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N ajlepsi w  p u b licystyce  te lew izy jn e j
W czwartek wieczorem w telewi

zji LNK blisko 6 godzin trwała bezpo
średnia transmisja drugiego konkursu 
telemaiatonu publicystyki Telewizji Li
tewskiej.,Ad rem” Członkowie komi
sji i eksperci, zebrani w studiu telewi- 
zy jn ym  oraz  siedzący w domach przed 
ekranami widzowie oglądali i oceniali 
2głoszone na konkurs prace, dyskuto
wali z  autorami uczestniczącymi w bez
pośredniej transmisji, informuje ELTA.

Wyniki konkursu zostały obliczone 
i opublikowane przed godziną 2  w nocy.

Nagrodę za najlepszy wideoszkic 
zdobył autor TV „Lietuvos rytas” Jo-

nas Banys za program, JLitwini w woj
sku niemieckim”.

Za najlepszy reportaż informacyj
ny nagrodzona została reporterka nowo
ści TV Ruta Sinkevicziene, która zgło
siła na konkurs materiał o problemach 
socjalnych miasteczka Didżiasalis w 
rejonie ignalińskim.

Z największą reperkusją w ciągu 
roku spotkał się reportaż dziennikarza 
LNK Vytautasa Masalskisa o pistole
cie gazowym, wniesionym do gmaęhu 
Sejmu.

Nagrodę, Ad rem” za oryginalność 
wręczono dziennikarce audycji LTV

„Stop kadr as” Monice Tamulyniene, 
która na konkurs zgłosiła swe wideoopo- 
wiadania „Głusi - to też ludzie”.

Osobno były oceniane prace dzien
nikarzy telewizji regionalnych. W tej 
grupie zwyciężył dziennikarz sziłuckiej 
telewizji kablowej Kęstutis Joczys za 
reportaż „Na powitanie 11 Marca”.

Zgłoszenie na konkurs prace osob
no oceniane były za „dozę zdrowego 
humoru". W tej nominacji dyplom uzy
skała praca dziennikarza TV „Lietuvos 
rytas” Henrikasa Vaitekunasa „Formu
ła grzybobrania”.

Oceniono też najlepsze programy

publicystyczne i informacyjne. Za naj
lepszy program informacyjny uznano 
„Panoramę” LTV, za najlepszą audy
cję publicystyczną - „Ostatnie skrzy
żowanie” - również LTV. Dyplom „Ad 
rem” za najlepszy program publicy
styczny zdobyli twórcy nie nadawane
go już programu LNK „Po obu stro
nach muru”.

Za najlepszą prezenterkę wiadomo
ści uznano Algimantę Żukauskiene z 
„Panoramy”, a programu publicystycz
nego - Nemirę Pumprickaite, prowadzą
cą w LNK „Czerwoną linię”.

(Dokończenie na str. 3)

Należy doskonalić 
strategię obronną 

państwa
Eksperci zUSA, którzy oceniali stan 

budowy wojska litewskiego, na spotka
niu z prezydentem Valdasem Adamku- 
sem radzili, aby doskonalić strategię obro
ny państwa oraz plan obrony.

Zastępca doradcy prezydenta ds. 
obrony Algis Vaiczel iunas po spotkaniu 
w czwartek oświadczył dziennikarzom, 
żeeksperci odnotowali dobrąkoncepcję 
rozwoju wojsk lądowych oraz utworze
nie bazy ustawowej. Natomiast ocenia
jąc lotnictwo wojskowe, wyrazili wątpli
wość co do potrzeby trzech baz lotni
czych dla Litwy. Amerykanie radzili, aby 
jedną bazę uznać za podstawową, drugą 
zreorganizować w rezerwową, a trzecią 
całkowicie zlikwidować.

Eksperci pozytywnie ocenili tworze
nie BALTNET - jednolitego systemu 
kontroli przestrzeni bałtyckiej, jednocze
śnie zaznaczając, że zajmie to wiele cza
su, gdyż ten projekt wymaga pokaźnych 
inwestycji

'  Specjaliści USA wspólniez prezy
dentem omówili finansowanie ochrony 
kraju. Ich zdaniem, należy je zwiększać, 
aby osiągnąć 2 proc. globalnego produk
tu krajowego. W tegorocznym budżeęie. 
na ochronę kraju przeznaczono 1,5 proc.

Zaakcentowali oni również potrze
bę przybliżenia wojska do ludności cy- 

, wilnej, gdyż stanowi ona jego rezerwę
ń idb fliB cy jn ą

f  ~ Przedstawiciele USA zalecił i rów
nież podwyżkę uposażeń oficerów i pod
oficerów oraz poprawę ich warunków 
życia, aby dobrzy specjaliści nie opusz
czali wojska.

Ekspertów amerykańskich na Litwę 
zaprosił minister ochrony kraju Czeslo- 
vas StankeWczhis, którywubiegłym roku 
gościł w USA. Ekspertami kierował ge
nerał majorHenry Kievenaar. (BNS)

Zmiany kursu lita nie będzie
Premier Gedimmas Vagnorius 

oświadczył, że rząd nie zamierza rozpa
trywać kwestii zmiany kursu lita.

„W żadnej deklaracji nie zobowią
zaliśmy się do tego, ale jesteśmy go
towi zawsze dyskutować na'ten te
mat z przemysłowcami”, na czwart
kowej konferencji prasowej powie
dział G. Vagnorius.

Bank Centralny gotowy jest do stop

niowego wycofania się z modelu zarzą
du walutowego, ale, zdaniem szefa rzą
du, jest to niepotrzebnie utożsamiane z 
potencjalną zmianą kursu lita, co nie jest 
przewidziane.

„Chcemy się wycofać z modelu 
zarządu walutowego, co do którego ko
nieczności mamy zastrzeżenia, w spo
sób niedostrzegalny :dla uczestników 
rynku”, powiedział premier.

’ Zaznaczył on, że wycofując 
się z tego modelu Litwa zasięgnie 
opinii ekspertów Międzynarodo
wego Funduszu Walutowego oraz 
UE.

Prezydent Konfederacji Przemy
słowców Bronis lovas Luby s, z którymi 
konserwatyści podpisali memorandum, 
stale sugeruje władzom odwiązanie lita 
od dolara USA. (BNS)

Liberalizuje się litewsko-polski handel produkcją przemysłową
Litwa i Polska postanowiły w za

sadzie zliberalizować handel wyroba
mi przemysłowymi oraz zatwierdziły 
nowe przepisy pochodzenia towarów. 
Przewiduje to pierwszy dodatkowy 
protokół do umowy o wolnym handlu - 
między Litwą a Polską, który wczoraj 
po dwudniowym posiedzeniu podpisa
no w Wilnie.

Ustalenia dodatkowego protokołu 
będą obowiązywały od 1 lipca.

Ó konieczności większego zlibera

lizowania dwustronnego handlu wyro
bami przemysłowymi oraz zmiany pro
tokołu dotyczącego pochodzenia towa
rów wspominano jeszcze w ubiegłym 
roku. Zdaniem dyplomatów litewskich, 
potrzeba tego zaszła W związku z tym, 
że ta umowa dwóch sąsiednich krajów 
w sprawie wolnego handlu jest „naj
mniej liberalna” spośród wszystkich po
dobnych umów, które podpisała Litwa.

Tymczasem Polska jest jedną z 
głównych partnerek w litewskim han

dlu zagranicznym. W ubiegłym roku 
wzajemny obrót towarowy Litwy r Pol
ski wyniósł 11 mld 533 min litów, czyli 
prawie 4 proc. całego obrotu handlu 
zagranicznego Litwy. W porównaniu z 
rokiem 1996 ten wskaźnik wzrósł o 28 
proc. (ELTA)

Rozpoczęła się sesja 
Zgrom adzenia Bałtyckiego

W łotewskim mieście portowym 
Ventspilsie wczoraj rozpoczęła się dwu
dniowa XII sesja Zgromadzenia Ba
łtyckiego.

Przemówienia wygłosili szef de- 
legacji parlamentu litewskiego na 
Zgromadzenie Bałtyckie, przewod
niczący  sejm ow ego K om itetu 
Spraw Zagranicznych Meczys Lau- 
ri/ikus, jak  również szefowie dele
gacji estońskiej i łotewskiej. Parla
mentarzyści trzech krajów omówią 
też kierunki dalszej działalności 
Zgromadzenia Bałtyckiego, infor
muje ELTA.

Na porannym posiedzeniu sesji

Zgromadzenia Bałtyckiego zgłoszono 
projekty dokumentów, które stały się 
przedmiotem dyskusji. Była ona rów
nież kontynuowana na posiedzeniu po
południowym.

Delegacja litewska przygotowała 
projekty rezolucji „O wykonaniu pro
jektów rozwoju energetyki i transportu 
w krajach bałtyckich”, „O zaangażo
waniu mieszkańców Litwy, Łotwy i 
Estonii w sprawy Unii Europejskiej”, 
„O współpracy państw bałtyckich na 
rzecz unikania awarii i nieszczęśliwych 
wypadków, które mogą wpłynąć na 
sąsiednie państwa”. -

(ELTA)

W Poniewieżu 
mógłby powstać 

uniwersytet
Prezydent Yaldas Adamkus utrzy

muje, że w Poniewieżu, jak i w innych 
wielkich miasta Litwy, również mógłby 
powstać uniwersytet „Miasto ftadNie- 
wieżą mogłoby zasłynąć nie tylko z 
piwa „Kalnapilis”, ale też z inicjatywy 
młodzieży akademickiej budującej lep
szą przyszłość” - powiedział V. Adam
kus podczas wczorajszego pobytu w 
Poniewieżu, informuje ELTA.

Po przemówieniu i wpisaniu się do 
księgi honorowej miasta V. Adamkus 
na Placu Wolności przed samorządem 
spotkał się z mieszkańcami Poniewie- 
ża, następnie pieszo udał się na ponie- 
wieski wydział Kowieńskiego Uniwer
sytetu Technologicznego, gdzie się spo
tkał ze studentami.

POLSKIE U N IE LOTNICZE- POUSH AIRLINES

UST
Dogodne połączenia 

Z Wilna 
przez Warszawę do: 

Athens,
New York, 
Chicago, 

Los Angeles, 
Pekin, 

Istambuł,
Tel Aviv. 

Wilno, tel. 73-90-20.

Pozytywne 
zm iany

W ciągu dwóch lat w systemie 
spraw wewnętrznych Litwy sytuacja 
polepszyła się.

Na wczorajszym spotkaniu z kie
rownictwem Ministerstwa Spraw We
wnętrznych oświadczyli to eksperci 
Unii Europejskiej. • '

Od poniedziałku eksperci z Nie
miec, Francji, Szwecji, Danii, Finlandii 
omawiali pracę litewskich służb migra
cji, policji orazsłużby granicznej.

Eksperci stwierdzili, że nie czas 
jeszcze na konkretne wnioski. UE 
przedstawi je Komisji Europejskiej w 
ciągu dwóch tygodni.

Wiceminister spraw wewnętrz
nych Litwy Julius Adomaitis po spo
tkaniu powiedział dziennikarzom, że 
ekspertom dostarczono informacji o 
reformie prawnej.

„Nic nie mamy do ukrycia”, powie
dział wiceminister S W. (BNS)

(Czytelnicy dziękują

Dar „Wileńszczyzny” 
szkołom polskim

Jak już informowąliśmy, Zespół 
Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” (kie- 
r°wnik artystyczny Jan Mincewicz) 
wyjeżdżał do Warszawy, aby wystąpić 
1 d°broczynnym koncertem na rzecz 
Oskich szkół na Wileńszczyźnie.

Już jest tradycją zespołu przed 
rpazdem na występy uczestniczyć we 

^  Świętej w kościele św. Piotra i 
pawła.

Erzy wjeździe do Warszawy spotkał nas z piękną wiązanką róż pan

Ryszard Salmanowicz z Legnicy, 
opiekun i sympatyk zespołu. To on 
przyczynił się do zorganizowania 
występu „Wileńszczyzny” w Sali 
Kongresowej Pałacu Kultury i Na
uki w Warszawie. Zakwaterowanie, 
wszystkie sprawy dotyczące koncer
tu - to domena pani Bożeny Kosiń
skiej, szefa wydziału organizacyjne
go i finansowego Konfederacji Pol
ski Niepodległej-

(Dokończenie na str. 3)
NA ZDJĘCIU: „Wileńszczyzna” w Warszawskiej Sali Kongresowej na tle dekoracji z wizerunkiem Ostrej 

Bramy w Wilnie. Fot. Jan Mincewicz
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Protest w  związku z cenami 
skupu mleka

Stowarzyszenie Mleczarzy „Pie- 
no centras” skierowało listy do pre
zydenta, przewodniczącego Sejmu 
oraz innych przedstawicieli najwyż
szych władz kraju.

Mleczarze zwracają uwagę władz 
na krytyczny,stan przedsiębiorstw 
przetwórstwa mleka po wprowadze
niu nowych cen jego skupu. Zdaniem 
mleczarzy, nie są one zgodne z logiką 
ekonomiczną, gdyż przeciętne ceny 
skupu za tonę mleka kształtują się na 
poziomie prawie o 100 litów wy
ższym od dochodów przedsiębiorstw, 
otrzymywanych za masło, mleko w 
proszku i inne wyroby.

W ciągu pierwszego kwartału br. 
eksportujące nabiał spółki poniosły 
już straty na sumę ponad 10 min li
tów i mają miesięczne opóźnienie w

rozliczeniach z dostawcami mleka.
„Mariampoles pieno konservai” 

eksportuje około 84 proc. produkcji, 
a w ciągu kwartału poniosło straty„w 
wys. 2,7 min Lt, „Alytaus pienine” 
(eksport 70 proc.) - I min litów.

Mleczarze grożą, że nie będą już 
skupowali, mleka na wyroby ekspor
towane. Jego skup przerwała już dru- 
skienicka spółka „Szvieżumielisu,- 

I chociaż rząd spodziewa się, że 
w sezonie pastwiskowym skupi się 1 
min ton mleka, to jednak przetwórcy 
twierdzą, że mogą zakupić zaledwie 
połowę tej ilości.

„Pieno centras” sugeruje wspar
cie eksportu subsydiami bądź zlibe
ralizowanie tynku mleczarskiego.

(BNS)

Posłance „podstawiła nogę” sarna
Późnym wieczorem w czwartek 

przykrą niespodziankę posłance na 
Sejm Nijole Ożelyte-Vaitekuniene 
sprawiła sama leśna.

Na 23 kilometrze.szosy Uciana - 
Wilno posłanka, siedzącaza kierow
nicą VW golf zauważyła na drodze 
zwierzę, nacisnęła na hamulce, skrę
ciła, po czym samochód stoczył się 
do rowu, w wyniku czego pojazd zo
stał znacznie uszkodzony. Na szczę
ście,.sama N. Ożelyte prawie nie ucier
piała i wczoraj już wyjechała w dele

gację zagraniczną Kierownikwydzia- 
łu transportowego Sejmu Jurgis 
Sziaudkulis, który, poinformował 
agencję ELTA o tym przykrym incy
dencie, nie wątpi, że wszystkie po
niesione straty skompensuje Kowień
skie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 
Pochwalił przezorność posłanki, z 
której inicjatywy został przeprowa
dzony test trzeźwości, aby uniknąć 
wszelkich wątpliwości co do winy 
kierowcy.

(ELTA)

Warszawianie 
słuchali poezji 

litewskiej
. Grono miłośników poezji zebra

ło się wczoraj w Warszawskim Domu 
Literatury na spotkanie z poetami li
tewskimi Nijole Miliauskaite, Vytau- 
tasem Bloże i Eugenijusem Aliszan- 
ką.

„Po raz pierwszy słuchałem wier
szy w języku litewskim. Jest to wspa
niała muzyka głosek, zda się stwo
rzona dla poezji”, po spotkaniu po
wiedział BNS wykładowca Katolic  ̂
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jó
zef Murawski.

Prowadząca wieczór członkini 
Ogólnopolskiego Klubu Miłośników 
Litwy Danuta Brodowska zapoznała 
z. życiorysami i twórczością poetów 
litewskich, przeczytała przekłady 
wierszy R. Miliauskaite _i V- Bloże na 
język polski.

„Poezja jednoczy narody i cały 
świat” - powiedziała D. Brodowska.

Wieczór poezji litewskiej odbył 
się w ramach programu tradycyjnych 
Dni Literatury w Warszawie.

W ubiegłą niedzielę w Warszaw
skim Domu Literatury swoją poezję 
zaprezentowali poeci polscy z Litwy 
- Henryk Mażul, Romuald Miecz
kowski i Józef Szostakowski.

(BNS)

„Wybuchowy” temat Prezydent liczy 
na amerykańskich ekspertów
Mają to być doświadczeni funk

cjonariusze praworządności Stanów 
Zjednoczonych, którzy, ma nadzieję 
Valdas Adamkus, bardzo pomogą li
tewskim specjalistom w badaniach 
ciężkich przestępstw, ostatnio szcze
gólnie rozpowszechnionych. Do ta
kich przestępstw zalicza się też wy
buchy. O swych nadziejach prezydent 
Litwy opowiedział dziennikarzom po 
spotkaniu z przedstawicielami agen- 

1 cji-kontroli alkoholu, tytoniu i broni 
palnej, Departamentu Stanu oraz Fe
deralnego Biura Śledczego USA, któr 
rzy przybyli na Litwę.

Z wypowiedzi V. Adamkusa wy
nika, iż amerykańscy funkcjonariusze 
przyjechali po to, by zapoznać na* 
szych z metodyką badań wybuchów, 
jaką się stosuje w USA. Wieloletnie i 
wielkie doświadczenie zamorskich 
specjalistów w tej dziedzinie pomo
że naszym specjalistom.

Również minister Spraw We- 
wnętrznych RL Yidmantas Żiemelis 
twierdził, iż litewscy funkcjonariusze1 
pokładają wielkie nadzieje na amery-, 
kańskich kolegów. „Chcemy, aby oni 
podzielili się z nami swym konkret
nym doświadczeniem, w jaki sposób 
bada się wybuchy i podobne ciężkie' 
przestępstwa. Omawiamy także spra
wę programu szkoleniowego dla na
szych specjalistów w dziedzinie pra
worządności. W końcu czerwca 24 
funkcjonariuszy z Litwy pojedzie do 
USA, gdzie będą się uczyli od swych 
kolegów” - mówił V. Żiemelis.

Komentując, w jaki sposób na 
Litwie prowadzi się dochodzenia w 
sprawie wybuchów, minister S W pod

kreślił, iż w tym roku zatrzymano 11 
osób, które się oskarża o zorganizo
wanie lub uczestnictwo w dokony
waniu takich przestępstw. W roku 
bieżącym, przypomnijmy, na Litwie 
zanotowano 30 wybuchów.

Amerykańscy specjaliści przy
byli na Litwę na zaproszenie prezy
denta V. Adamkusa, po kwietnio
wym wybuchu w szawelskiej inspek
cji podatkowej, podczas którego zgi
nęła kobieta.

Prezydent zapewnił, że praca 
amerykańskich speców nie będzie 
kosztowała Litwę „ani centa”, ponie
waż, staraniem ambasadora USA na 
Litwie Keitha C. Smitha amerykań
skie władze wyasygnowały środki na 
ich przyjazd i pracę na Litwie. V. 
Adamkus powiedział również, że 
wkrótce na Litwę przyjedzie jeszcze: 
kilka amerykańskich specjalistów (też 
nie na nasz koszt).

