
KUPNO

Kupi´ dokumenty na zwrot 
ziemi (wnioski).

Tel. 8 698 37229

Kupi´ dawne: pocztówki, 
fotografie i banknoty.

Tel. 232 80 93

SPRZEDA˚

Firma sprzedaje w dobrym 
stanie Mercedes Benz 500 SE, 
1985 r. pr., (automat, ABS, kli-
matyzacja, airbag, elektronicz-
na regulacja siedzeƒ i okien, au-
dio aparatura, BRC gaz). Cena 
— 8 700 Lt.

Vilnius, tel. 8 685 04080

Sprzedam Audi 80, dyzel, 
1985 r. prod., ubezpieczenie, 
przeglàd techniczny (2 lata).

Vilnius, tel. 8 638 32855

US¸UGI

Obs∏uga imprez weselnych 
i innych uroczystoÊci. Muzyka, 
foto, wideo, sale do 150 osób, 
pawilony, weselny domek.

Vilnius, tel. (8 5) 215 46 11,
 8 600 70045, 8 600 70046

PRACA

Zak∏ad krawiecki w 
Pavilniusie (Kolonia Wileƒska) 
zatrudni krawców/owe.

Vilnius, tel. 8 685 04097

Szko∏a Ârednia w Mickunach 
zatrudni nauczycielk´ klas 
poczàtkowych z polskim j´zy-
kiem nauczania.

Tel. 238 63 87
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 PieÊni i Taƒca „Wilia”
zaprasza na tradycyjny koncert noworoczny, 

który b´dzie mia∏ miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 

(Naugarduko 76) 30 grudnia o godz. 15.00.

Bilety mo˝na nabyç w siedzibie zespo∏u DKP pok. 304

godz. 10.00-14.00, 18.30- 21.00

Przedsi´biorstwo Êwiadczà-
ce us∏ugi w zakresie czystoÊci 
zatrudni sprzàtaczki i dozorc´.

Zwracaç si´: Vilnius, tel. 
8 610 20345.

 (Zam. 1149)

Przedsi´biorstwo krawiec-
kie zatrudni krawców (krawco-
we) oraz mechanika do obs∏ugi 
maszyn.
Vilnius, tel. 243 74 30,
8 686 62231       (Zam. 1146)

WYNAJM¢

Wynajm´ 1-2-pokojowe miesz-
kanie na Starówce Wileƒskiej lub 
w centrum miasta na d∏u˝szy 
okres czasu. Tel. 8 675 71612

M∏oda rodzina wynajmie 1-
pokojowe mieszkanie.

Vilnius, tel. 8 650 47864

RZECZY U˚YWANE

Oddam 2-pi´trowe ∏ó˝ko 
oraz szaf´ 3-drzwiowà.

Vilnius, tel. 235 43 54

FAUNA

Tanio sprzedam kozy.
Tel. 8 677 33790

Lenk˜ ‰vietimo uÏsienyje ròmimo fondo 
„Samostanowienie” Lietuvos skyrius, kodas 1920 20881,

 Naugarduko g. 76, Vilnius keiãia pavadinimà 
∞ Lenk˜ ‰vietimo paramos fondas „Samostanowienie”.

 (Zam. 1158)

   
Po∏àczmy nasze serca

Powiadajà, ˝e do umys∏ów ludzkich o wiele ∏atwiej jest 
przemawiaç, ni˝ do ich serc. Wiemy, ˝e przemówiç do ludzkiego 
serca, podobnie jak i otworzyç je przed innym sercem, nie jest ∏atwo. 
Nie szukamy jednak naj∏atwiejszych dróg, poniewa˝ zazwyczaj 
bywajà b∏´dne. Obecnie, w okresie zadumy i spokoju, podczas 
Adwentu, pragniemy przemówiç do serca ka˝dego mieszkaƒca Litwy. 
Ma∏ego serduszka i du˝ego serca, kobiecego i m´skiego, zbola∏ego i 
radosnego, powÊciàgliwego i wra˝liwego.

Chcemy chroniç Wasze serca, roznieciç w nich ogieƒ nadziei. 
Opowiadamy si´ za piel´gnowaniem tradycji, za Êwiat∏em, mi∏oÊcià. 
Pragniemy, aby po∏àczy∏a ona serca Wasze i nasze.

To Êwi´to stanowiç b´dzie cz´Êç imprezy ogólnokrajowej „Nasz 
Kraj — w naszych sercach!” Dok∏adnie o godz. 18 w ca∏ej Litwie 
zap∏onà symbole pojednania, pokoju i mi∏oÊci — Êwiecàce si´ serca.

21 grudnia o godz. 18 Nowy Zwiàzek (socjallibera∏owie) 
zapraszajà wszystkich na symboliczne Êwi´to rozniecenia ognia w 
sercach, które si´ odb´dzie w Rukojniach przy ul. Vilniaus 40.

„Us∏yszmy w∏asne serca” — mówi lider Nowego Zwiàzku 
(socjallibera∏ów) Artras Paulauskas.

(Zam. 1160)

„Miko∏aju, bez ciebie nie ma Êwiàt, musisz przyjÊç,
 nie ma Êwiàt bez Ciebie!!! ”

Drogie dzieci...
Miko∏aj na pewno nie zapomni o ˝adnym dziecku w czasie Êwiàt!

Komu wi´c nie uda∏o si´ otrzymaç wejÊciówki
 na choink´ Êwiàtecznà, zapraszamy 

do Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76)
 w drugi dzieƒ Êwiàt, 26 grudnia o godz. 9.30

Tym razem czekaç na Was b´dzie Kopciuszek. 
Bajk´ wystawià aktorzy Polskiego Studia Teatralnego.

OczywiÊcie przyb´dzie równie˝ Miko∏aj, który razem z Wami 
i Kopciuszkiem weso∏o sp´dzi Êwiàteczny dzieƒ!

PoproÊcie rodziców by odebrali dla was bezp∏atne wejÊciówki
 w sekretariacie DKP (pokój 203) do 22 grudnia.
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