* 1000
211507 000*
211710 020*
212202 057*
212004 000*
213210 1— 100 100 
213511 014* 500
214139 035* 1000
214011 000* 500
2152S1 1— 100 100 
215309 050* 2500 
210200 050*
210452 004*
210540 010*
210030 030*
210950 020*
217024 017*
217755 1— 100 250 
211174 1— 100 250 
210477 007* 500
210090 1— 100 100 
219137 012* 500
219457 013’

500

500
500

2500

500
2500

500
500

1000
1000

1000

219001 030*
220799 003*
220900 1— 100 250 
222013 030* 1000
222111 1— 100 100 
222755 f —100 100 
223001 1— 100 250 
223003 062* 5000
223793 1 -4 0 0  100 
224427 M 0 0  250
225149 070* SOOO
225150 020* 500
225359 1— 100 250 
220037 052* 1M0 
220449 1^-100 100 
220245 070* 500
220724 005* 2500
229304 1— 100 100 
229405 000* 1000 
230250 039* 500

000*  1000 
1—100 100 
1—100 100 
1— 100 250 
002* 2500
1—100 100 
1— 100 250 
1—100 100 

2500

230705 
231313 
232401 
232727 
233533 
233550 
233724 
234411
235400 047*
235542 010* S00
235794 030* MO 
230552 1— 100 100 
230507 059* 500
230722 017* 500
230000 1— 100 100
230001 1— 100 250

1000
500

2500
1000

500

1000
1000
500

1000
1000

259723 073*
260050 003*
260124 096 
260227 027ł 
201014 043 
261455 1— 100 250 
261465 1— 100 100 
261909 058+ 1000 
261964 022*
202363 030*
202615 053*
263666 042*
264001 003*
264205 1— 100 250 
264986 090* 500
265344 002* 1000
265431 1— 100 250 
266117 1— 100 250 
266468 087* 5000 
266566 1— 100 250 
260616 073* 500
207105 065* 500
268009 1— 100 100 
268013 005* 500
268023 085*
268313 074*
268688 053*
268989 060*
270734 057*
270754 011*
271040 081*

271478 019* 
271506 014* 
272000 054* 
272038 052* 
273233 019*

2500
1000
1000
1000
500

500
2500
2500
500

2500
500

1000

273355 1— 100 250 
273450 1— 100 100 
274492 015* 1000
274999 000* 500
275377 000* 1000 
275005 1— 100 100 
270124 030* 1000
276259 074* 500
277000 094* 500
277034 010* 500
278791 000* 1000 
279278 OH* 500 
280333 1— 100 250 
200345 1— 100 100 
281751 031* 500
282293 1— 100 100 
282354 072* 1000 
282387 000*
282420 041*
282494 075*
282556 000*
282651 042*
282652 028*
283069 1— 100 100 
283342 1— 100 100 
284267 081* 1000

» » P »  i J l  
f g p
230057 Mh S i H
* M £
290434 M M  ■  
*995q» * r  m m  
2401H 
240925
241012 p S f l  H | ' 
241190 i Z S H  
241070 f g r a K
2 4 im  M  ■243041
243102
2*9955 1 r  ■  
244749 0P0* 3  
245302 O li* B B  
247001 007* 3 |  
247440 O fT  H  
247701 919* 3 #  
249004 049* 2  

-250179 ł o n  
251310 010* 2 
251511 09T  S B  
251091 095* 1  
252070 OM* B  
252705 ON* H  
259900 y n  
254050 001* ■  
255407 H  
250302 « |  
250709 t - m S  
256003 028* B  
257931 950* 
l l g g g  1-400 B  
250400 1^490 B

204419 H  
284720 1—101 m  
205114 g S  ™  
205461 ■
284000 1-101 9  
206001 041* 
206025 021* 
280933 034* B  
287721 1-101 
209131 1—■  
209193 1-101 ■  
209591 r

5000
2500

500
500

1000

290505 1—1« 
290794 1—1«  m  
291164 05T 
291563 | B  
292170 9 i r  
293604 075* B P  
293071 030* 
294510 022* 
297043 H  
297429 033* 
297796 1-109 M  
297090 014* 
298118 1—418 ■  
298827 B  
299192 038* 
299323 845* 
299000 09§*

•) N B  pozostałe 09 namerów o h - T H  ••! H 7  
po 100 rab lL

W  tab licy  podano w y d a n e  ma o M Ig if ia  S9-rmmwn.
N a  obligacją iOO-rublową w  r a to  w y ło ili a a j p r a l ^]  

nakowe] wyaokośd —  100, 230. 800 —  ■»
ty  wylosowanej aerll wypłaca Mą o^ ow todąlo 2Bą y  
rublL W  r a t o  wylosowania aa J e d a  
blowe] wygrane] w  wysokości 500, 1000, 250^  SOI I ^ W g  
na drug i n a e r  przypada wygraaa w  w ia e f c n i^ e  
ob ligację w ypłaca ahą odpowiednio 000, ^
rublL N a  oMIgacJę o  a o a ln a le  25 ra M l w ypłaca Mą 
grane], wylosowanej na obBgacJą 50- ia M nar^ Pa^—  
włączono wartość nom inalna wyluauwsnf J o M f ^ i

ram nastolatków. 18.15 — Telo- 
express. 18.30 — Gorące Unit 
19.00 — Pro^am  lokatay. 19.45 
— „10 minut**. 30JK) — Dobra
noc. 20.10 — W sejmie V senacie. 
20.30 rM\ Wiadomości. 21.00 — 
Studio wyborcze. 31.05 — Teatr 
Telewizji. 22.10 — Przed wybo
rami. 22.25 — Sport. 23.35 — 
„Kontrapunkt**. 33.05 —§■ Szkoła

mistrzów. 33-30 — ^ 9  
23.50 — Wladupsaa

ŁUMg 
Zagrodę. W | 0 «  > 

nU n k n o d W h i  
Proponować: W M a

w  godzinach pracy

Wileński
A d r e s  r e d a k c j i :

2320 1 9f m. W i ln o  
aL Kosmonautów 60.

Telefony: redaicśar  — S f l  
zastap»  redaktora -  
42-7548; dział Ifcrtśw 9  
42-69-65: redafceja
42-13-81; o o te M */

Oruk offsetowy. |
karski    B

Drukarnia

da"
Indeks 47216 
Nakład 56409 egz. 

Żarn. 1199