„Chcemy i materialnie, i moralnie 
pomóc zaprzyjaźnionemu państwu, 
w którym z powodu zachodzących 
wielkich przemian, powstająrównież 
wielkie problemy. Niestety, w swoim 
państwie mieliśmy naprawdę niema
ło podobnych smutnych przypad
ków, dlatego nasze doświadczenie w 
tej sferze jest o wiele większe i może
my podzielić się nim z innymi pań
stwami,” - powiedział dla dziennika
rzy Keith C. Smith:

„W badaniach wszystkich tych 
spraw wciąż jest wiele pytań, na któ
re nie mamy odpowiedzi. Najważniej
sze, że musimy pokazać światu prze
stępczemu, że takie przypadki nie 
będą tolerowane, i że mamy środki do

Konkurs 
,M oja pociecha" (59)

Dziś zamieszczamy kolejną fotografię konkursową. Na zdjęciu - Gienek 
Bogdanowicz (1 roczek). Gienek bardzo kocha swą mamę, a z zabawek wol 
misia. Przypominamy, że zdjęcia można nadsyłać do 25 maja br. Adres redak 
cji: Kurier Wileński”,-konkurs „Moja pociecha”, Laisves al.60, Yilnius 2056.

Czekamy na zdjęcia Waszych pociech!

Prokurator przesłucha 
belgijskiego adwokata

zatrzymania fali tych przestępstw” - 
stwierdziły. Adamkus.

Amerykańscy specjaliści będą 
pracowali na Litwie około tygodnia, 
odwiedzą Szawle i Ponicwież, a po 
powrocie do Wilna podzielą się swy
mi spostrżeżeniami z litewskimi ko
legami.
Tymczasem „nasze” 
wyniki są minimalne

Rezultaty dochodzenia w spra
wie wybuchu w szawelskiej inspek
cji podatkowej ocenia się na razie jako 
„minimalne” - poinformował niedaw
no dziennikarzy prokurator wydzia
łu badań zorganizowanych prze
stępstw i korupcji Prokuratury Ge
neralnej Laimutis Alechnaviczius.

W toku śledztwa przesłuchano. 
256. świadków, w tym 39 uznano za 
poszkodowanych. W trakcie 78 re
wizji znaleziono 30 kg materiału wy
buchowego, naboje, różnego rodzaju, 
broń.

Funkcjonariusze praworządności 
poinformowali dziennikarzy również 
o tym, iż „rozpracowali” wybuch,- 
który miał miejsce ponad rok temu. 
Chociaż nie podano, o jaki to przy
padek chodzi,' prawdopodobnie ęho- 
dziło o ubiegłoroczny wybuch w sza- 
welskim sklepie „Technocentras”. 
Przypuszcza się, że wybuchu w in
spekcji podatkowej i w tym sklepie 
dokonała ta sama grupa przestępców.

W badaniu tego przypadku litew
skim specjalistom pomogą funkcjona
riusze z USA i Francji.

Przygotowała 
Irena LfTWIN

Prokurator wydziału badania zor
ganizowanej przestępczości i korup
cji Prokuratury Generalnej Roląndas 
Tilindis, oskarżyciel państwowy w  
sprawie karnej Audriusa Biitkevicziu- 
sa, udał się do Belgii w celu przesłu
chania obywatela Belgii Francisa 
Bąuęjuiną:

Ponieważ do ustalonego terminu 
prokuratura nie zdążyła przesłuchać 
belgijskiego adwokata, sprawa nadal 
nie jest rozpatrywana

A. Butkeviczius oskarżony został 
o to, że od szefa spółki „Dega” Kle- 
mensasa Kirszy wziął 15 tys. USD, 
jak się podejrzewa, za obietnicę umo

rzenia wytoczonej na Litwie spółce 
sprawy w związku z rozliczeniami 
finansowymi z amerykańską korpo
racją „Mobil”.

Parlamentarzysta stwierdził jed- 
nak sądowi, że pieniądze wziął od K. 
Kirszy, aby przekazać je belgijskie
mu adwokatowi F. Bauduinowi za 
obronę spółki w sądzie nowojorskim.

Sąd zaprosił F. Bauduina do Wil
na w celu złożenia zeznań, ale on się 
nie zgodził, ponieważ sąd nie spełnił 
jego warunków. F. Bauduin żądał, aby 
z góry opłacono wydatki na jego pod
róż.

(BNS)

Rodzina i przyjaciele ś.p. Olgierda Korzeniec- 
kiego zawiadamiają, że Msza żałobna w Jego 
intencji odbędzie się 18 maja br. o godz. 8.30 
w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha.

(Zam. 311)

DEKRET 
prezydenta 

Republiki Litewskiej
O zastępstwie premiera 

Republiki Litewskiej
8 maja 1998 r., nr 62

A rtykuł 1.
Zgodnie z artykułem 97 Konstytucji Republiki Litewskiej i na wniosek 

premiera Republiki Litewskiej Gediminasa Vagnoriusa zlecam ministrowi Vy- 
tautasowi Pakalniszkisowi w dniach 8-9'mąja 1998 r. zastępstwo premiera 
Republiki Litewskiej.

A rtykuł 2.
Ten dekret wchodzi w życie od dnia jego podpisania.

Prezydent republiki 
Valdas ADAMKUS 

(Zam. 314)

K r o n i k a '  p o i  i cy j  n a
Jak podaje dział Sztabu Informacji MSW RL, 7 maja br. w kraju 

zanotowano : 1 zabójstwo, 14 obrażeń ciała, 16 chuligańskich ekscesów, 
8 rabunków, 1 oszustwo, 165 kradzieży. Uprowadzono 17 samochodów, U 
znaleziono. Zarejestrowano też 11 wypadków drogowych, w których 
wyniku 2 osoby poniosły śmierć. Znaleziono zwłoki 5 osób, zatrzymano 
31 podejrzanych o popełnienie przestępstw.

W lesie - zwłoki braci jako zaginionych bez wieści
7 maja, w Leśnictwie Survilajskim Szkolne „żarty"

(rejon telszański), znaleziono zwłoki 
Algimantasa (ur. 1953r.) i Bronislovasa 
(un.1952 r.) Jonikówz obrażeniami cia
ła Były one obsypane ziemią, niega
szonym wapnem i przykryte gałęziami. 
Od 9 kwietnia br. braci poszukiwano,

7 maja w kowieńskiej szkole śred
niej „Versme” Marius popchnął ze scho
dów kolegę klasowego A. (ur. 1989 r.), 
który padając doznał obrażeń głowy. A. 
ze wstrząsem mózgu i pęknięciem czasz
ki został umieszczony w szpitalu.

Wilnie, w tym samym dniu, z obra
żeniami ciała i głowy do szpitala trafił 
K. |  ur. 1987 r.), który wyjaśnił, że 6 
maja, koło godz 11 w szkole średniej w 
Kolonii Wileńskieĵ  pobiła go nauczyciel
ka.

Wzięli co  s ię dało 
8 maja około godz. 9 do domu miesz

kanki wsi Vitkunai w rejonie jurborskim 
G. (ur. 1927r.) weszli trzej mężczyźni, 
którzy związali gospodynię taśmą, za
kneblowali usta i zrabowali 90 litów, 
odkurzacz, magnetofon, telewizor „Szi- 
lelis” i 35 kg mięsa Straty - 2300 Lt 

Uratowała się, bo krzyczała... 
Do mieszkania B. (ur. 1967 r.)

znajdującego się przy ul. Kniaudisz- 
kiu,.w Poniewieżu, wdarli się dwaj 
mężczyźni, którzy grożąc gospody
ni metalowymi prętami zażądali pie
niędzy, bili i próbowali zdjąć z pal
ców złote pierścionki. Gdy poszko
dowana zaczęła wołać o pomoc, na
pastnicy udekli. Jeden z podejrzanych 
R. (ur.1972 r.) został zatrzymany.

Drogo kosztował obiadowy 
postój

7 maja koło godz.13. na drodze 
Nemakszcziai - Krażiai w rejonie ro- 
sieńskim, robotnicy drogowi S. 
(ur.1971 r.) IP. ( ur. 1947 r.) zatrzymali 
się koło lasku na obiad. Niespodzie
wanie z lasu wyszli 3 zamaskowani

mężczyźni w maskach, którzy siłą 
wyciągnęli z samochodu drogowców, 
zażądali pieniędzy. Potem zaprowa- - 
dzili ich do lasu, gdzie przywiązali do 
drzew i skradli samochód „Ford Eco- 
novan".

Sam ochodem  na ...dom

W Wilnie, na skrzyżowaniu ulic 
Paneriu I Mindaugasa, o godz. 4.30 
samochód „VW Golf , który prowa
dził S. Wołkow (ur. 1965 r.) wjechał 
na dom. Wskutek uderzenia kierow
ca poniósł śmierć. Pasażer K. (ur.
1962 r.) ze wstrząsem mózgu został 
hospitalizowany.

Przygotowała D.D.



—K U LTU R A

Dar „Wileńszczyzny” szkołom polskim
(Dokończenie ze str. 1)
Któż by mógł pomyśleć, że po ponad czterogodzinnej 

próbie, bez odpoczynku, członkowie zespołu za parę go
dzin, mimo zmęczenia uśmiechnięci, w pięknych, barw
nych strojach o 19.00 wystąpią przed publicznością sto
licy.

Wreszcie gaśnie światło, ku scenie skierowane kamery 
telewizyjne. Spikerka ogłasza cel dobroczynnego wystę
pu „Wileńszczyzny” na rzecz polskich szkół, podaje krót
ką historię zespołu.

Na sali obecni: przewodniczący KPN pan Leszek 
Moczulski, były konsul generalny RP na Litwie Waldemar 
Lipka-Chudzik, prezes Towarzystwa Miłośników Tra
dycji Mazurka Dąbrowskiego Zbigniew Nosek oraz człon
kowie jego zarządu, inni dostojni goście.

Zespół „Wileńszczyzna” rozpoczyna swój występ 
„Polonezem Ogińskiego”. W pierwszej części programu 
brzmią piosenki: „Polonez wileński”, „Ojcowizna”, „Za 
Niemen”, piosenki ludowe zmieniają tańce: „Krakowiak”, 
„Kujawiak z oberkiem”, „Mazur”, polki i walce wileńskie 
(choreograf Leonarda Klukowska). Brzmią również pio
senki patriotyczne z programu „Z dymem pożarów”. Pu
bliczność wstaje przy wykonaniu pieśni „O Panie, któryś 
jest na niebie”. Niektórzy ocierają łzy, kiedy śpiewana jest 
„Kołysanka matki” w wykonaniu Natalii Sosnowskiej.

W drugiej części programu -urywki z „Obrazka kaziu- 
kowego”, „Wesela wileńskiego”. Zespół kończy swój wy
stęp piosenką „Wileńszczyzny drogi kraj”. Publiczność 
ponownie wstaje.

Ponad trzy godziny trwał koncert, który warszawska 
publiczność przerywała często burzliwymi oklaskami.

Wreszcie tradycyjne „100 lat” zespołowi. Podzięko
wania, gratulacje, kwiaty....

I oto niespodzianka: odznaczenie zespołu „Wileńsz
czyzna” „Medalem 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego” 
(zespół jest zbiorowym członkiem Towarzystwa), wrę
czenie cymbałów, ufundowanych przez ministra Kultury

i Sztuki RP. Mistrz, który te cymbały wykonał, zagrał 
przy wręczeniu melodię „Poloneza 3 Maja” oraz „Mazur
ka Dąbrowskiego”.

Niestrudzony, troskliwy, ale bardzo wymagający kie
rownik zespołu pan Jan Mincewicz był zadowolony z 
występu młodzieży. To jego właśnie była inicjatywa wy
ruszyć do Warszawy, aby pomóc finansowo polskim szko
łom, ponieważ bywa częstym gościem w szkołach i wie 
doskonale o problemach szkolnictwa polskiego na Litwie.

A przecież „Wileńszczyząa” ma sama wiele proble
mów i trudności. Autokar, który posiada, wymaga ciągle 
remontu, nawet w  czasie podróży, jest stary i niewygod
ny; zespół nie ma pomieszczenia własnego na przecho
wywanie strojów, chór nie ma odpowiedniego miejsca dla 
prób, nie ma gdzie przechowywać upominków, pamiątek, 
nagród, którymi zespół nagrodzony podczas występów 
w kraju i za granicą. Czyżby zespół, działający już 17 lat, 
będący reprezentacją Wileńszczyzny, nie zasłużył na więk
szą uwagę i szacunek?...

Członkowie zespołu: młodzi ludzie mający małe dzie
ci, niektórzy maturzyści (mieli akurat pisać pracę przed
egzaminacyjną z matematyki), pracujący i studiujący, mło
dzież z Wilna, Niemenczyna, Rukojń, Mejszagoły wyru
szyła do Warszawy, aby pomóc finansowo Lawaryskiej 
Szkole Średniej oraz Bezdańskiej Szkole Podstawowej im. 
Juliusza Słowackiego. Godne to podziwu!

Grona pedagogiczne, uczniowie szkół ławaryskiej i 
bezdańskiej życzą „Wileńszczyźnie” wiele sukcesów, 
wspaniałej publiczności, pomyślności na zbliżającym się 
X Festynie „Kwiaty Polskie”, którego zespół jest organi
zatorem. '

Najlepsze gratulacje z okazji XVII rocznicy zespołu!
Serdeczne Bóg zapłać Panu, Panie Janie, oraz kocha

nej młodzieży za wspaniały dar naszym szkołom.
Genowefa CZEPUŁKOWSKA, 

dyrektor Bezdańskiej Szkoły Podstawowej 
~ , - im. Juliusza Słowackiego

Podglądanie języka

M.in. o osobowości

Barbara W achow icz przyjedzie do W ilna
„Podjej piórem, przedjej obiek

tywem przeszłość nie je st „ cokolwiek 
dały", lecz zupełnie blisko. Mickie- 
wicz wyjechał przed chwilą, Kościusz
ko zaraz powróci, Chopin jeszcze gra. 
To jest ciągle ta sama Polska. Bez- 

| paniczna. Zaścianek i  Europa, ojczy
zna i przyswojona sztuką obczyzna 
otworzą jedno wielkie ludzkie uniwer- 
*sum, oświecone rozumem, ogrzane 
sercem ” - tak ocenia twórczość Bar
bary Wachowicz ks. prof. Janusz St. 
Pasierb.

Maciej -Słomczyński konstatuje: 
„Siłę tę daje je j miłość do tych wiel
kich umarłych Wmewielkich żywych, 
spotkanych yy drodze polskimi tropa
mi. Czy pamiętaliśmy o tych riUszych 
rodakach, którzy w miastach irwsiach 
Litwy myślą po polsku i tęsknią? Bar
bara Wachowicz pierwsza i lat wiele 
jedyna pisała o nich, ich Zgodności.

„W ędrujące  koncerty o rg a n o w e ”
Jak poinformowała Weronika 

Wojsznis z Instytutu Polskiego w Wil
nie - organizatorka cyklu „Wędrujące 
koncerty organowe” z  udziałem wy
konawców z  Polski, kolejny występ 
odbędzie się 17 maja w Katedrze Ko
wieńskiej (pocz. o godz. 16.00). Na 
organach grać będzie Jerzy Dziubiń
ski. Jest absolwentem warszawskiej 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w klasie prof. Joachima Gru- 
bieha. W latach 1984-87, jako stypen
dysto Konfederacji Szwajcarskiej, kon
tynuował studia w Genewie, uwień- Halina JOTKIAŁŁO

Najlepsi w publicystyce telewizyjnej

, J a  i Ojczyzna - to jedno P’. Wystąpi 
Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”.

W przeddzień; tzn. 18 maja Bar
bara Wachowicz spotka się z młodzie
żą Szkoły Średniej im. Balińskiego w 
Jaszunach (pocz. o godz. 13.00), 20 
bm.( godz. 13.00) przewidziana jest 
jej wizyta w Wileńskiej Szkole Śred
niej im. Adama Mickiewicza, o 17.00
- w Instytucie Polskim w Wilnie, 21
- spotkanie z harcerzami Wileńskiej 
Szkoły Średniej im. Jana Pawła II, 22 
maja - wyjazd do Solecznik, o godz.
13.00 - spotkanie z młodzieżą szkol
ną, o 16.00 - z Samorządem rej. so- 
lecznickiego.

Czeka więc nas niecodzienna oka
zja Wielkiego Spotkania z Adamem 
Mickiewiczem prowadzonego przez 
znakomitą pisarkę polską Barbarę 
Wachowicz.

carii, nia Węgrzech. W Lipsku w ko
ściele św. Tomasza miał zaszczyt za-, 
grać uroczysty recital w rocznicę śmier
ci, J. S. Bacha. Dokonał nagrań radio
wych i płytowych. Występował jako 
solista z tak renomowanymi orkiestra
mi, jal „Sinfonia Varsovia” czy „Con- 
ęertoAvenna”.

W Kownie Jerzy Dziubiński da 
recital, na którego pogram  złożą się 
dzieła Mieczysława Surzynskiego, 
Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Nowo- 
wicjskiego. H

(Dokończenie ze str. 1)
Za najlepszą reżyserię nagrodzona 

została grupa twórcza „Rowerowe 
show”, za najlepszego operatora uzna- 
f  operatora Ministerstwa Ochrony 
1 § |  Tadasa Dambrauskasa, którego 

..NATO bez Litwy - NATO bez 
Pĵ yszłości” zdobył sympatie jury kon-

.^agrodę za najlepszą oprawę dźwię- 
Programu zdobyli twórcy W  „Lie- 

os rytas”, za najlepszą oprawę sce- 
»,Czerwona linia” LNK.

^  publicystykę oświatową nagro-

wiernejpamięci i tęsknocie ”.
Otóż, Barbara Wachowicz - zna

komitą pisarka, autorka m. in. wielu 
świetnych książek i programów tele
wizyjnych poświęconych' autorowi 
„Pana Tadeusza” - ponownie wybie
ra się na Litwę. Przybędzie na zapro
szenie Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie im. Stanisława Moniuszki i 
Instytutu Polskiego w Wilnie. Uro
czysty wieczór mickiewiczowski z jej 
udziałem zatytułowany „W.Ojczyź- 
nie serce me zostało” odbędzie się 19 
maja o godz. 17.00 w Wielkiej Sali 
Domu Nauczyciela (ul. Wileńska 39). 
Będzie to opowieść o życiu i twór
czości Poety - od gniazda rodzinnego 
w Nowogródku, poprzez losy wileń
skiej „Promienistej Rzeczypospoli
tej”, czas miłości, czas wygnania, czas 
czynu poetyckiego i zbrojnego w imię 
wyznania z III części „Dziadów” -

czone „Premier Prix de Virtuosite”. 
Uczestniczył w wielu kursach inter
pretacji organowej. Na Międzynaro
dowym Konkursie Organowym im. F. 
Liszta W Budapeszcie otrzymał nagro
dę specjalną, ,Neue Bach-Gesellschaft” 
z Lipska za najwybitniejszą interpre
tację utworów J. S. Bacha.

Jest adiunktem w warszawskiej 
Akademii Muzycznej i organistą ewan
gelicko-augsburskiego kościoła św. 
Trójcy w Warszawie. Koncertuje w 
kraju i za granicą- w Austrii, Czechach, 
Francji, Niemczech, Słowacji, Szwaj-

dzono program LTV „Tajemnice histo
rii”.

Nagrodę sympatii widzów już po 
raz drugi z kolei zdobył autor programu 
psychologicznego „Nakvisza” LTV Egr- 
dijus Knispelis.

M. in., widzowie podczas bezpo
średniej transmisji mogli też przegłoso
wać za prace publicystyczne, które naj
bardziej trafiły im do gustu. Ich sympa
tie przeważnie nie zgadzały się z opinią 
komisji konkursowej. Np. nagrodę za 
najlepszy, wideoszkic widzowie wrę
czyliby E. Knispelisowi za opowiada

nie „Brat i siostra”, a za najlepszą audy
cję informacyjną uznaliby oni „Wiado
mości” LNK.

Wszystkim wyróżnionym autorom 
wręczono też nagrody pieniężne, ufun
dowane przez sponsorów telemaratonu.

Drugi telemaraton „Ad rem” (co po 
łacinie oznacza „Mówić konkretnie, do 
rzeczy”) zorganizowali Instytut Dzien
nikarstwa Uniwersytetu Wileńskiego, 
Centrum Dziennikarskie Fundacji Otwar
tej Litwy oraz agencja reklamowa „Musu 
linija”. Kierowniczką projektu i produ
centem konkursu-maratonu mistrzostwa 
zawodowego twórców TV była dzien
nikarka Jolanta Szarpnickiene.

Z pisaniem tekstów o poprawno
ści językowej jest tak, jak z naucza
niem w szkole. Czasem to, co się robi, 
bawi, czasem daje satysfakcję, często 
jednak nachodzą człowieka myśli, po 
co to wszystko, skoro powtarzanie 
wciąż tego samego nie przynosi ocze
kiwanych efektów. Powtarzanie tych 
samych rzeczy jest jednak nieodłącz
nym składnikiem nauczania (i uczenia 
się rówrueż), o czym wie każdy na
uczyciel. Niech to więc będzie uspra
wiedliwieniem tego, że dziś znów będę 
nudził o konieczności korzystania ze 
słowników języka polskiego i o tym, 
że zaglądanie do słownika ujmy niko
mu nie przynosi, natomiast chroni 
przed popełnieniem głupstwa.

Oto w artykule o jakimś cudotwór
cy i uzdrowicielu - nawiasem mówiąc, 
zawsze dziwi mnie irracjonalizm tego 
typu tekstów, jak i popularność szar
latanów, znalazłem takie zdanie:

Mój rozmówca posiada wyższe 
wykształcenie prawnicze, co znaczy, 
że jest człowiekiem bardzo real
nym. Popadłem od razu w komplek
sy, że -mając wykształcenie filologicz
ne - nie jestem człowiekiem realnym, 
znaczy się - jestem ułudą marą, du
chem, a może mnie w ogóle nie ma, 

-tylko w takim razie, kto u licha ten 
tekst pisze. Wszystko zaś dlatego, że 
w języku polskim przymiotnik real
ny oznacza:

1. «istniejący rzeczywiście)), skąd 
mamy: realna korzyść, pomoc, siła; 
realne możliwości. Mamy realną 
wartość pieniądza.

2. «możliwy do wykonania, osią
galny)). Realny może być plan, za
miar, co znaczy, że ten plan czy za
miar da się zrealizować, czyli urzeczy
wistnić.

Powiedzenie realny człowiek jest 
wprawdzie po polsku możliwe, ale jest 
to rzadkie^użycie, ponieważ dwa 
pierwsze znaczenia dominują w tek
stach polskich, natomiast o człowieku 
powie się raczej: X jest człowiekiem 
trzeźwo myślącym, albo: myślącym 
realnie a. realistycznie, albo: liczącym 
się z faktami, z rzeczywistością my
ślącym trzeźwo, patrzącym trzeźwo, 
realnie, realistycznie. Można też po
wiedzieć w takiej sytuacji: X nie jest 
marzycielem, nie buja w obłokach. Po
daję tu różne możliwości, choć nie 
wszystkie te określenia dają się uży
wać wymiennie w każdej sytuacji mó
wienia. Nie są to całkowite synonimy, 
choć są to wyrazy i wyrażenia blisko
znaczne. Powiedzenia człowiek real
ny nie kwalifikuję tu jako całkowity 
błąd, jest to raczej pewien typ usterki 
tekstu, której można by umknąć, za
glądając do słownika. Trzecie bowiem 
znaczenie interesującego nas tu przy
miotnika jest opatrzone w haśle słow
nikowym kwalifikatorem rzadki, co 
zmusza do zastanowienia się nad sen
sem wprowadzenia tego wyrazu, w 
takim znaczeniu do tekstu. Otóż z 
przyczyn czysto praktycznych, w 
tekście prasowym przeznaczonym dla 
szerokiego kręgu odbiorców, warto uni
kać wyrazów rzadkich, podobnie jak 
warto unikać wyrazów obcojęzycz
nych, słabo przyswojonych w polsz- 
czyźnie, gdyż mogą one spowodować 
nieporozumienie, zwłaszcza jeśli rzad
kie jest jedno ze znaczeń wieloznacz
nego wyrazu, liczyć się bowiem trze
ba wówczas z tym, że znaczenia częst
sze tego wyrazu są mocniej utrwalone 
w pamięci czytelników i to one przede 
wszystkim nasuną się podczas lektu
ry tekstu. Dlatego właśnie nie mówię

tu o błędzie językowym, ale o uster
ce, potknięciu „technicznym”.

Gdzieindziej, pod starą fotogra- I 
fią (Foto - retro), znalazłem w pod
pisie aż dwa problemy. Popatrzmy: 
od lewej Zofia Smetoniene (m.in. 
Polka), (...) oraz nieznana nam oso
bowość.

Pierwszy z nich, to użycie skró
tu m.!n. oznaczającego między in
nymi, wyrażenia używanego wtedy, 
gdy mamy wyliczyć jakieś elementy, 
na tyle jednak jest ich dużo, że posta
nawiamy tylko wymienić jeden z nich 
lub kilka (w każdym razie nie wszyst
kie), co pozwala naszemu czytelni
kowi zorientować się o klasę, jakich 
elementów (zjawisk, rzeczy, czynno
ści, cech) nam chodzi. Tak więc mo
żemy powiedzieć: W sobotę wpadło 
do mnie kilku znajomych - m.in. 
Marek i Anka (tych dwoje uznałem 
za ważnych dla mojego rozmówcy, a 
używając zwrotu między innymi, 
poinformowałem go, że znajomych 
było więcej). Albo: Sienkiewicz na
pisał szereg powieści historycz
nych, mi.n. „Krzyżacy”, „Potop”. 
Albo: W wakacje objechał pół Eu
ropy; był m.in. we Francji, Hiszpa
nii, Grecji. Albo: Co tam robiłam? 
Mnóstwo rzeczy, m.in. chodziłam 
po górach, opalałam się.

Co jednak znaczy m.in. w cyto
wanym podpisie? Czy tó, że Zofia 
Smetoniene była jeszcze Chinką, Fran- 

|  cuzką, Angielką, czy może to, że poza 
tym, iż była Polką, była jeszcze czło
wiekiem, kobietą, żoną, matką, babką 
itd., itd.? Można wymyślać jeszcze 
inne warianty tego, kim była Zofia 
Smetoniene, co pozostawiam fantazji 
czytelników.

Drugi błąd w cytowanym podpi
sie, to użycie rzeczownika osobowość, 
który po polsku znaczy: 1. «zespół 
stałych cech psychicznych i mecha
nizmów wewnętrznych regulujących 
zachowanie się człowieka)), co moż
na też oddać za pomocą rzeczowni
ków charakter, indywidualność. 
Mówimy o osobowości ciekawej 
(Jerzy ma bardzo ciekawą, intere
sującą osobowość), może być oso
bowość psychopatyczna (nikomu takiej 
nie życzę), wypaczona osobowość (jak 
wyżej), osobowość aktorska, doko
nujemy analizy osobowości czyjejś, 
itp. 2. rzadziej: «posiadanie cech oso
by)), co ma zastosowanie w prawni
czym określeniu osobowość prawna, 
np. To stowarzyszenie nie ma oso
bowości prawnej, nie można więc 
podpisać z nim umowy tego rodza
ju. Natomiast w podpisie pod foto
grafią nie chodzi, rzecz jasna, o to, że 
obok kilku innych rozpoznanych po
staci stoi osobowość, ale stoi tam nie
znana osoba, czyli człowiek, postać 
(choć na pewno za życia posiadała 
ona osobowość). Jak dotychczas, 
mimo wspaniałego rozwoju techniki, 
także fotograficznej, nie udało sięjesz- 
cze nikomu zrobić zdjęcia czyjejkol
wiek osobowości, choć można oso
bowość opisać za pomocą słów (byle 
właściwie dobranych). Z powyższe
go tekstu bierze się (jak zwykle) mo
rał: Słownik języka polskiego - naj
lepszym przyjacielem człowieka pi
szącego. A któż chciałby żyć bez 
przyjaciół?

Mirosław SKARŻYŃSKI
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Największe połączenie firm  w h istorii przem ysłu?

Benz i fuzja Ford najpopularniejszy
Daimler-Benz, największa nie

miecka firma, a zarazem najwięk
szy w Europie konglomerat prze
mysłowy, oraz Chrysler, trzeci z 
amerykańskich koncernów samo
chodowych, prowadzą rozmowy na 
temat fuzji.

Gdyby do niej doszło, powstałby 
gigant branży samochodowej, który 
ustępowałby tylko General Motors, 
Fordowi, Toyocie i Volkswagenowi. -

Wczoraj rano dziennik „The-WalL 
Street Journal Europę" podał, że trwa- 

, ją  bardzo zaawansowane negocjacje na 
temat fuzji. Jeśli koncerny nie osiągną 
porozumienia o dobrowolnym połą
czeniu, niemiecki gigant gotów jest - 
twierdzi dziennik - przejąć Chryslera 
za 35 mld dolarów w transakcji o 8 
mld dolarów przewyższającej wartość 
giełdową amerykańskiego koncernu.

Ledwo gazeta pojawiła się w kio
skach, z siedziby w Stuttgarcie Daim
ler-Benz potwierdził jego informacje. 
Transakcja miałaby formą wzajemnej 
wymiany akcji obu spółek na akcje 
nowej firmy. Komunikat Daimlera za
strzega jednak, że rozmowy nie mu
szą doprowadzić do połączenia firm i 
ostateczne decyzje zależą m.in. od 
akcjonariuszy obu firm. Wczoraj wie
czorem z planami fuzji mieli zapoznać 
się dyrektorzy Chryslera i - na nad
zwyczajnym posiedzeniu - szefowie 
Daimlera.

Komunikat Daimlera wywołał eu
forię na giełdach. Dlaczego? Według 
szacunków' agencji Reuters połączo
ny koncern Daimler-Chrysler miałby 
wartość giełdową 80,2 mld dolarów; 
rocznie sprzedawałby co najmniej 3,6 
min aut o wartości minimum 131 mld 
dolarów i zatrudniałby 412 tys. osób.

- Dzięki fuzji z  Chryslerem Daim- 
ler zyskałby szeroki dostęp do naj
większego rynku samochodowego 
świata W USA. Po drugie, wspólna 
produkcja aut z Chryslerem oznacza 
gigantyczne oszczędności - tłumaczy 
cytowany przez Reutersa Christian 
Breitschprecher z niemieckiej firmy 
konsultingowej Trinkhaus Capital 
Markets. I dodał: U Daimlera nic żar
tują. To może być jedna z najwięk
szych, transakcji w historii branży sa
mochodowej.

Poszybowały w górę także akcje 
innych koncernów samochodowych.

- Akcje Volkswagena zyskały na warto
ści 1,8 proc., w Paryżu kursy Peuge
ota wzrosły 0-4,5 proc., a'Renault - o 
6,8 proc., w Szwecji zaś akcje Volvo 
były o 16 proc/droższe. Gwałtownie 
zwyżkowały akcje Fiata. Na począt
ku lat 90. Chrysler interesował się 
wchłonięciem koncernu z Turynu, 
później zaś, częstó spekulowano o 
połączeniu Fiata z Mercedesem. Ana
litycy z giełdy w Mediolanie spekulo
wali, że FIAT może albo dołączyć do 
niemieckb-amerykańskiegó giganta, 
albo zostanie zmuszony do połącze
nia się z innym koncernem.

Pomysł połączenia Daimlera z 
Chryslerem zyskał zwolenników i 
przeciwników. Pierwszych zachwy
ca połączenie specjalisty od aut luk
susowych, ciężarówek i autobusów 
(pod rnarką Mercedes produkuje je 
Daimler-Benz) że specjalistą od mini- 
vanów i aut'terenowych (Chrysler). 
Połączyłyby się więc firmy nie pro
dukujące konkurencyjnych aut.

Przeciwnicy mówią zaś nrin. o 
możliwych problemach technicznych 
przy połączeniu firm produkujących

Nowa lim uzyna firm y Daim ler-B enz - M aybach

Nie jest jednak jasne, czy fuzja objęła
by tylko samochodową część Daimle
ra, czy także działy lotniczy, zbroje
niowy i finansowy.

Najbardziej, bo o 10 proc.; wzro
sły oczywiście akcje Daimlera na 
frankfurckiej giełdzie, ożywiając w 
ogóle handel na niemieckim parkiecie. 
Papiery Daimlera sprzedawano za ok. 
197,7 marki - tylko o 30 fenigów ta
niej od historycznie najwyższych 
notowań spółki. Analitycy nie wyklu- 
czająjednak, że ceny mogą nawet prze
kroczyć barierę 200 marek.

auta całkowicie odmiennej konstruk
cji. - To nie jest upragnione małżeń
stwo. Ale rozmawiając ze sobą, być 
może obie firmy odkryły, że łączy je  
wspólna wizja - sugerował John Law- 
son, analityk Salomon Brothers.

Andrzej KUBLIK.
„Gazeta Wyborcza” 

X  Także Renault i należący do Fia
ta koncern heco  ogłosiły wczoraj, że 
łączą swoje działy produkujące auto
busy. Nowa spółka będzie drugim po  
Mercedesie producentem autobusów w 
Europie.

Perpetuum
mandatum

Zachowania niemieckich kie
rowców zaprzeczają poglądowi o 
powszechnym pruskim .drylu wy
rażającym  się między innymi w 
poszanowaniu przepisów. Dlatego 
tamtejsza policja drogowa ma pe
łne ręce roboty przy ujawnianiu i 
dokumentowaniu wykroczeń oraz 
przestępstw drogowych i nakłada
niu kar na niesfornych użytkow
ników dróg.

Niemiecki rząd federalny i rządy 
krajowe zgodnie postanowiły, że od 
łącznej kwoty wpływów z mandatów 
karnych za wykroczenia drogowe 35 
procent jest przeznaczane na prewen
cję, mającą zapobiegać wypadkom, a 
55 procent na odnowę sprzętu poi i 
cyjnego służącego nadzorowaniu ru
chu i dokumentowaniu wykroczeń

drogowych. Tak więc z każdą marką 
zapłaconą przez niesfornych kierow
ców na niemieckich drogach rośnie 
potencjał policyjnych radarów, kamer 
wideo, radiowozów służących ujaw
nianiu i dokumentowaniu wykroczeń
i... pozyskiwaniu nowych mandatów. 
Równocześnie nie brakuje pieniędzy 
z tego samego mandatowego źródła ha 
badania i coraz skuteczniejsze rozwią
zania drogowe, poprawiające bezpie
czeństwo.

W Polsce całość wpływów z man
datów zasila skarb państwa. Tylko od 
widzimisię ministra finansów zależy, 
ile z tych pieniędzy wróci na przy
kład do policji drogowej, a ile prze
znaczy się na modernizację dróg.

(«)
„Głos Wielkopolski”

W 1997 roku, już czwarty raz z 
rzędu, Ford okazał się najpopular
niejszą marką samochodów w Eu
ropie Zachodniej. Sprzedał na ryn
ku europejskim w 1997 roku 1,68 
miliona pojazdów, co stanowi wzrost 
o 2 procent w porównaniu z rokiem 
1996. Jest to najlepszy wynik kon
cernu od pięciu lat. Sprzedano 1,4 
miliona aut osobowych, co stanowi 
wzrost o 3 procent w porównaniu z 
rokiem poprzednim i również jest 
najlepszym wynikiem od pięciu lat. 
W ubiegłym roku cztery modele 
Forda znalazły się na liście 20 naj
lepiej sprzedających się samocho
dów osobowych: Fiesta zajęła siód
me miejsce, Escort ósme, Mondeo 
jedenaste, a Ka dwudzieste.

Znaczny sukces rynkowy odno
towały przede wszystkim modele 
Fiesta, Ka i Puma (trafia ona właśnie 
na polski rynek). Sprzedaż Fiesty w 
najnow szej, a trakcyjnej w ersji, 
wzrosła o 0,3 procent w porówna
niu z rokiem 1996, Ford Ka w pierw
szym pełnym kalendarzowym roku 
sprzedaży znalazł ponad 200,£00 
nabywców. Ten najmniejszy i rów
nocześnie najbardziej kontrowersyj
ny Ford znalazł się w czołówce w' 
swoim segmencie na rynku niemiec
kim, największym rynku samocho

dowym w Europie. Sportowa Puma 
natom iast, która pojaw iła się w 
sprzedaży w większości krajów eu

ropejskich pod koniec 1997-roku, 
okazała się nieomal natychmiast nie
kwestionowanym przebojem rynko
wym.

W 1997 roku 
Ford okazał się 
być u także 
zn aczącą  
m a rk ą

utrzym ał p ierw szą pozycję pod 
względem sprzedaży nowych samo
chodów osobowych. Fiesta, Escort i 
Mondeo okazały się trzema najeżę-'*" 
ściej kupowanymi modelami w Wiel
kiej Brytanii. Z kolei Transit na tym 

rynku już 3  2 rok z rzę
du je s t na 

p i e r w -  
szym ; 

miej-

Ford Eskorts a -
m o c h o ^ l
dów dostawczych. W kategorii aut 
średnich dostawczych Ford Transit 

"już czwarty rok z rzędu otrzymał 
miano najlepiej sprzedającego się po
jazdu użytkowego w tym segmen
cie.'

Silną pozycję Forda potwierdża- 
ją  dane: dotyczące poszczególnych- 
rynków w Europie Zachodniej. W 
Wielkiej Brytanii, na przykład, w 
1997 roku Ford już 21 rok z rzędu

s c. u
W swoim segmencie.

W zrost sprzedaży samocho
dów Forda zanotowano również w. 
krajach Europy Wschodniej^ Ogó
łem w Polsce, Czechach i na We- 
grzcch wzrost ten osiągnął 56 pro
cent. W Polsce Ford miał najwięk
szą dynamikę wzrostu sprzedaży, "- 
w Czechach natomiast zajął pierw
sze miejsce wśród marek importo
wanych.

(mat)
„Głos Wielkopolski”

Rozwaga czy zręcznosc
Co się bardziej liczy przy pro

wadzeniu samochodu umiejętność 
rozpoznawania niebezpieczeństw 
czy też zręczność w-ich pokonywa
niu? Czy je s t bezpieczniejszym  
kierowcą ten, który ma znakomity 
refleks i umie opanowywać pośli
zgi, czy też może ten, który w obli
czu ryzykownej sytuacji intuicyj
nie zmniejsza nacisk na pedał gazu 
i w poślizg nigdy nie wpada?

Wielu kierowców dumnych jest z 
posiadanych umiejętności. • Wyposa
żeni w wyśmienity refleks potrafią 
prześcignąć wszystkich innych ru
szając spod zielonych świateł, bez 
wahania też pędzą ile fabryka dała na 
każdym- p ros tym ,odcinku szosy, 
umieją pokonać ciasny zakręt posi
łkując się hamulcem ręcznym' i bez 
zmrużenia oka wyprzedzają, gdy tyl
ko dostrzegą kawałek wolnej lewej 
strony jezdni, ufni w swój refleks i 
szczęście. Dla nich droga jest torem 
wyścigowym, a wszyscy inni jej użyt
kownicy widownią, która ma zmy
kać j)rzed  m istrzem , ale przede 
wszystkim go podziwiać.

Nie trzeba dodawać, że w takich 
postawach celują niektórzy młodzi 
kierowcy. Nie bez powodu oni wła
śnie, w wielu od 18 do 25 lat są grupą 
największego ryzyka wśród uczest
ników ruchu drogowego. To-oni po
nad dwukrotnie częściej niż w innych 
przedziałach wieku są ofiarami wy
padków i jeszcze częściej powodują 
wypadki.

BEZ POCZUCIA WINY

Młodzi kierowcy sprawcy lub 
podejrzani o spowodowanie wypad
ków wykazują potem nadmierną pew
ność siebie, brak poczucia winy, skłon
ność do przenoszenia winy z siebie na 
innych uczestników wypadku mówią 
raporty psychologów i psychiatrów 
przeprowadzających wywiady z oso
bami uwikłanymi w wypadki. Oczy
wiście te postawy nie są jedynymi 
spotykanymi wśród młodych kierow
ców, jednak-takie właśnie cechy cha^ 
rakterologiczne bywaja istotnymi • 
przyczynami wypadków.

Młodzf kierowcy, co oczywiste, 
mają znacznie mniejsze doświadcze
nie w prowadzeniu pojazdów niż kie
rowcy z długoletnim stażem. Cży 
wobec tego można wysnuć wniosek, 
że długi staż za kierownicą w każdym 
przypadku procentuje bezpieczniej- 
sząjazdą?

RUTYNA ZABIJA 
CHĘCNAUKI

Prawie nigdy sam fakt spędzenia 
za kierownicą tysięcy godzin i przeje
chania setek tysięcy kilometrów nie 
ma bezpośredniego wpływu na popra
wę techniki oraz stopnia bezpieczeń
stwa jazdy. Gdy tylko nauczą się w 
miarę biegle operować urządzeniami 
sterującymi pojazdem, kierowcy po
wszechnie popadają w błogie przeko
nanie, że oto już wszystko potrafią i 
od tego momentu niewiele jużzm ie- 
niają w swojej technice i taktyce jaz- 
dy.

Co gorsza^ nawet ci kierowcy, któ
rzy w wyniku ewidentnie złych na
wyków i złej techniki jazdy spowo
dowali kolizję lub wypadek, najczę
ściej nie są tego świadomi i mogą w 
przyszłości doprowadzić do podob
nego wypadku, spowodowanego tymi 
samymi błędnymi zachowaniami! Nie 
ma przecież żadnej komisji weryfiku
jącej umiejętności permanentnych 
sprawców wypadków (a są tacy i za
pewne są znani ubezpieczycielom). 
Rzadko który kierowca dopuszcza do 
świadomości możliwość, że jest kiep
skim kierowcą. Zresztą spójrzmy po 
• sobie nic tak nas zapewne nie ubodzie, 
'jak ewentualne krytyczne uwagi pod 
adresem naszych poczynań za kierow
nicą.

WYPADEK= BŁĄD 
CZŁOWIEKA

Wypadki powodują ludzie. Panu
je  zgoda wśród ekspertów, że co naj
mniej w 90 procentach głównymi przy
czynami wypadków są błędy ludzi, a 
tylko w nikłym procencie zawodność 
pojazdów lub zła droga. Ta ostatnia 
zresztą, powinna wpływać na tempo 
i sposób jazdy, a kierowca, który zwala 
winę za wypadek na drogę, gdyż ta 
gwałtownie skręciła, na pewno nie jest 
dobrym kierowcą.

I tak wracamy do kwestii rozwa
gi i doświadczenia. Niewątpliwie 
pierwsza wynika z drugiego. Im wię
cej ktoś przejechał kilometrów, na
patrzył się na wiele różnych niebez
piecznych Sytuacji i je  sobie zano
tował w pamięci oraz w  podświado
mości, ma szanse -reagować na po
dobne zagrożenia prędzej niż kierow
ca młody, pozbawiony kapitału do
świadczenia. W tych sytuacjach nie 
refleks lecz refleksja je st w najwyż
szej cenie.

JEŹDZIĆ NA 
MARGINESIE?

Stwierdzono,-że młodzi kierow
cy, którzy bardzo szybko reagują w 
sytuacjach nieskomplikowanych; gu
bią się i działają o wiele wolniej, gdy 
sytuacja drogowa stopniem trudności 
ich przerasta. Rutynowany kierowca 
jest w stanie szybciej ocenić stopień 
ryzyka i ma szansę w porę się wyco
fać z  manewru,, który mógłby okazać 
się niebezpieczny.;

I teraz dochodzimy do kwestii 
ponadprzeciętnych umiejętności jaz
dy. Niewątpliwie dobrze wyszkolo
ny kierowca, (który na przykład prze
szedł trening bezpiecznej jazdy lub 
jazdy sportowej) zna granice panowa
nia nad swoim pojazdem.Może on w 
trudnych warunkach na drodze postą
pić dwojako: albo jechać na margine
sie bezpieczeństwa, wykorzystując 
maksymalne możliwości pojazdu, 
(przyczepność opon do jezdni, przy
spieszenie, zdolność gwałtownego ha
mowania) albo zwiększyć ów margi
nes bezpieczeństwa i zrezygnować za 
wczasu z ryzykownego manewru.

Skłonność do ryzyka niestety 
bywa wyższa u tych, którzy jak im 
się wydaje dysponują ponadprzecięt
nymi umiejętnościami. Dlatego rozwa
ga i defensywny sposób jazdy zawsze 
pozostaną najlepszą.receptą na jazdę 
bez ryzyka.

Tomasz TALARCZYK 
„ Głos Wielkopolski”

Pod 
pręgierzem
Sędziowie amerykańscy coraz 

częściej wymierzają niezwyczajne 
kary.

W szczególności dotyczy to kie
rowców przyłapanych na prowadze
niu samochodów po wypiciu alkoholu. 
Pewien sędzia w stanie Kansas w USA 
skazał kierowcę na jeżdżenie z przy
mocowaną do jego auta tablicą, na któ
rej widnieje napis informujący o tym, 
że tym samochodem jedzie człowiek 
skazany za nadużywanie alkoholu. Ska
zując go na tę niezwykłą karę, sędzia 
orzekł, że gdyby ten kierowca wybrał 
się w podróż bez wspomnianej tablicy, 
to trafi na rok do więzienia, (tk)

„Głos Wielkopolski'*
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MOŻE W MAJU, 
MOŻE W GRUDNIU

}♦( dzień jak
sB lflH U t0 ' co dzień 

- . ^
Opadający ze ścian tynk, powybijane szy

by okien, wykoślawione drzwi, szmatami po
zawieszane okna (zdjęcia) - tak obecnie wy
gląda gmach znajdujący się w samym centrum 
stolicy, na jednej z głównych arterii - alei Gie
dymina. Naprzeciwko lśniąca czystością i wa
biąca kolorowymi wywieszkami restauracja 
„Mc Donaldsu”. W pobliżu supernowoczesne, 
eleganckie sklepy - tu obok obraz nędzy i 
opuszczenia. Widok ten nie byłby może aż tak 
smutny, gdyby nie dotyczył gmachu, w któ
rym od dziewiątego dziesięciolecia XIX w. 
mieścił się jeden z największych i najelegant
szych na owe lata hotel „George”. Tu zatrzy
mywali się światowej sławy muzycy, śpiewa
cy, m.in. Fiodor Szalapin. Hotel ten i restau
racja, był również bardzo łubiany przez boga
tych ziemian, chociaż nie można powiedzieć, 
że był wygodny.

Miał on okresy wzlotu, miał też upadku, a 
mówiąc o ostatnim wspomnieć należy lata po
wojenne, kiedy to po wypędzeniu okupantów, 
trzeba było odbudowywać wewnętrzną część 
gmachu, odnawiać okopcone ściany. Przeszło lat 
prawie sześć i w 1950 roku hotel znów się od
rodził, prawda pod inną już nazwą - „Vilnius”. 
Obliczony był na 134 miejsca. W odbudowa
nym gmachu urządzono obszerny holi, rozloko
wała się tu również restauracja i sala bilardowa. 
W latach 60-tych mieścił się tu również oddział 
, Jnturistu”. Wilnianie zapewne doskonale przy
pominają „szwedzki stół”, który jako jeden z 
pierwszych w mieście właśnie w tej restauracji 
powstał.

Największe bodajże zmiany zaszły w latach 
90-tych, kiedy to wraz z odrodzeniem zaczęła 
się prywatyzacja. Dotyczyła ona również tego 
gmachu, który w 1992 roku został sprywatyzo
wany, a jednym z jego właścicieli był Gieorgij 
Dekanidze. Czyli państwowe przedsiębiorstwo 
(hotelowe „Vilnius” zanikło, a na jego miejscu po
wstała spółka „Vilniaus vieszbutis” (hotel Vil- 
nius), która przetrwała do 20 marca 1995 roku. 
W tym samym dniu dwa gmachy - przy alei Gie
dymina nr 20 i nr 22 - zostały sprzedane dla 
Władimira Biłrawćewa, który w swoją kolej 
sprzedał je później dla „Lietuvos żemes ukio

bankas”, a ten dwa gmachy tego samego roku 
sprzedał dla amerykańskiego funduszu inwesty
cyjnego „Baltic Fund”.

Nie naszą sprawąjest analizowanie, dlacze
go nowi gospodarze przerzucali ten obiekt z rąk 
do rąk, absolutnie o niego nie dbając - czyli wła
ściciele się zmieniali, a gmach coraz bardziej 
niszczał i powoli stawał się takim, jakim obecnie 
go widzicie. Co prawda, wyżej wymieniony fun
dusz głosił, że rozpocznie obszerną jego rekon
strukcję. Opracowano nawet jej projekt, oma
wianie którego odbyło się w lutym roku ubie
głego. Właśnie tu wilnianie się dowiedzieli, że re
mont przeprowadzany będzie w czerwcu. Minął 
czerwiec, lipiec, sierpień i inne miesiące roku 
ubiegłego, a remontu jak nie widać, tak nie wi
dać..,

Ostatnio rozmowy znów się zaktywizowa
ły, tzn. z przedstawicielami funduszu dyskuto
wali pracownicy samorządu wileńskiego. Spra
wa opiera się w przełożenie komunikacji, któ
rą należy przełożyć obok tego hotelu przy alei 
Giedymina i ulicy Jogailos. Przed kilkoma dnia
mi decyzja jakoby zapadła, że prace te wyko
na samorząd, który notabene rozpoczyna ka- 
pitalną odnowę całej alei Giedymina. Zostaną 
tu przełożone nie tylko komunikacje, ale też 
odnowiona nawierzchnia, chodniki. Ale wróć
my jeszcze na chwilę do hotelu, któremu wraz 
z odnową przywrócona zostanie dawna nazwa, 
co prawda nieco zmodyfikowana. Będzie się 
on nazywał: „St. George Grand Hotel Shera- 
ton”.

Stare gmachy ulegną przeróbce, otrzymają 
sporą dobudówkę, czyli będą o wiele wyższe - 
8-kondygnacyjnc. Rozmieści się tu 200 bardzo 
elegancko urządzonych pokoi (przypomnieć na
leży, że hotel zaplanowany jest jako pięcio
gwiazdkowy). Będzie tu także restauracja, bary, ’ 
kawiarnie itd. itp. Życzyć tylko trzeba, by te plany 
zostały wreszcie zrealizowane, chociaż może na 
tak ekskluzywny projekt (obliczony na 34 mi
liony dolarów amerykańskich) i nie warto się było 
pokuszać, no, ale to sprawa gospodarzy. A my, 
wilnianie,‘oczekiwać tylko będziemy na czas, 
kiedy wreszcie stary „George” rozpocznie nowe 
życie... -

„Nokia” dla 
100 tysięcy 

abonentów
Przed kilkoma dniami w W ilJH  

nie uroczyście otwarta została 
nowa stacja telefonicz
na „Nokia”. Według 
słów dyrektora ge
neralnego „Lietuvós 
tclekomas" Gintau- 
tasa Pangonisa jest 
to stacja zmoderni
zowana, będąca w 
stanie obliczyć roz
mowy abonentów.
Przedrekonstrukcją 
system komutacyj
ny nie był cyfrowy i . 
nie odpowiadał wy
mogom, toteż starą 
wersję programo
wą zastąpiono 
nową. 
i „Nokia” DX 
200już działa i obsługuje 40 tys. abo
nentów, niemniej dyrektor generalny 
„Lietuvos telekomas” twierdzi, że ta 
stacją jest w stanie obsłużyć około 100 
tys. abonentow.

Stacja „Nokia” jest jedyną nietyl- 
ko w Wilnie, ale i na Litwie. „Lietuvos 

I telekomas” z administracją „Nokii” 
(siedziba w Finlandii) współpracuje od 
roku 1986. U tej spółki telekomunika- 
cyjnej „Telekomas” nabył różnorodny 
sprzęt. W tym również technologię, 
systemów komutacyjnych o dużej 
chłonności „Nokia DX 200”, stacyjki 
abonamentowe oraz łatwe do przysto
sowania inne urządzenia.

rwiir I r----- r-T i

O ś r o d e k  D z ie n n y
Przy ulicy Paberżes w Szeszki- 

nie dobiega końca rekonstrukcja bu
dynku, w którym rozmieści się Ośro
dek Dzienhy dla ludzi w wieku pode
szłym i niepełnosprawnych. Jak do
wodzą dane statystyczne, w  dzielni
cy tej mieszka około 5 tysięcy eme
rytów oraz około 2 tysięcy ludzi nie
pełnosprawnych. W zasadzie cały' 
dzień zostawieni są samym sobie, a

w wielii wypadkach nie mają żadne
go towarzystwa. Dlatego też tak po
żądane jest otwarcie takiego ośrod
ka, który będzie ich drugim domem 
na cały dzień. Będą się tu odbywały 
różne imprezy, wieczory, spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Jednocześnie 
będą działały różne kółka zaintereso
wań: muzyczne, prac ręcznych, kra
wiectwa itd.

Ośrodek będzie utrzymywany ze 
środków samorządu wileńskiego, a 
pieniądze na rekonstrukcję tego 
obiektu zostały wzięte jako pożycz
ka ze Światowego Banku. Obecnie' 
dobiegają końca prace wykończenio
we, odnawia się elewację gmachu, 
porządkuje otoczenie. Otwarcie 
Ośrodka zaplanowane jest na czer
wiec, Nawet dziś, kiedy jeszcze nie 
rozpoczął pracę, jest jasne, jak bar
dzo jest potrzebnyi właściwie nieje
den, ale w każdej dzielnicy miasta.

I jeszcze raz o naszych czworonożnych
Rada miejska wreszcie zatwierdziła 

przepisy hodowanią i trzymania w Wil
nie zwierząt domowych - kotów i psów. 
Jeżeli chodzi o pierwszychrtowilnianie 
sami decydują, czy mająje rejestrować; ~ 
czy też nie. Inna sprawa, jeżeli dotyczy 
to psów r każdy właściciel obowiązko
wo ma mieć świadectwo rejestracyjne 
psa, jego dowód osobisty, jak też zaświad
czenie służby weterynaryjnej.

Jeżeli w domu czy mieszkaniu jest 
kilka rodzin, to pisemną zgodę na trzy
manie psa powinien dać każdy dorosły 
człowiek. Właściciele czworonożnych

obowiązani są też zapewnić spokój od 
godziny 24 do 6 rano.

Nowe przepisy zabraniają też pro
wadzenia psów na imprezy masowe, na 
tereny szkół, przedszkoli, cmentarzy, na 
placyki zabaw, stadiony, plaże, zieleńce. 
Zakaz ten dotyczy także sklepów, ka
wiarni, fiyzjemi itdT i

Przepisów jest o. wiele więcej ,-i 
szczegółowo z nimi można się zapoznać 
W każdym starostwie.

Oczywiście bardzo to dobrze, że mia
sto zwróciło uwagę na ten bardzo aktu
alny i ważny problem, gdyż ostatnie lata

psydosłownie okupowały miasto, wy
puszcza sięje wszędzie zupełnie nie dba
jąc ani o czystość miasta, ani o bezpie
czeństwo ludzi. Zresztą szozej porusza
liśmy już ten problemńaswyęhłamach. 
Ale jest jedno „ale” . Na dzień dzisiejszy 
miasto nie jest przyszykowane, brakuje 
specjalnych placyków, tak jak to jest w 
całym cywilizowanym świecie. Zresztą 
sama mentalnóść właścicieli też ma się 
zmienić, za granicąnie jest do pomyśle- 
nia, żcby pies brudził na chodnikach, kwiet
nikach itd. Właściciel od razu sam sprzą
ta. Czy widzieliście takie fakty u nas?

Ile płacimy?
Z dniem 18 maja br. wejdzie w 

życie uchwała „O rozliczeniach miesz
kańców za wynajem, użytkowanie po
mieszczeń mieszkalnych i usługi komu- | 
nalne”. Zamknięte spółki akcyjne o 
specjalnym przeznaczeniu starostw m  
Wilna oraz ZSA „Bursa” i „Stabuva” 
dokonały obliczeń taryf użytkowania 
domów mieszkalnych, prac nadzor
czych i remontu profilaktycznego, za
rządzania, wydatków gospodarczych 
oraz sprzątania podwórzy i doglądu pla
cyków dziecięcych i boisk sportowych.

Obliczenia wykazały, że taryfy vy 
każdej mikrodzielnicy (starostwie) są 
różne. Projekt omawiany był na nara
dzie u pierwszego zastępcy mera Wil
na J. Imbrasasa, jak również na ze
braniu członków zrzeszenia przedsię
biorstw komunalnych i mieszkanio
wych m. Wilna oraz w komitetach ds. 
usług i gospodarki miejskiej, ekonomiki 
i finansów.

Poniżej taryfy wWilnie(zVAT):
1. Taryfę wydatków na użytkowa

nie - 0,30 Lt za 1 m kw. ogólnej (uży
tecznej) powierzchni mieszkaniowej 
miesięcznie. Ta taryfa składa się z 2 
części:

. 1.1. Taryfa nadzoru domów 
mieszkalnych i remontu profilaktyczne
go 0,18 Lt za 1 m kw. ogólnej (uży
tecznej) powierzchni mieszkaniowej 
miesięcznie, która będzie zbierana 
awansem, a uzyskane środki zostaną 
wykorzystane na wykonane prace. 
Zależnie od czasu użytkowania domów- 
mieszkalnych, wobec taryfy nadzoru 
nad domami mieszkalnymi i remontu 
profilaktycznego (0,18 Lt) proponuje 
się stosować współczynniki regulują
ce.

Do 10 lat *0,8;
Do 20 lat -0,^;
Do 30 lat -1,0;
Do 40 lat -1,1;
Przeszło 40 lat -1,2;
1.2. Taryfa wydatków administra- 

cyjnych i gospodarczych - 0,12 Lt za 1 
m kw. ogólnej (użytecznej) powierzchni 
mieszkaniowej miesięcznie.

2. Taryfy sprzątania i nadzoru nad 
podwórzami:

2.1. Latem - 0,22 Lt za nadzór nad 
1 m kw. ogólnej (użytecznej) po
wierzchni (w tym 0,02 Lt za nadzór nad 
placykami dla dzieci i boiskami spor
towymi*); ;

2.2. Ż im ą-0,29 Lt za 1 m kw. (w 
tym 0,02 Lt za nadzór nad placykami 
dla dżieci i boiskami sportowymi. Te 
taryfy sprzątania należy stosować do 
31 grudnia 1998r.

Gdy Departament Rozwoju Mia
sta do 31 grudnia 1998 r. wytyczy czer
wone linie parcel, zajętych przez bu
dynki, opłaty dla mieszkańców będą 
naliczane według nawierzchni teryto
rium konkretnego domu (udoskonalo
nej lub nie) powierzchni zieleńców. 
Środki ZSA starostw oraz ZSA „Bur
sa” i „Stabuva” na rok 1998 wyzna
czone z budżetu miejskiego na porząd
kowanie miasta powmny być wykorzy
stane na porządkowanie podwórzy, 
wytyczanie czerwonych linii parcel 
oraz urządzanie placyków zabaw dla 
dzieci.

Kontenery: dwa punkty widzenia
Dopiero co zjawiły się w naszym 

mieście - te ogromne pojemniki na śmie
cie, zamiast przyjeżdżających pod dom 
samochodów-śmieciarck, a już miesz
kańcy toczą na ich temat-zażarte dys* 
kusje. Jedna strona jest zadowolona, 
że można wreszcie nie być przywiąza
nym do określonych godzin, kiedy to 
trzeba było na taki samochód wyczeki

wać, druga natomiast z zapałem udo
wadnia, ze będą one roznosiciclami 
wszelkich chorób, że nasze miasto bę
dzie jeszcze brudniejsze. Trudno się 
spierać z jednymi, czy też drugimi, albo
wiem pewne racje ma zarówno jedna 
jak i druga strona. Ale jedno jest jasne, 
że w najbliższym czasie takie kontene
ry zostanąustawione w każdej dzielni

cy wileńskiej. Tu trzeba dodać, że po
siada jejuż Lazdynai, obecnie ustawia 
się w Karolinkach, a do końca roku 
miasto zakupi jeszcze 1700 kontenerów 

’ oraz 6-8 maszyn do ich'wywożenia. _ 
Jedno jest jasne, jak spełnią swą 

funkcję, zależy tylko od nas, miesz
kańców, albowiem już dziś jest wia
domo, że przy wielu z nich są ogrom

ne kupy śmieci, czyli kogo tu winić, że 
przynosząc śmiecie do kontenerów, 
wysypujemy nierzadko je obok. I kogo 
tu winić jak nie samych mieszkańców. 
Przecież nikt nie wysypie śmieci w 
środku swego mieszkania. Dlaczego 
tak postępujemy po Wyjściu za drzwi? 
KęTmentarz tu jest chyba zbyteczny.

Zestaw przygotowała 
Helena GŁADKOWSKA



Polskie rody na Litwie

J e l e ń s c y
Romualdów (lit. Romualdavas) 

położony na Litwie Kowieńskiej, w 
pobliżu rzeki Świętej, nie opodal miej
scowości Debejki (między Onikszta- 
mi a Ucianą). Do wybuchu II wojny 
światowej majątek był własnością Je- 
leńskich.

1 .Fragment tego dworu widocz
ny jest na zabytkowym zdjęciu (po
chodzi ono z 1906 roku). Zdjęcie udo
stępniła bratanica byłych właścicieli 
Romualdowa Jadwiga z Jeleńskich 
Domysławska, córka Olgierda Jeleń- 
skiego, senatora RP, właściciela ma
jątku Janowicze w Ziemi Nowogródz
kiej (po wybuchu II wojny świato
wej zamieszkał w Warszawie).

Zdjęcie Olgierda Jeleńskiego oraz 
informacje o nim udostępniła Helena 
Turczyńska z Warszawy. (Matka p. 
Heleny była ochmistrzynią w mająt
ku Jeleńskich Romualdów na Litwie).

2.0lgierd Jeleński (na zdjęciu) 
urodził się około 1880 roku. Był żo
naty z Felicją Parwi. Miał syna Je

rzego i córkę Jadwigę ( później, po 
mężu - Domysławska). O Jadwidze 
Domysławskiej wspomina Aftanazy 
(patrz pod hasłem „Dwór Janowi- 
cze”), została ona właścicielką olej
nych portretów swoich antenatów, 
począwszy od czasów Napoleona. W 
czasach sowieckich wywózek Olgierd 
Jeleński został zesłany do Archangiel- 
ska, gdzie przepadł bez wieści.

3.Helena Jeleńska (na zdjęciu) 
urodziła się w 1881 roku w Romual
dowie, we dworze dziadka Antonie
go i ojca Mariana. Primo voto Barto- 
szyńska - Henryk, był agronomem, 
zmarł w 1925 roku. Secundo voto - 
Ambroziewiczowa.

Zmarła w Warszawie w 1977 
roku. Potomstwa nie miała. Była wiel
ką romantyczką. Niezwykle serdecz
na dla bliźnich. Kochała przyrodę i 
zwierzęta. Była właścicielką Folwar
ku Pogierkle w pobliżu Debejek.

4.Bronisław Jeleński (na zdjęciu), 
syn Mariana, wnuk Antoniego, brat

N^H eom ylę się twierdząc, ż e - 
H w szyscy  byli frontowcy -

 Iczęstokroć powracają
myślami do owego roku 1945, do owe
go, podobnie, jak dziś jasnego i kwit
nącego mają. Już wszystko świadczy
ło o zakończeniu wielkiej wojny. Już 
nie było samego-Hitlera, już zajęty 
został Berlin, już w Europie Zachod
niej poddawały się sojusznikom całe 
armie hitlerowców, natomiast u nas, 
na Mierzei Kurońskiej, gdzie biła się 
16 Litewska Dywizja Strzelecka, to
czyły sięzacięte walki. Nawet w tych 
pamiętnych dniach 7 i 8 maja kilka 
pułków dywizji szykowało się do na
tarcia. Nasi saperzy (byłem inżynie
rem pułku) w nocy na 8 maja robili 
przejścia na polach minowych - i po 
własnej stronie, i po stronie hitlerow
ców.

Ale zamiast sygnału do natarcia 
nadeszła wiadomość, która do głębi 
serca wstrząsnęła wszystkimi: Zwy
cięstwo! Koniec wojny! Pokój! Salu
towaliśmy w wiosenne niebo, były 
to nasze salwy radości!

Zarówno wtedy, jak i dziś, przede 
wszystkim wspominamy tych, któ
rzy nie wrócili z tej największej i naj
okrutniejszej w dziejach świata woj
ny. Swoją bolesną daninę złożyła też 
Litwa. Historycy obliczyli, że w la
tach drugiej wojny światowej, w woj
skach państw koalicji antyhitlerow
skiej, w oddziałach i związkach-par
tyzanckich walczyło ponad 220 tys. 
mieszkańców Litwy, z których około 
70 tys. legło na polu boju. Jedni mieli 
mundury polskie, drudzy angielskie, 
amerykańskie czy francuskie, a par
tyzanci litewscy - odzież cywilną. 
Najwięcej Litwinów w latach wojny 
walczyło w różnych formacjach ar
mii radzieckiej-oraz wT6 Litewskiej 
Dywizji Strzeleckiej. Zrządzeniem 
losu nie mogli oni przywdziać litew
skich mundurów wojskowych. Ale to 
nie ich wina, aczkolwiek niektórzy

dziś twierdzą (monsignore Svarinskas 
i etc.),że ponoć mogło być lepiej, gdy
by zwyciężył Hitler...

Trudno zrozumieć, jaką logiką kie
rował się o a  rozważając w ten spo
sób, gdyż Hitler nieugięcie przestrze
gał zasad swojej książki „Mein 
K a m p fA  propos, o „karzełkowa- 
tych państwach bałtyckich” powie
dziano w niej tylko tyle, że powinny 
one „wyparować, niczym kropla 
wody na rozżarzonym kamieniu*'. 
Czego tylko nie robił K. Szkirpa wraz 
ze swą ekipą tworząc za zezwoleniem 
Abwehry Front Aktywistów Litew
skich. Zorganizował i powstanie z 
pomocą tejże Abwehry, aby Niemcy 
szybciej zajęli Litwę, i zaimprowizo
wał odrodzenie niepodległości Litwy, 
i utworzył rząd tymczasowy, gdy

tymczasem hitlerowcy nieugięcie 
przestrzegali „Mein Kampf’: Litwa - 
Ostland z okupacyjną władzą Ziwi- 
lverwaltung.

Przypomnę tu, że ci, przeklinani 
dziś przez wielu bolszewicy, przy
najmniej nie przekreślili państwowo
ści Litwy! Utworzyli radziecką Re
publikę Litewską.

Mimowolnie nasuwają się takie 
myśli, gdy się porówna, jak Zwycię
stwo nad hitleryzmem obchodzone 
jest w Europie Zachodniej, nawet w 
samych Niemczech, a jak u nas. Wszak 
powszechnie wiadomo: gdyby nie 
było owego Zwycięstwa, nie byłoby 
też dziś niepodległej Litwy!

Negatywny stosunek otacza też 
nas, uczestników tej wielkiej wojny. 
Niemniej organizacja istnieje, jej od
działy są we wszystkich miastach i 
rejonach. Działają one, aczkolwiek 
borykają się z brakiem pomieszczeń,

materialnego wsparcia, odczuwają 
natomiast presję moralną. Ostatnio 
niektórzy weterani wojny są prześla
dowani naWet „zgodnie z literą pra
wa”.

Jak wiadomo, zgodnie z p. 5 11 
Ustawy RL o emeryturach państwo
wych (22.12.1994, nr 1-730) komba
tantom zostały przyznane skromne 
renty państwowe jako dla osób po
szkodowanych. Na podstawie zale
ceń organizacji międzynarodowych 
(ONZ, UE, FMAC oraz innyćh) po 
długich debatach, Sejm RL przyjął 
wreszcie ustawę „O statusie zamiesz
kałych na Litwie uczestników drugiej 
wojny światowej, którzy walczyli po 
stronie koalicji antyhitlerowskiej’! (nr 
1-1497, 20.08.1996), która potwier
dziła prawomocność tej renty. Z

przyjściem jednak do władzy - w 
Sejmie i rządzie - konserwatystów i 
centrystów, te ustawy są brutalnie 
łamane. Ot£ż ustęp 2 punktu 2 arty
kułu 8 ustawy „O statusie prawnym 
mieszkańców Republiki Litewskiej, 
poszkodowanych w wyniku okupa
cji lat 1939-1990” (30.06.1997, nr 
VIII-342) rażąco narusza presumpcję 
niewinności osoby. Bez-żądnych do
wodów uczestniczenia w działalno
ści przestępczej przeciwko swemu 
narodowi i ludzkości, wbrew artyku
łom 30 i 31 Konstytucji RL, artyku
łom 5, 6 i 7 Międzynarodowej Kon
wencji Podstawowych Praw i Wol
ności Człowieka (a propos ta konwen
cja 5 września 1991 r. przyjęta też 
została przez Republikę Litewską) 
wielu weteranom wojny, którzy w 
latach powojennych pracowali w 
strukturach MSW oraz innych (na
wet w charakterze strażaków, kierow

ców, sprzątaczek, pielęgniarek i in.), 
jak też w organach partyjnych - prze
rwano wypłacanie emerytur pań
stwowych.

Czyż da się to pogodzić z poję
ciem demokratycznego, praworząd
nego państwa?! I jaki ma to wpływ 
na realizowanie w naszym społeczeń
stwie?

Trudno dziś mówić o tym 
wszystkim w Dniu Zwycięstwa nad 
hitleryzmem. Ale musimy. Również 
w imieniu poległych towarzyszy bro
ni! Należy powiedzieć, że w War
szawie, gdzie się spotkaliśmy z se
kretarzem generalnym Światowej Fe
deracji Weteranów Wojny, (FMAC) 
Markiem Hagmajerem, przekazali
śmy mu cały niezbędny materiał, któ
ry zostanie wręczony władzom na
czelnym UE i innych organizacji eu
ropejskich oraz NATO.

Wróćmy jednak do dnia dzisiej
szego. W imieniu Republikańskiego 
Komitetu Organizacji zamieszkałych 
na Litwie uczestników drugiej wojny 
światowej, którzy walczyli po stro
nie koalicji antyhitlerowskiej, jak 
również w imieniu Rady Generalnej 
FMAC serdecznie pozdrawiam  
wszystkich współtowarzyszy broni 
z okazji 53 rocznicy zwycięstwa nad 
hitleryzmem i życzę wszystkim pod
niosłego nastroju, zdrowia i żołnier
skiego hartu. Najlepsze pozdrowie
nia Waszym rodzinom, dzieciom -i 
wnukom!

Zarówno w tym dniu, jak i w na
stępnych, nie zapominajcie o swych 
poległych towarzyszach broni. Od
wiedźcie ich groby. Wieczna im chwa
ła!

Stepas SZIMONIS,
przewodniczący Republikańskie

go Komitetu Organizacji zamieszka
łych na Litwie uczestników II wojny 
światowej, którzy walczyli po stro
nie koalicji antyhitlerowskiej, członek 
Rady Generalnej Światowej Federa
c ji W eteranów Wojny (FMAC)

Utwory 
M. K. Cziurlionisa 

zadziwiły świat
W sklepach muzycznych świata 

w tym tygodniu zjawił się dysk kom
paktowy sonat fortepianowych ge
nialnego litewskiego kompozytora i 
plastyka M. K. Cziurlionisa „Bom on 
The Humań”, w nagraniu przewod
niczącego Sejmu litewskiego Vytau- 
tasa Landsbergisa. Już wkrótce ten 
album będzie do nabycia na Litwie, 
Łotwie i w Estonii.

„K tóż by mógł pomyśleć, że 
świat nie zna jeszcze do końca swych 
geniuszy. Jestem bardzo zadowolo
ny z tej unikalnej współpracy oraz 
możliwości zapoznania świata z małą, 
lecz wyrazistą cząstką kultury kra
jów  bałtyckich. Nie będzie to ostatni 
raz” - z zachwytem komentował al
bum dyrektor wydawnictwa „EMI 
Classic” Richard Lyttelton. Pomysł 
wydania sonat M. K. Cziurlionisa u 
producentów „EMI Classic” powstał 
w związku z propozycją wybitnego 
wiolonczelisty Mstisława Rostropo- 
wicza.

Dysk kompaktowy zawiera 24 
litewskie pieśni ludowe w opracowa
niu M. K. Cziurlionisa oraz inne 
utwory tego kompozytora.

Nagrany przez V. Landsbergisa 
dysk wydany został w znanym lon
dyńskim studiu „Abbey Road”. Na 
okładce - reprodukcja obrazu M. K. 
Cziurlionisa „Zamkowa bajka”. Bu
kiet albumu zawiera sporo informacji
0 samym kompozytorze oraz wyko
nawcy jego muzyki w językach an
gielskim, niemieckim, litewskim i ro
syjskim.

Oficjalna promocja kompaktowe
go dysku, z udziałem V. Landsbergisa
1 M. Rostropowicza odbędzie się 20 
maja w Londynie, w ambasadzie li
tewskiej.

(ELTA)

Salwy pokoju

Heleny. Urodził się' w 
Romualdowie, zmarł na 
Śląsku (około 1930 r.). 
Prawdopodobnie bez
dzietny (uparcie trwał w 
stanie kawalerskim).

Gdy po śmierci ojca,
JeleńsGy sprzedali zadłu
żony majątek Romual
dów, spłacili długi i po
dzielili się resztą grosza - 
Bronisław wziął swoją 
część i pojechał na Śląsk.
Był to czas, kiedy sąsie- 
dzi, znajomi, przyjaciele 
wyjeżdżali szukać szczę
ścia (za przysłowiowym 
chlebem) za granicę, naj
częściej do Ameryki, ale 
on, prawdopodobnie z 
wrodzonej mu przekory, 
pojechał na Śląsk. Prze
pracował tam długie lata 
w jednej z kopalń, w administracji.

5.Potomkowie wspomnianego 
wyżej Olgierda Jeleńskiego, właścicie
la Janowicz, żyją w Warszawie. Na
tomiast jego przodkowie spoczywa
ją  w grobowcu rodzinnym Jeleńskich 
w Janowiczach. (Jak już wspomnia
łam, Janowicze leżą na Nowogród-

czyźnie - w pobliżu Baranowicz). 
Zdjęcie grobowca Jeleńskich w Jano
wiczach udostępniła Helena Turczyń
ska. W grobowcu tym są pochowani: 
Felicja z Parwich Jeleńska, jej syn - 
Jerzy Jeleński oraz babunia Jeleńska 
z Wagnerów.

Moim warszawskim responden

tom dziękuję serdecznie za nadesłane 
zdjęcia. Wdzięczna będę Czytelnikom 
„Kuriera Wileńskiego” za ewentualną 
pomoc w postaci nadsyłanych ( na 
imię i nazwisko niżej podpisanej) in
formacji i fotografii w stylu retro do 
rubryki „Polskie rody na Litwie”.

Alwida Antonina BAJOR



WCZORAJ W PRASIE POLSKIEJ

Nowy plan Balcerowicza
Polacy będą dwa razy bogatsi za 10 la t - obiecuje wiceprem ier
Wicepremier i minister finansów, 

Leszek Balcerowicz, obiecuje, że za 
dziesięć lat będziemy dwa razy bo
gatsi. Z roku na rok mamy płacić co
raz mniejsze podatki, a państwo ma 
pod lupą oglądać każdy grosz podat
nika.

Wczoraj wicepremier przedstawił 
projekt ustawy o finansach publicz
nych, nieoficjalnie nazywany już „dru
gim planem Balcerowicza”. - Pierw
szy plan wyprowadził z katastrofy 
polską gospodarkę - powiedział „Su
per Expressowi” Leszek Balcerowicz.
- Teraz chodzi o drugi plan I podwo
jenie zamożności Polaków wciągu 10 
lat. Przedstawiony przez Balcerowi
cza projekt przewiduje, źe każdy 
urzędnik państwowy, który będzie 
chciał wydać pieniądze z budżetu 
państwa, będzie musiał udowodnić, 
że nie ma innego sposobu niż sięgnię
cie po pieniądze podatników. Zanim 
otworzy się przed nim państwowa 
kasa, przedstawi dokładne wylicze
nie, ile zamierza wydać i jaki będzie z

tego pożytek. Ma działać tak jak wła
ściciel prywatnej firmy starający się 
o kredyt w banku.

Na nasze pytanie, kto będzie za
twierdzał urzędnicze „biznesplany”, 
wicepremier nie potrafił odpowie
dzieć. Mają to określić szczegółowe 
przepisy. Jeśli ustawa wejdzie w  ży
cie, rząd co kwartał będzie publiko
wać listy państwowych dłużników. 
Przedsiębiorstwa oraz różne fundu
sze i agencje, które na niej się znajdą, 
będą musiały swoje pieniądze prze
znaczać w pierwszej kolejności na 
spłatę długów, nie na płace. - Żadna 
złotówka polskiego podatnika nie 
zmarnuje się - zapowiada Leszek Bal
cerowicz. - Dzięki temu, źe państwo 
nie będzie marnotrawić publicznych 
pieniędzy - przekonywał wicepre
mier - systematycznie aż do 2003 r. 
spadać mają podatki. Nie zdradził jed
nak, ile konkretnie zapłacimy fisku
sowi w najbliższych latach.

JK
„Super Express”

Bombowe spotkanie z pułkownikiem
-  Jes tem  tu  ju ż  całym  sercem , zakotw iczyłem  się tu  -  pow iedział pu łkow nik  na  lo tn isku , k ró tko  

p rzed  odlotem  do  C hicago. S w oją  „p ie lg rzym kę do o jczyzny" nazw ał w ielk im , b a rd zo  w zrusza j* , 
cym  przezyciem . - O puszczam  k ra j  p rzek o n an y , że um ocni on d em o k rac je , rozw inie gospodarkę  
ry n k o w ą  i jeszcze  b a rd z ie j z in te g ru je  się z  Z achodem  - p ow iedział.

Ryszard Kukliński nie odpowie
dział na pytanie, czy wróci do kraju 
na stałe. Zdradził jedynie, że zapew
niono go, iż otrzyma rekompensatę 
za zabrany majątek, która pozwoli mu 
urządzić się w kraju.

Po 13.00 pułkownik odleciał z 
Okęcia do Chicago.

W cześniej fałszywy alarm o 
podłożonej bombie uniemożliwiłspo- 
tkanie pułkownika Ryszarda Kukliń
skiego z młodzieżą warszawskiego 
LO im Mikołaja Reja.

Młodzież nie kryła rozczarowa
nia. Przygotowania do wizyty pu
łkownika trwały od ponad dwóch ty
godni. Specjalnie na tę okazję liceali
ści przygotowali wiersz Herberta i 
pytania do pułkownika.

Ryszard Kukliński miał przyje
chać do w arszawskiego Liceum 
Ogólnokształcącego Im. Mikołaja

Reja o 10.00. Pół godziny wcześniej 
sala gimnastyczna była już wype
łniona niemal po brzegi. Ku zasko
czeniu wszystkich dyrektor szkoły 
nagle ogłosił przez mikrofon, że 
spotkanie z pułkownikiem odwoła
no „z powodu występujących za
grożeń”.

Okazało się, że na krótko przed 
przybyciem pułkownika ktoś za
dzwonił do szkoły i powiedział, że 
podłożona jest bomba. Szef ochrony 
BOR potraktował sygnał poważnie i

odwołał spotkanie. - Nic było już cza
su, by przed spotkaniem wyprowa
dzić ludzi i przeszukać szkołę - wy
jaśnił później dziennikarzom rzecz
nik pułkownika, Jerzy Bukowski. - 
Pułkownik bardzo żałował, że nie 
doszło do spotkania w szkole.

Informacja o bombie okazała się 
głupim żartem. Policyjni pirotech
nicy przeszukali budynek i nic nie 
znaleźli.

Grażyna ZAWADKA 
„Super Express”

Wieczne tajemnice Watykanu
Ś m ierć  E s te rm a n n ó w  i T o rn ay a : w ięcej p y ta ń  n iż  odpow iedzi. J a k  i d laczego  zg iną ł s ze f g w ard ii 

szw ajcarsk ie j w  W aty k an ie?  C o ra z  w ięcej o sób  p o d a je  w w ątp liw ość  o fic ja ln ą  w e rs ję  w y darzeń .
Przekazaliśmy do publicznej wia

domości wszystkie informacje, jakie 
mamy, z wyjątkiem listu, który Ce- 
dric Tomay pozostawił dla rodziców. 
Tylko oni mogą zadecydować o jego 
publikacji. Mamy jednak pewność co 
do przebiegu wydarzeń - po raz ko
lejny zapewnił wczoraj rzecznik Wa
tykanu Joaquin Navarro-Valis. A wy
glądać miałyby one tak: rozgoryczo
ny Tomay zabił w  poniedziałek w 
nocy w napadzie szału nowo miano- 
wanego szefa gwardii płk. Aloisa Es-1 

' termanna i jego żonę, a potem pope
łnił samobójstwo.

Jednak ofic ja lna w ersja nie 
wszystkich zadowala. „Kolejna tajem
nica Watykanu”, „Zbyt wiele niewia
domych” , „Zadziwiająco szybkie 
śledztwo” - krzyczą nagłówki prasy 
włoskiej i szwajcarskiej.

Szwajcarskie gazety publikują 
wywiady z byłymi i obecnymi człon
kami gwardii szwajcarskiej, którzy są 
zgodni7 ze służba w Watykanie jest 
bardzo ciężka źe  względu na żelazną 
dyscyplinę, ale przecież „do gwardii 
trafia się wyłącznic na własne życze
nie”. Ci, którzy znali Tornaya, mó
wią, że miał on. kłopoty z dyscypli
ną. „Chciał więcej-.wolności, czasami 
się buntował. Na tym tle dochodziło 
ostatnio do poważnych starć i napięć 
między nim a Estermannem. Nie mo
gli wręcz nawzajem na siebie patrzeć.

Nikt jednak nie przypuszczał, że to 
się tak skończy, tym bardziej że tego 
lata Cedric miał skończyć służbę” - 
mówi jeden z papieskich strażników 
szwajcarskiemu „Le Matin”.

O konflikcie z przełożonym wie
działa też rodzina kaprala. „Nigdy jed
nak nie dawał do zrozumienia, że aż 
tak bardzo to przeżywa. Przeciwnie, 
cieszył się, że wróci dodomu. Dzwo
nił zresztą do mamy-w feralny ponie
działek. Był wesoły, planował waka
cje** - mówi siostra Cedrica. Ma na
dzieję, że jakieś wyjaśnienia są w li
ście. lyikó nic wiadomo, gdzie on jest. 
Rzecznik Watykanu utrzymuje, że 
został przekazany rodzinie. - Nikt że 
Stolicy Apostolskiej się ż nami nie 
skontaktował. Mama, która od razu 
pojechała do Watykanu, go nie dostała 
I  powiedziała siostra kaprala. Także 
matka Tornaya o liście wic tyle, ile na
pisała włoska prasa, która - nie wiado
mo skąd - dysponowała jego fragmen
tami. „To, co muszę zrobić, jest strasz
ne, ale nie mam wyjścia. ONI mnie do 
tego zmusili” - miał napisać Tomay. 
Kim są „ONI”? Nie wiadomo.

Włoscy dziennikarze, powołując 
się na źródła w Watykanie, twierdzą, 
że były dwa listy - jeden dla rodziny, 
drugi do kadry oficerskiej gwardii. 
Rzecznik Watykanu stanowczo za
przecza, przedstawiciele papieskiej 
armii „nie potwierdzają”.

Wiele pytań budzi też niesamo
wita szybkość, z  jaką Stolica Apo

sto lska zamknęła śledztwo. Choć pro
wadzący je  watykańscy sędziowie nie 
mają doświadczenia w takich spra
wach, to odmówili oni współpracy 
zarówno z włoską, jak i wojskową 
prokuraturą szwajcarską. „Czy kryje 
się za tym kompromitujący wątek 
seksualny” - zastanawia się rzymski 
korespondent „New York Timesa”. 
Szwajcarskie radio podało wczoraj, że 
jedną ze strzeżonych tajemnic waty
kańskiej gwardii są wybuchające co 

‘ jakiś czas - jak w każdym wojsku - 
afeiy o podłożu homoseksualnym. 
Estermanh był zadeklarowanym wro
giem gejów, obsesyjnie przy tym za
zdrosnym o pochodzącą z Wenezueli 
żonę.

Dziennikarże gubią się w domy
słach. Niepotrzebnie. „Prawdy i tak 
nigdy nie poznamy** - napisała wczo
raj włoskas,La Stampa”.

W watykańskim kościele św. 
Anny odbyła się przedwczoraj skrom
na i kameralna msza żałobna za ka
prali Tornaya. Byli koledzy i komen
dant Buchs, który tymczasowo po
nownie dowodzi gwardią, a także ro
dzice zamordowanego Estermanna, 
którzy uścisnęli dłonie matki domnie
manego zabójcy.

Tomasz SURDEL 
„Gazeta Wyborcza”

Koniec paraliżu Danii?
D uńsk i rz ą d  chce za  pom ocą nadzw yczajnej ustaw y zakończyć 

s tra jk  generalny , k tó ry  ob ją ł ca łą  D anię od p oniedziałku , 27 kw iet
n ia . S tra jk  w  swych ob jaw ach  p rzypom ina s tan  w ojenny w  Polsce z 
ro k u  1981. D ługie  ko le jk i po  b enzynę  - i to  ty lko  w  w yznaczonych 
s tac ja c h , gdzie d ochodzi do  „ekscesów ” , w ielom etrow e ko le jk i po 
ch leb  i m leko, spara liżo w an ie  t ra n s p o r tu  publicznego -  a  w związ
ku  z  ty m  zam k n ięc ie  w ielu  szkó l i in s ty tu c ji.  Z am k n ięc ie  w ielu 
firm  m iędzy innym i z  pow odu „ b ra k u  siły sp rząta jącej”  - przypom i
n a  o k res  egzystencji k ra jó w  odizolow anych od reszty  św iata. 

Strajk generalny w Danii nic zy- duńskich koron dziennie (około 368
skuje wielu sympatyków - mieszkań
cy Danii zmęczeni są ograniczeniami 
wynikającymi ze strajku, jak na przy
kład koniecznością starania się ó.spc- 
cjalne zezwolenie w  przypadku za
kupu niezbędnego lekarstwa czy nie
możliwością udania się na wakacje - 
biura podróży też strajkują.

Przedstawiciele związków zawo
dowych w czasie ostatnich negocja
cji „pracownicy - pracodawcy” przy- 

• stali na kompromis, przewidujący 
poza 37-godzinami pracy tygodnio
wo i 5-tygodniowym urlopem odzień 
wolny w Wigilię. Paradoksem stało 
się to, że chociaż przedstawiciele 
pracowników podpisali się pod umo
wą, członkowie postanowili stawić 
opór. Protest objawił się między in
nymi w żądaniu 6-tygodniowego 
urlopu.

Socjaldemokratyczny rząd, chcąc 
przerwać paraliż kraju, ma następu
jącą  propozycję dla związkowców: 
jeden dodatkowy dzień urlopu dla 
wszystkich, jak  również drugi dla 
pracowników mających dzieci. W 
odróżnieniu od podobnej propozy-. 
cji pracodawców rząd chce wprowa
dzić jeszcze dwa płatne „dni opieki** 
nad chorymi dziećmi lub starszymi 
członkami rodzin.

Czy strajkujący przystaną na te 
warunki? - okaże się niebawem.

Związki zawodowe gwarantują 
swym strajkującym członkom 536

złotych dziennic). Natomiast część 
pracodawców objęta j&st odszkodo
waniem z tytułu strajku. Średnic i 
małe przedsiębiorstwa zdane są tyl
ko na siebie.

Strajk stworzył okazję do wielu 
debat w Danii - a wśród nich rozwa
żań nad strukturą tzw. „rozwinięte
go społeczeństwa”, gdzie wśród około 
5 miluiów.mieszkańców Danii zale
dwie półtora miliona zatrudnionych 
je st w sektorze prywatnym - zaś 
milion w sektorze.państwowym. 
Ponad milion Duńczyków utrzymu
je  się z  pomocy społecznej. Pozo- '  
stałe półtora miliona - to dziecię 
kształcąca s ię  młodzież oraz starsi - 
korzystający z własnych oszczęd
ności i „zasobów”.

Zatrudniony w Danii pracuje 
przez 60 procent dni w roku - pozo
stałe 40 procent stanowią święta i 
dni wolne od pracy oraz 5-tygodnio- 
wy urlop. Duński, niewykwalifiko
wany robotnik zarabia 180.000 duń- . 
skich koron rocznie (około 90.000 
z ło tych), a duński rzem ieślnik:
350.000 duńskich koron rocznie (oko
ło 175.000 złotych). Obecny konflikt 
kosztuje 1 miliard duńskich koron 
dziennie (okołopół miliarda polskich 
złotych), podczas gdy duński pro
dukt narodowy brutto osiąga wartość 
3 miliardów duńskich koron na dobę.

M aria CZARNECKA 
„Głos Wielkopolski**

Człowiek z lodu
- Boże, jaki on piękny - wzdycha niemiecka turystka przed szklanym wizjerem. - 

Zupełnie jak żywy!!! Do okienka natychmiast doskakuje następny gość. - On mi przypomi
na gumową zabawkę - piszczy włoski małolat, z zachwytem patrząc na Człowieka Lodu. 
Muzeum archeologiczne we włoskim mieście Bolzano przeżyw a prawdziwe oblężenie. 

Tysiące ludzi każdego dnia ustawiają się da się, ja k  turyści przechodzą pow oli koło
pokornie w  kolejce. Największa sensacja ar
cheologiczna ostatnich lat ściąga przyjezd
nych ze wszystkich krajów świata.

Żadnych kamer i aparatów
M uzeum  a rch eo lo g iczn e  w  B o lzano  

p rzypom ina  tw ie rd zę . N a jp ie rw  trzeba  
swoje w ystać  w  koszm arn ie  długiej ko
lejce po  b ile t. Potem  o taksu je  c ię  su ro 
wym w zrokiem  strażnik, który patrzy, czy 
p rzy p ad k iem  spod  p o ły  m ary n a rk i n ie 
w ystaje kam era film ow a lub aparat foto
graficzny. Potem  sym patyczna panienka 
om iecie tw oje ciało specja lną  pałką, k tó
ra nie da szans żadnym  m ateriałom  z m e
talu. N ie wolno ich w nosić do sal m uze
alnych. - To na w ypadek , gdyby  chciał 
nas odw iędzić jak iś  szaleniec - wyjaśnia. 
A po tem  w sz y scy  b ie g ie m  ru s z a ją  na 
p ie rw sze  p ię tro , g d z ie  je s t  O n . K ilk u  
uzbrojonych strażników  czujnie przyglą-

spccjalnej kom ory, w której um ieszczo
no sen sacy jn y  ek sp o n a t. N a w e fg d y b y  
jak iem uś -śmiałkowi udało się  przem ycić 
ap a ra t fo to g raficzn y , to i tak  m a nik łe  
szanse na zrobienie zdjęcia. - N ie warto 
naw et próbow ać - tłum aczy mi strażnik.. - 
W kom orze je s t za ciem no. Zdjęcia i tak 
by  nie wyszły.

6-Ietnia wojna o szczątki
Bolzano, położony kilkadziesiąt kilo

m etrów  od g ra n ic y  z  A u strią , czek a ło  
sześć  lat, nim  C złow iek Lodu tu „przy
b y ł” . S ześć  la t p raw n iczy ch  p o tyczek , 
sporów , k tó re  p o ró żn iły  W łochy i A u
strię .

O s ta te czp ic  zw y c ięż y ły  rac je  W ło 
chów. - N iem ieccy turyści, którzy natra
fili w  jednej z grot na zm um ifikow ane i 
zachow ane w lodzie zw łoki prehistorycz
nego człowieka sprzed 5300 lat, dokonali

odkrycia ju ż  na terenie W łoch. Od grani
cy z A ustrią  było 11 m etrów  - orzekli, nie 
k ry jąc  radości w łoscy spec ja liśc i, a ich 
austriaccy koledzy potw ierdzili: „Tak, ma
c ie  rację” .

Sześć  la t tem u by ła  to sen sac ja  na 
skalę światową. N iem iecka para turystów  
nie w iedziała jeszcze, że niepozorne ludz
kie szczątki zatopione w  bryle lodu roz
pa lą  głow y najw iększych naukow ców  na 
naszym  k o n ty n en c ie . O bok  C złow ieka  
Lodu, jak  szybko nazw ano tego w ojow 
nika, była  w łóczn ia, jak iś  kosz i trochę 
je g o  osobistych  rzeczy  ze* skóry.

Powalił go chiód
- 45 -lc tn i m yśliw y zm arł praw dopo

dobnie z z im na i w ycieńczenia  - orzekł 
po d ług ich  badan iach  d r W alter Thum - 
fa rt z uniw ersytetu  w Innsbrucku.

P rzy g ląd a łem  s ię  m yśliw em u p rzez  
podw ójną grubą szybę. Leży na n iew iel
kim  m etalow ym  łóżku, z  lewą ręką przeło
żoną przez p iersi. Ma nie w ięcej n iż 1,5 m 
w z ro s tu , a w c h ło d n y m  ś w ie tle  je g o  
szkiele t w ydaje się pokryty  czerw onaw ą 
tkanką. - Z naszych badań w ynika, że był 
to  człow iek generalnie zdrowy, ale c ier
piał, podobnie jak  jem u w spółcześni z tej 
części Europy, na schorzenie płuc, przy

pom inające do złudzenia te, z  jak im i w al
czą  obecni^, palacze papierosów - tw ier
dzi austriack i naukow iec. - Żył bowiem 
w c iasn y ch  z ad y m io n y ch  p o m ieszcze 
niach, grotach, ziem iankach.

Szczątki radosne
Burm istrz B olzano Luis D urw alder i 

jego  ludzie nie kryją radości z powodu od
zyskania Człowieka Lodu: - N asz region 
je s t bardzo piękny. Ale nawet gdybyśmy 
pobudowali nie w iem ile hoteli, zorgani
zowali nic wiem jak ie  atrakcje, to byłoby 
to niczym  w porów naniu z Człowiekiem  
Lodu. To on sprawił, że nasze miasto, cały 
region stały  się sławne.

Pracownicy muzeum niechętnie mówią 
o zab e z p ie cz e n ia ch  kom ór, w k tó rych  
um ieszczono Człowieka Lodu. - To na wy
padek, gdyby n iespodziew anie  w ystąpi
ła np. aw aria w dopływ ie prądu. Przez cały 
czas Człowiek. Lodu musi być przechowy
w any w  tem peraturze 6st. C, a komputery 
sprawiają, że utrzymywana je s t stała wil
gotność^ Proszę się nie dziwić naszym za
kazom robienia mu zdjęć. Jeden błysk fle
sza m ógłby doprow adzić do zniszczenia 
naszego narodow ego skarbu . .

K azim ierz  S IK O R S K I 
„Super Express”
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Izrael-Oświęcim
Przeklęty spadek

, 63-letnia obywatelka Izraela jest 
właścicielką 4504 metrów kwadrator 
wych ziemi w Brzezince - części te
renów, na których w czasie drugiej 
wojny światowej istniał hitlerowski 
obóz masowej zagłady.

Pani Cipora Frank posiada hipo
teczny akt własności ziemi w Brze
zince, wydany przez Sąd Grodzki w 

'Oświęcimiu w 1907 roku -poinformo
wał w piątek izraelski dziennik „Ha- 
arec”. Dokument został znaleziony w 
papierach rodzinnych po śmierci mat
ki pani Frank.

Spadkobierczyni mieszka obecnie 
w Haderze (80 km od Tel Awiwu). Jej 
dziadek był właścicielem znajdujących 
się w Brzezince zakładów produku
jących papę. W 1943 roku Niemcy 
utworzyli tam filię zakładów Krup
pa, w której pracowali w większości 
żydowscy więźniowie.

„W Oświęcimiu zginęła prawie, 
cała moja rodzina. Nie zamierzam 
wnosić żadnych roszczeń do tego 
przeklętego kawałka ziemi. Nie chcę 
nawet tablicy pamiątkowej” - powie
działa pani Frank w wywiadzie dla 
„Haarec”.

Polscy muzułmanie nie są 
przeciwni krzyżowi w Oświęcimiu

Polscy wyznawcy islamu nie mają 
nic przeciwko obecności krzyża przy 
byłym obozie koncentracyjnym w 
Oświęcimiu - oświadczył w piątek Jan 
Sobolewski, przewodniczący Najwyż
szego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP.

Odniósł się on w ten sposób do pu
blicznych wypowiedzi Tahy Żuka, któ
ry -jak powiedział Sobolewski - „nie 
jest naszym immamem i nie n a  ze 
związkiem nić wspólnego”. Żuk, w 
imieniu społeczności muzułmańskiej, 
miał powiedzieć, że polscy wyznawcy 
islamu są przeciwni obecności krzyża 
w Oświęcimiu.

„Absolutnie nam krzyż oświęcim
ski nie przeszkadza. Tym bardziej, że 
tam ginęły narody różnych wyznań. Kto 
chce, niech tam postawi swój symbol” 
- powiedział Sobolewski. Dodał, że 
wyznawcy islamu nie myślą o umiesz

czeniu swego symbolu w Oświęcimiu. 
Ważniejsza jest dla nich modlitwa za 
dusze zmarłych.

Muzułmański Związek Religijny w 
RP jest najważniejszą organizacją pol
skich wyznawców islamu. Istnieje od 
73 lat i skupia ok. 5 tys. wiernych, w 
zdecydowanej większości pochodzenia 
tatarskiego. Za swe najważniejsze za
danie organizacja uznaje edukację. Przed
stawiciele MZR w RP działają w Ra
dzie Wspólnej Katolików i Muzułma
nów.

Będący przedmiotem spora Papie
ski Krzyż na Żwirowisku stanął za zgo
dą władz Kościoła katolickiego w 1988 
r. Pochodzi z ołtarza, przy którym Jan 
Paweł II odprawił w 1979 r. mszęśw. w 
Oświęcimiu. Jego usunięcia domagają się 
radykalne środowiska żydowskie. W 
obronę symbolu zaangażowały się licz
ne środowiska katolickie i polonijne.

Ekwador

251 ofiar śm iertelnych 
fenomenu klim atycznego
Do 251 wzrosła liczba śmiertel

nych ofiar fenomenu klimatycznego 
„El Nino”, dającego się we znaki 
mieszkańcom Ekwadoru od paździer
nika minionego roku - podano w 
czwartek w Quito, stolicy kraju.

Oprócz tego 153 ludzi odniosło 
rany, 66 zaginęło, a 30 tysięcy utraci
ło dach nad głową lub ma uszkodzone 
dómy.

1 Utrzymują się powodzie i docho
dzi do częstych obsunięć błotnistej 
ziemi. Ulewne deszcze spowodowa
ły w ostatnich dniach na ekwadorskim 
wybrzeżu liczne lawiny. Zniszczyły, 
one ponad 150 domów.

Ataki „El Nino” (czyt. ninio) 
szczególnie dotknęły nadmorską pro
wincję Manabi, gdzie poniosło śmierć 
97 mieszkańców, a rannych zostało
7b„,.

• W tamtejszym mieście Bahia, - 
ogłoszono stan wyjątkowy w związ
ku z licznie i niemal wszędzie osuwa
jącymi się lawinami ziemi. Setki ludzi 
ewakuowano z domów, umieszczając 
ich w-tymczasowych schroniskach. 
Zbudowano też prowizoryczne lot

nisko, by umożliwić wojsku dosta
wy żywności, odzieży i medykamen
tów.

Zniszczone miasto od ponad ty
godnia jest pozbawione łączności z 
krajem, ponieważ drogi prowadzące 
do Bahii uległy zniszczeniu.

Zjawisko „El Nino” (Dzieciątko), 
mające charakter globalny, wywoły
wane jest przez ciepły prąd podwyż
szający temperaturę wody wzdłuż 
pacyficznych wybrzeży Ameryki 
Łacińskiej. Jego objawami w tym re
gionie są ulewne deszcze i wichury. 
W konsekwencji następująmiedzy in
nymi powodźie i obsunięcia błotni
stej ziemi.

Największe nasilenie zazwyczaj 
następuje w grudniu, ale meteorolo
dzy przewidują, że obecnie fenomen 
będzie oddziaływał aż do czerwca.

Fenomen „El Nino” wywołał już 
poważne zakłócenia w klimacie na 
prawie całej Ziemi, w tym, znacznie 
silniejsze niż zazwyczaj, opady desz
czu na wybrzeżach Ekwadoru i pó
łnocnego Peru, a także w Kalifornii i 
w południowych rejonaćh USA.

Makau
Seria zamachów bombowych

Co najmniej 25 zamachów bombo
wych odnotowano w piątek rano w por
tugalskiej enklawie Makau, mającej w 
przyszłym roku powrócić pod ju iys-. 
dykcję Chin.

Eksplozje prawdopodobnie nie spo
wodowały ofiar śmiertelnych. Około 50 
samochodów uległo zniszczeniu.

Lokalne źródła uważają, że zama
chy są dziełem miejscowych gangów 
chińskich, tzw. triad. Od kilku miesięcy 
walczą one między-sobąo przejęcie kon
troli nad enklawą.

Makau leży na południowym wy
brzeżu Chin, w pobliżu Hong Kongu. 
Jest ważnym ośrodkiem finansowo-han
dlowymi także w zakresie obrotu zło
tem. Natomiast dla hazardzistów stano
wi istną Mekkę.

Eksplozje stanowić także mogą od
powiedź na aresztowanie tam jednego z 
szefów gangu, określanego jako oddział

triady „ 14K”. Zatrzymany - Wan Kuok- 
koi znany był pod pseudonimem,.Zła
many Ząb”. Jego organizacja miała wy
muszać haracze od większości właści
cieli miejscowych kasyn gry.

Zgodnie z chińsko-portugalskim 
porozumieniem, Makau ma formalnie 
przejść pod jurysdykcję chińską 20 grud
nia 1999 r. Enklawa jest zamieszkała 
przez 450 tysięcy ludzi.

Niemcy

Nolte: położyć kres handlowi kobietami
Kobiety na całym świecie ciągle 

są przedmiotem dyskryminacji, kwit
nie poniżający handel nimi - oświad
czyła w piątek w Bonn niemiecka mi
nister ds. kobiet, seniorów, młodzie
ży i rodziny Claudia Nolte z CDU.

Poinformowała o powołaniu spe
cjalnej grupy, w- której skład Wejdą 
przedstawiciele landów, Federalnego 
Urzędu Kryminalnego i różnych po
radni. W 1996r. policja wykryła 1445 
przypadków handlu kobietami, zmu
szania ich do prostytucji i dręczenia. 
80 proc. ofiar pochodziło ze Wscho
du.

To tylko wierzchołek góry lodo
wej - oznajmiła Claudia Nolte. 32-let- 
nia chrześcijańska demokratka, naj
młodsza minister w historii RFN, od 
lat próbuje ukrócić przestępcze prak
tyki. Zażądała m.in., by zatrzyma

nych kobiet nie odsyłać od razu, lecz 
przygotować ich powrót, by Znów 
nic wpadły w ręce mafijnych nagania
czy.

Według ekspertów, jednym z 
problemów jest tó, że zatrzymanym 
kobietom nie zapewnia się ochrony. 
Nie chcą więc one zeznawać przeciw-1 
ko swym dręczycielom. Zwrócili na 
to uwagę w ostatnią środę deputowar 
ni z FDP i opozycyjnej SPD.

Napływ prostytutek ze Wscho
du rozwija się zwłaszcza od czasu 
zjednoczenia Niemiec. Czeszki i Po
lki przyjeżdżają legalnie, gdyż wiza 
turystyczna pozwala im przebywać 
w RFN do trzech miesięcy. Z kolei 
Rosjanki, Ukrainki czy Bułgarki prze
wożone są nocą łódkami przez Nysę.

Według policji, chociaż od lat 
mówi się o prostytucji, wiele dziew?-

cząt przed wyjazdem wciąż wierzy,— 
że werbowane są do pracy w kuchni, 
barach, do sprzątania lub do opieki 
nad dzieckiem. Po przywiezieniu do 
domu publicznego muszą oddać pasz
port. Często są gwałcone, bite, a po
tem przymuszane do nierządu. Ich 
oprawcy to głównie Niemcy, Turcy, 
Wietnamczycy i wschodni Europej
czycy.-

Duża część dziewcząt trafia do 
któregoś z kilkuset domów publicz
nych w Berlinie, oficjalnie w mieście 
jest ich 350, ale faktycznie - dwa razy 
więcej. Szacuje się, że w metropolii 
nad Szprewą może być nawet do 20 
tysięcy prostytutek. W całych Niem- '  
czech jest ich do pół miliona, z  tego 
co najmniej jedna czwarta ze wschod
niej Europy.

Pakistan

Pogrzeb biskupa-samobój cy Johna Josepha
Tysiące wiernych uczestniczyło 

w piątek rano w uroczystym pogrze
bie pakistańskiego biskupa Johna Jo
sepha.
' 62-letni biskup w środę popełnił 

samobójstwo na znak protestu prze
ciwko skazaniu na 1carę śmierci kato
lika, którego oskarżono o wypowia
danie blużnierczych opinii na temat 
proroka Mahometa.

Uroczystości pogrzebowe odby
ły się w rodzinnej wsi duchownego 
Kusz Pur w pakistańskim stanie Pen- 
dżab.

Decyzję o pochowaniu tragicznie 
zmarłego podjęła jego rodzina. Nastą
piło to wbrew opinii części miejsco
wych katolików, domagających się, by 
ciało pozostawić pod budynkiem 
sądu, który wydał wyrok w sprawie 
katolika, uznanego za bluźniercę.

Zasiadający w parlamencie John
son Michael, krewny biskupa -znane
go obrońcy praw człowieka w Pakista
nie - zapowiedział kontynuowanie 
kampanii przeciwko drakońskim reli
gijnym prawom, ograniczającym wol
ność słowa w kraju.

|  Przeciwko islamskim prawom wy
stąpiła także miejscowa pozarządowa 
komisja obrony praw obywatelskich..

Decyzję pakistańskiego sądu potę
pił w czwartek wieczorem rzecznik 
departamentu stanu USA James Foley. 
Jednocześnie wyraził on ubolewanie z 
powodu śmierci biskupa Johna Jose
pha.

W czwartek pamięć duchownego 
uczcili minutą ciszy także biskupi azja
tyccy, uczestniczący w Watykanie w 
Zgromadzeniu Specjalnym Biskupów 
dla Agi.

Biskup Joseph, nim popełnił w 
środę samobójstwo, zorganizował 
modły w intencji owego wiernego, 
który został skazany na karę śmierci 
za blużnierstwo przeciwko Maho
metowi.

Bezpośrednio po modłach kato
licki hierarcha udał się, na* czele pro
cesji, przed siedzibę sądu w Sahiwal 
i strzałem z pistoletu w głowę po- 
zbawiłsię życia.

Według, danych watykańskiej 
agencji „Fides”, w Pakistanie żyje 
milion katolików, na 130 milionów 
mieszkańców. Kościół katolicki po
dzielony jest na 6 diecezji i 93 para
fie, w których pracuje 8 biskupów i 
272 duchownyćh,(129 k s i^ y  i 143 
braci zakonnych).

Włochy
Sędzia Priore: Jan Paweł II 

w coraz większym niebezpieczeństwie
M orderstwo podpułkownika 

Aloise Estermanna stawia ponownie 
problem bezpieczeństwa Jana Pawła 
II i wzmaga ryzyko zamachów, na któ
re narażony jest papież przed zbliża
jącym się Jubileuszem Roku 2000. * 

Z taką opinią publicznie wystą
pił włoski sędzia Rosario Priore; któ
ry prowadził dochodzenia w sprawie 
zamachu z  13 maja 1981 roku na pla
cu św.Piotra,

W wywiadzię _dla piątkowego 
dziennika „Corriere della Sera” Priore 
powiedział, że „po tragicznym wy-" 
darzeniu, jakim było morderstwo Es
termanna, poziom ochrony (Jana Pa
wła II) pogorszył się”.

„Osłabienie struktur bezpieczeń
stwa, które chronią Papieża jest 
znaczne i obiektywne” - stwierdził 
Priore. Podkreślił, że Estermann był 
kluczową osobą pośród bezpośred
niej ochrony Jana Pawła II.

Papież odwiedzi 
Chorwację 2-4 
października

Papież Jan Paweł II przyjedzie. 
ponownie do Chorwacji 2-4 paździer
nika - poinformowała w piątek miej
scowa prasa, powołując się na episko
pat chorwacki.

Poprzednią wizytę w Zagrzebiu Jan 
Paweł Il złożył we wrześniu 1994 r. •

Papież odprawi mszę w miejsco
wości Marija Bistrica i dokona beaty
fikacji chorwackiego kardynała Aloj- 
zije Stepinaca. W Zagrzebiu spotka

się z prezydentem Franjo Tudjmanem. 
Pojedzie też do Splitu z okazji ob
chodów 1700. rocznicy założenia mia
sta.

Były minister spraw zagranicz
nych Francji Robert Schuman, zali
czany do „ojców zjednoczonej Euro
py”, jest kandydatem na ołtarze, do
niosła włoska agencja tygodników 
katolickich „SIR”.

Według agencji, w Metzu, rodzin
nej diecezji Schumana, wszczęto pro
ces beatyfikacyjny.

Robert Schuman (1886-1963) był

Watykan
Robert Schuman kandydatem na ołtarze

w latach 1919-1940 deputowanym do 
francuskiego parlamentu, a po roku 
1945 kilkakrotnie piastował tekę pre
miera i ministra spraw zagranicznych. 
W roku 1952 doprowadził do powsta
nia Europejskiej Wspólnoty Węgla i 
Stali. Znany był z chrześcijańskich

poglądów i wierności Kościołowi ka
tolickiemu.

Na marginesie informacji o roz
poczęciu procesu beatyfikacyjnego 
Schumana, podanej w związku z ob
chodzonym w wielu krajach europej
skich 9 maja „Dniem Europy”, agen

cja „SIR” zauważa, że we Włoszech 
kandydatem na ołtarze je s t inny 
współautor koncepcji integracji euro
pejskiej, były premier Włoch Alcide 
de Gasperi (1881-1954).

Zdaniem „SIR”, diecezjalna faza 
procesu beatyfikacyjnego Schumana 
powinna zakończyć się jeszcze przed 
końcem tego roku.



Ros/a

Jelcyn z kurtuazyjną wizytą 
u patriarchy Aleksija

Prezydent Rosji Borys Jelcyn 
złożył w .piątek kurtuazyjną wizytę 
zwierzchnikowi Rosyjskiego Kościo
ła Prawosławnego, patriarsze Mo
skwy i Wszechrusi Aleksijowi II.

Jelcyn, który w piątek dokony
wał ostatnich nominacji w nowym 
rządzie i uczestniczył w rozpoczę
tych moskiewskich uroczystościach 
z okazji 53. rocznicy zakończenia II 
wojny światowej i przypadającego w 
sobotę Dnia Zwycięstwa, znalazł czas 
na rozmowę ż patriarchą, z którym 
spotkania uważa za. pożyteczne.

Patriarcha Aleksijpowitał pre

zydenta jako zwierzchnika rosyjskich 
sił zbrojnych. Jelcyn z kolei’żartobli
wie przywitał patriarchę jako 
zwierzchnika sił religijnych.

Jelcyn podkreśl ił, z e  spotkania z 
patriarchą Aleksijem, na których oma
wia się i sprawy religijne, i świeckie, 
są bardzo pożyteczne.

W  ostatnich latach Borys Jelcyn 
- były komunistyczny przywódca, 
który nigdy nie deklarował się jako 
wierzący -zabiega o dobre stosunki z 
Cerkwią, widząc w niej potężny sym
bol rosyjskiej tożsamości narodowej 
i tradycji.

USA

Nie ma określonej granicy 
życia Człowieka

„Ludzie nie mogą żyć wiecznie, 
J ale nie ma też jakiejś określonej górnej 

granicy życia człowieka^- oświadczył 
- w czwartek_prof. Thomas Johnson z 

amerykańskiego Uniwersytetu Colo- 
rado w Boulder.

Johnson wchodzi w skład mię
dzynarodowego zespołu badaczy 
który opracował prognozę przewidu 
jącą, że w 2025 roku 15 procent lud- 
nościśwjata będzie mieć więcej niż] 
60 lat. W zeszłym roku wskaźnik ten 
wynosił tyllco9procent. 
^„Czternastu bjo!bgówiLdernografów 
rstatystyków z USA, Europy, Japo-1 
nii i Meksyku przeanalizowało pod 

yjderunkiem prof. Jamesa Vaupela z 
rmstytutu Ma^a Plancka wRostocku 

(Niemcy) dane demograficzne z wie-l 
lu krajówi wyniki badań przedstawi

ało na łamach czasopisma[„Science”.
Okazało się, że w niektórych kra- 

jach-rozwiniętych co dziesięć lat po
dwaja się liczba ludzi, którzy dożyli^ 
J00 lat

W roku 2025 proporcjonalnie naj
więcej ludzi w wieku ponad 60 lat

mają mieć Japonia i Włochy (pa 33 
proc. ogółu mieszkańców^; W Niem- 

, czech wskaźnik ten dojdzie do 22 
proc., we-Włoszech do 29 próc., a w  
USA do 25 proc.

Także w krajach uboższych; gdzie 
znacznie mniej ludzi dożywa sędzi
wego wieku, długowieczność Sędzię 
zjawiskiem coraz częstszym. Np. w 
Indiach i w Meksyku w roku 2025 co 
najmniej 12: proc. ludzi przekroczy 
60 lat

Długowieczność jest coraz po
wszechniejsza i przyczyniają się do 
tego takie czynniki, jak poprawa wa
runków bytowych i sanitarnych, czy 
zdrowsz& odżywianie się. Jednak 
występuje także inny czynnik: gdy 
już ktoś doczeka późnego wieku, żyje 

|  potem długo. Dotyczy to zwłaszcza 
-kobiet.

gS W Japonii-od początku lat 70- 
tych śmiertelność kobiet 80-ietnich 
maleje corocznie o ok. 3 proc., a 90- 
letnich o 2 proc. Być może wpływają 
na. to jakieś nie znane ną raziejjrzy- 
cżyny genetyczne; bądź lepsza dieta.

Łotwa
Ulmanis wzywa Rosję, 

aby nie wtrącała się do spraw Łotwy
Prezydent Łotwy Guntis Ulma

nis wezwał w piątek Rosję, aby nie 
wtrącała się do spraw wewnętrznych 
jego kraju. Szef państwa łotewskiego 
powiedział w wywiadzie dla agencji 
Reuters, że Łotwa nie wtrąca się do 
spraw Rosji.

„Chcielibyśmy, aby Rosja zrozu
miała, że tworzymy nasz własny 

> kraj i nie mieszamy się do we
wnętrznych spraw rosyjskich^ Chcie
libyśmy także, aby Rosja nie miesza

dła się do naszych spraw” - powiedział.
. Głównym problemem spornym 

między Rygą a Moskwą jest sytuacja 
prawna 700 tys. Rosjan, stale rriiesz- 

jkających na Łotwie. Po rozpadzie 
Związku Radzieckiego nie otrzymali 
oni automatycznie łotewskiego oby- 
watclstwa. Tylko niewielka ich część 
uzyskała potem naturalizację. 3 mar
ca policja łotewska rozpędziła w cen
trum Rygi demonstrację rosyjskich 
emerytów domagąjących się popra
wy sytuacji- prawnej i materialnej. 
Moskiewska telewizja wielokrotnie 
pokazywała sceny z tej policyjnej 
akcji. Niektórzy politycy rosyjscy 
zafczęli głosić, że Łotwa ,jest pań

stwem faszystowskim”.
Rosja zagroziła też Łotwie sank

cjami ekonomicznymi. Jednak do tej 
pory sankcji tych nie wprowadzono 
w życie - z wyjątkiem ograniczenia 
tranzytu rosyjskiej ropy przez Ło
twę na Zachód.

Guntis Ulmanis jest jednym z nie
licznych polityków łotewskich, któ
ry opowiada się za szybkim uregulo
waniem sytuacji prawnej mniejszości 
rosyjskiej. Wyraził zadowolenie z ini
cjatyw podjętych przez rząd łotew
ski, których celem jest ułatwienie 
Rosjanom uzyskania pełnego obywa
telstwa.

Sprawa ta budzi jednak opory u 
wielu Łotyszy. Uważają oni, że sko
ro Rosjanie osiedlili się na ziemi ło
tewskiej dopiero po roku 1940, a na
wet po 1945, to należy ich traktować 
jak imigrantów.

t Łotysze obawiają się, że przyzna
nie praw obywatelskich Rosjanom 
zagrozi narodowemu charakterowi ich 
pąństwa. W niektórych ttjięjsćowo- 
ściach łotewskich Rosjan jest tak dużo, 
że to Łotysze uchodzą tam za mniej
szość narodową.

W atykan dementuje twierdzenia, 
że Estermann był szpiegiem

Rzecznik prasowy Watykanu, 
Joaquin Navarro-ValIs, stanowczo za
przeczył w piątek, jakoby zamordo
wany przed kilkoma dniami dowódca 
gwardii papieskiej Alois Estermann 
był szpiegiem.

Niemiecki dzienhik „Berliner Ku
rier”, nie powołując się na żadne źró-'  
jdła,jtjgierdzi, że Estermann był agen
tem na usługach Stasi i przekazywał 
do wschodniego Berlina informacje 
dotyczące papieża.

„Nie pierwszy raz wypisuje się 
nonsensy ńa temat uczciwego cżło- .

wieka” - powiedział Navarro-Valls. 
„Hipoteza, iż Estermann byt szpie
giem, nie jest nawet brana pod uwa
gę”

Według „Berliner Kurier”, Ester
mann miał pseudonim „Werder”. Ofi
cer że Stasi, który utrzymywał kon
takty z „Werderem”, wyjaśnia jednak, 
że nie był to Estermann.

„To czyste szaleństwo sądzić, że 
Alois mógł być szpiegiem i pracować 
dla Stasi” - powiedziała jego szwa- 
g i erka, Maria Meza Romero.

Kapral Tornay przed zabójstwem 
dzwonił do spowiednika

Włochy

Kapral CedricTomay, któiy za
mordował dowódcę gwardii szwajcar- - 
skięj w Watykanie i jego żonę, telefo
nował pół godziny .przed tragedią do 
spowiednika [“prosił go o natychmia
stowy kontakt Ujawniła to w piątek |  
prasa szwajcarska^ |§

Spowiednik,-Ojciec Ivan oświad
czył, że automatyczna sekretarka jego 
telefonu zarejestrowała o godzinie 
20.30 dramatyczny apel kaprala: „Oj- - 
cże,, błagam cię, zatelefonuj do mnie 1 
natychmiast. To sprawa bardzo pil
na”. Spowiednik mógł jednak spełnić 
tę prośbę dopiero o godzinie 21. J O, a 
więcjuż po tragedii; r

Ujawniono też, że młody Szwaj- § 
car, który od dziecka przygotowy- 2 
wał się do zawodu żołnierza ..głęboko 
przeżywał, że gwardia papieska jest 
tylko „armią z operetki”. Chciał w fi 
najbliższym czasie podać się do dy

misji. Już od lutego rozważał możli
wość. powrotu do Szwajcarii. Chciał 
zostać detektywem lub ochroniarzem.

STAN W YJĄTKOW Y W  KAMPANII
Rząd włoski rianadzwyczajnym 

posiedzeniu w piątek ogłosił stan 
wyjątkowy w‘ trzech prowincjach 
Kompani ina południu kraju.Równo- 
cżeśnie przeznaczył 50jniliardówclT- 

|  rów (30milionów dolarów)'na pomoc 
dla ofiar  ̂powodzi.

. Jak Wyjaśnił minister spraw we- 
wnętrznych Gjorgio Napolitano“ogło- 
szenie stanu \yyjątkowego pozwoli na 
szybsze i skuteczniejsze organizowa
nie akcji ratunkowej. Powołano też 
komitet ̂ międzyministerialny, który 

*fcę$zic się zajmował likwidacją skut- 
ków powodzi.;

Do godzin popołudniowych w 
piątek odnaleziono pod zwałamibło- 
ta zwłoki 81 ofiar powodzi. Liczba ; 
zaginionych przekracza 200. _ 

Uczestnicy akcji ratunkowej skar-

■ żąśfęna brak sprzętu. Zwa
ły błoto, dochódzące do 4 

’• metrów wysokości, zataraso— 
‘ wały drogi. Obecnie sprawą 

najpilniejszą jest więc przy
wrócenie względniesprawńej 
komunikacji.

W piątek do miasteczka 
Quindici dotarł wojskowy 

^ konwój amerykański. Kilku
dziesięciu żołnierzy z bazy 
w Neapolu przyprowadziło ; 
samochody ciężarowe i samo- ■ ; 
chód chłodnię. Zorganizują 

,oni miasteczko namiotowe ; 
dla Uczestników akcji ratiin- : 
kowej. Mają też zająć sfę ich 
szkoleniem.

Fot. EPA -ELTA

Kurierem
•  Ustępujący rzecznik praso

wy rządu Tomasz Tywonek uważa, 
że jest wystarczająco przygotowa
ny do pracy w zarządzie Teleko
munikacji Polskiej SA. Według 
Tywonka, protest UW przeciwko 
jego przejściu do TPSA świadczy, 
że gospodarka jest „dalece upoli
tyczniona’1. Tywonek potwierdził 
oficjalnie, że od poniedziałku prze
stanie być rzecznikiem rządu i sta
ra się - za zgodą premiera - o sta
nowisko w zarządzie TPSA. Za
strzegł jednak, że „decyzję podej
mie w tej sprawie oczywiście su
werenna i niezależna Rada Nad
zorcza TPSA”. „Protest UW prze
ciwko mojej kandydaturze świad
czy, jak dalece upolityczniona jest 
gospodarka w Polsce. Rzeczywiście 
czas najwyższy z tym skończyć. 
Dziś wymaga to jeszcze decyzji 
politycznej” - dodał. Tywonek pod
kreślił, że został rzecznikiem pra
sowym rządu na wyraźną prośbę 
premiera. „Premier wiedział, że 
chcę odejść z polityki i zgodnie z 
kwalifikacjami pracować w branży 
telekom unikacyjnej. Wówczas 
wspólnie podjęliśmy decyzję, że 
odejdę za ok. 6 miesięcy” - powie-

* dział.
Od poniedziałku minister obro

ny narodowej Janusz Onyszkie
wicz będzie uczestniczyć w spotka- 

: niu ministrów obrony i spraw za
granicznych państw Unii Zachod
nioeuropejskiej, które odbędzie, 
się na wyspie Rodos - poinformo
wał dziś rzecznik. MON ppłk Eu
geniusz Mleczak. W środę Onysz
kiewicz rozpocznie oficjalną dwu
dniową wizytę w Atenach.

•  Prezydent Rosji Borys-Jel
cyn powiedział podczas spotkania 
na Kremlu z oficerami najwyższe
go dowództwa,- że nie należy wyr . 
kluczać możliwoścrobcej agresji' 
wobec Rosji. Podkreślając potrze
bę zmniejszenia liczebności armii
i uczynienia jej zarazem bardziej 

. efektywną, Jelcyn wyraził przeko- 
nanie, że reforma nie wpłynie nie
korzystnie na zdolności obronne 
Rosji oraz jej możliwości „skutecz
nego powstrzymywania czy-wprzy- 
padku konieczności ^ odparcia 
agresji”; '  v

•  Komisarz Unii Europejskiej 
Hans yan den Broek nalegał w 
czwartek w rozmowie, z wicepre
mierem Januszem  Tomaszew
skim, aby Polska pospieszyła się z 
przedłożeniem projektów PHARE : 
na ten roki swego programu przy?

_ gotowania dó członkostwa - po- 
, twierdziła w piątek rzeczniczka ko

misarza. Przyznała też, że Van den 
. Broek opowiedział się za umiejsco

wieniem przyszłego polskiego na
rodowego funduszu zarządzające
go pomocą unijną w Ministerstwie . 
Finansów, a nie w Komitecie Inte
gracji Europejskiej.? '

•  Prezydent Jelcyn dokonał po 
spotkaniu z premierem Siergłe- ; 
jem  K irijenką kilku kolejnych 
nominacji donowego rządu. Mini- ; 
strem zdrowia został Oleg Rutkow
ski, stanowisko ministra ds. ener
getyki atomowej zachował Jewgie
nij Adamów, ministrem ds. naro
dowości i stosunków federacyjnych i 
jest Jewgienij Sapiro. Pełniącym 
obowiązki nowo utworzonego re- 
sortu handlu i przemysłu został 
mianowany Gieorgij Gabunija.

•  Jugosławia odrzuciła moż- 
liwolć zagranicznej mediacji w 
kryzysie kosowskim. Uczyniła to 
na dzień przed upływem terminu 
wyznaczonego Belgradowi przez 
międzynarodową Grupę Kontakto
wą na nawiązanie dialogu Vv Koso
wie.

I



Psychozabawa Stabilny czy niezależny?
1. Z niżej wymienionych spor

tów najbardziej pociąga mnie:
a. narciarstwo 
b; żagle 
c. wspinaczka
2. Najbardziej lubię prezenty:
a. użyteczne
b. drogie
c. pomysłowe
3. Opowiadam się za równo

uprawnieniem kobiet:
a. tak
b. nie
c. niektórych
4. Najlepiej odpoczywam:
a. w samotności
b. w gronie przyjaciół
c. roBiąc coś nietypowego
5. Najbardziej stresują mnie 

wizyty:
a. w urzędach
b. u lekarza
c. u rodziny
6. Dochowywanie wierności:
a. przychodzi mi z trudem
b. z łatwością
c. nawet tego nie próbuję
7. Lubię zmieniać plany:
a. cudze
b. własne 
b. nie lubię
8. Gdy coś przeskrobię, tłuma

czę się najczęściej:

0-12
Wygląda na toy że jesteś czło

wiekiem Wyjątkowo złaknionym 
spokoju i stabilizacji. Może zbyt 
mało tego w życiu doświadczyłeś, a 
może przywykłeś do takiego stanu : 
rzeczy i on najbardziej Ci odpo
wiada? Więc jak jest naprawdę?.'; ’

a. zapomnieniem 
H  b. nieuwagą

c., nie tłumaczę się
9. Sądzę, że z niżej wymienio

nych najlepiej hodować:
a. psa
b. kota
c. rybki
10. Mam dobrą orientację w 

przestrzeni:
a. tak
b. nie bardzo
c. zupełnie jej nie mam
11. Najgorzej znoszę:
a. złe towarzystwo
b. rutynę
c. brak pieniędzy
12. W związku dwojga ludzi 

najważniejsze jest:
a. wzajemne zaufanie 

—  b. wzajemna atrakcyjność
c. wspólne cele
13. Dyscyplinę:
a. narzucam sobie sam
b. narzucają mi okoliczności
c. nie jestem zdyscyplinowany
14. Pomagam najczęściej:
a. gdy ktoś mnie wprost poprosi
b. gdy widzę, że ktoś jest bezrad

ny
c. gdy chcę
15. Najbardziej boję się:
a. starości

13-24
. Nie należysz do ludzi szczegól

nie złaknionych domowego ciepła 
i drobiazgowo zaplanowanego ży
cia. Ale przecież nie jesteś tak ż e ; 
anarchistą , czy aw anturnikiem . 
Zależnie od okoliczności ujawnia 
się bardziej łagodna lub buntow
nicza strona Twojej natury.

b. brzydkiego wyglądu
c. utraty kontroli
16. W pracy najbardziej lubię:
a. współdziałać
b. kierować/
c. przerwę obiadową

A B C

1. 2 0 1

2. 0 1 2

3. 2 0 1

4. 1 0 2

5. 0 2 1

6. 1 0 2

7. 1 2 0

8. 0 1 2

9. 1 2 0

10. 2 1 0

11. 0 2 1

12. 0 2 1

13. 1 0 2

. 25-3 2 ..-
Nie jest łatwo Cię poskromić. 

Dyscypliny organicznie nie znosisz 
i wszelkie próby narzucenia Gi - je j- 
spotykają się nie tylko ze sprzeci
wem, lecz także z agresją. Słusz
nie, po prostu  nie chcesz dać się 
unieszczęśliwić.:

K r z y ż ó w k a
Poziomo: 1 - pozostałości po bardzo 

dawnej osadzie obronnej, horodyszcze, 6 - 
część kościoła, 8 1 obrusik na ławę, 9 - miesz
kanka Bonn, 10 - stopień wojskowy. 11 i  nie
zbyt miłe pobudzanie do śmiechu, 13 - szpik 
z kości wołowej, 14 - droga do celu, 16 - nie
prawidłowości, 19 - robotnica albo truteń, 23
- podkuwa konia, 26 - wąwóz, 27 - na podusz
kę, 29 - dla konia, 30 - z wagą i przepaską na 
oczach, 31 - góralski toporek, 32 - bożek mi
łości, 33 - impertynentka.

Pionowo: 1 - główne wymiary zewnętrz
ne danego urządzenia, 2 - wyspy Pacyfiku 
tworzące z Australią część świata, 3 - ciężka 
walcarka, 4 - młodziutki lasek, 5 |  płonie w 
harcerskiej pieśni, 6 - gwiaździste nad nami, 1
- logiczna, chemiczna, widmowa lub matema
tyczna, 12 - ma symbol Tl, 15 - cecha charak
terystyczna lub lekkie uszkodzenie po
wierzchni, 17 -  guma mikroporowata, 18 - 
wierzba, 19 - zakraplacz, 20 r orzeł przedni, 
21 - powszechne nauczanie, 22 - główne mia
sto Korsyki, 24 - wersja, 25 - enzym wystę
pujący w jelicie i gruczole mlecznym zwierząt 
oraz w drożdżach laktazowych, 28 - kolekcja.,.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 80
Poziomo: pragmatyk, tyczka, nagus, Co- 

pacabana, kosmonautka, Laos, rozwaga, non- 
parel, arszenik, rarytas, klej, ryzykanctwo, 
kancelista, foton, nowela, opatrunek.

Pionowo: panikarka, argus, maskota, toc
cata, kapitan, tuczamia, cebulka, awans, zys, 

i generalia, ryt, listownik, zdjęcie, krzesło, Rok
sana, renifer, kokon, tytan.
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Zabawa w psychologię
Guzik prawdę ci

Bardzo modne jest ostatnio roz
szyfrowywanie mowy ciała. Robi się 
na ten temat wielogodzinne szkole
nia. Biorąw nich udział przede wszyst
kim przedsiębiorcy, którzy - zanim 
zatrudnią jakąś osobę - chcą poznać 
nie tylko jej życiorys i kwalifikacje, 
ale także charakter, a zwłaszcza sta
rannie ukrywane jego cechy.

Biedacy nie wiedzą, że wszyst
kie te psychologiczne odkrycia daw
no już rozszyfrowała mądrość ludo
wa. I tak:

x patrzenie podczas mówienia na 
własne paznokcie to znak, że się kła
mie

x kopanie po drodze kamieni

świadczyć ma o bujnej wyobraźni 
x opukują papieros przed zapale

niem snobi i osoby łatwo ulegające 
silniejszym

x pociągają nosem pesymiści, lu
dzie mający poczucie winy i ... zaka
tarzeni

x głaskanie się po wąsach - to ogra
niczone horyzonty umysłowe. Iden
tycznie to samo oznacza, w przy
padku bezwąsych, pociąganie czy gła
skanie wargi.

x bębnienie palcami o jakąś po
wierzchnię np. o blat stołu, oznacza 
egoizm, brak troski o otoczenie i roz
targnienie. Jest to co prawda dość 
zdradliwy sygnał, gdyż może świad-

powie
czyć tylko o muzykalności

x bezustanne spoglądanie na ze
garek mówi o nerwowości i braku 
pewności siebie

x obgryzanie paznokci to marzy- 
cielskość

x kołysanie się na krześle świad
czy o nieśmiałości

x głaskanie brwi lub włosów zdra
dza osobę kłamliwą, mitomana 

x zamykanie drzwi otwartych za 
plecami mówi o malkontenctwie lub 
niedoświadczeniu życiowym

x łapanie za guzik rozmówcy 
oznajmia, że mamy do czynienia z 
osoba upartą, lubiącą narzucać swoje 
zdanie innym.

(„ Przegląd tygodniowy ”)

H O R  O S K  O P
K O Z IO 

ROŻEC. Czeka 
bardzo pomyśl
ny pod wzglę
dem finanso
wym tydzień. 
Niestety, astrolo
dzy konstatują, 
że z powodu 
nadmiaru pracy 
nie doznacie 

spokoju i szczęścia w życiu osobistym. Nie 
śpieszcie z wylaniem swych negatywnych 
emocji w domu, gdyż najlepszymi waszy
mi sptzymierzeńcamiwrodzinie będą cier
pliwość i takt. Szczęście dopisze osobom o 
twórczej naturze, które znajdą tak bardzo 
po&zebnego mecenasa - zostanie nim ko
bieta na wysokim stanowisku.

WODNIK. 
Rozpoczyna się 
odpowiedzialny 
okres. Jeśli pra
gniecie wszech
stronnego sukce- 
suwbbnesie, za
ufajcie wyłącznie 
własnym siłom i 
energii. Właści
cielom samocho

dów planety radzą, aby przez cały tydzień 
uważnie śledzili stan techniczny swych wo
zów. W przeciwnym przypadku będzie 
wam to drogo kosztowało. Jeśli brat lub 
siostra poproszą o pieniądze, możecie na 
pewien czas zapomnieć o więzach pokre
wieństwa. Ustępstwa bynajmniej nie pod
noszą autorytetu.

R Y B Y . 
Zmienna fortu
na obdarzy was 
wielkim swoim

Ryby 
19.02-20.03

zainteresowa
niem. Powo
dzenie w zała
twianiu spraw 
zagwarantowa- 

| ne. Niemniej 
uważnie zapo

znawajcie się z tekstami umów, kontrolu jcie 
pracę swego partnera. Wiele miłych chwil 
da również życie osobiste, ukochana osoba 
będzie bardzo uc^nna i troskliwa. Jeśli uda 
się wam wygospodarować kilka wolnych 
dni, spędźcie je wraz z rodziną poza mia- 

| stem. i
B A RA N . 

Nowe plany za
łożą podwaliny 
dobrobytu finan
sowego. Każą_ 
one radykalnie 
zmienić styl pra
cy, o co warto za
troszczyć się za- 
wczasu. Te Bara

ny, które chcą się pozbyć działki lub wyna
jąć mieszkanie, otrzymajądobtąofertę. Wła
ścicielom papierów wartościowych astro- 
kxizy radzą, aby obróńćjewgotówkę, bądź 
zainwestować środa według własnego uzna
nia. Zdrowie dopisze jak nigdy.

BYK. W 
p rz y s z ły m  
tygodniu po
winniście zre
zygnować z 
planów na 
przyszłość i 
zwrócić uwagę 
na bliższą per
s p e k ty w ę .
N ajw iększą 

ostrożność powinny zachować osoby 
uczestniczące w rozgrywkach politycz
nych. ̂ Wielkie nxeliwościmająkobiety,które 
już praagą bądź chcą się zatrudnić w dzie
dzinie dziennikarstwa, reklamy, hotelarstwa. 
Amatorzy wypoczynku poza krajem wy
ruszą w planowaną od dawna podróż.

BLIŹNIĘ
TA. Pomyślne 
zmiany gotuje 
los poszukują
cym pracy. Pa
nie powinny 
przyjąć wszel
kie tego rodzaju 
oferty, gdyż 
zbyt spokojna 
atmosfera do

mowa zgubnie wpływa na ich sylwetki i 
nastroją Możliwe sąmiłe prezenty. Na fron
cie miłosnym nic nowego, ale przyszJy ty
dzień nie będzie sprzyjał związkom poza- 
malżeńskim, zdrada się ujawni.

Byk 
2L04-20.05

Bliźnięta
21.05-2106

R A K .  
Otrzymacie 
sporo pienię
dzy. Bądźcie 
nieugięci i na
wet uparci, 
aby nie wy- 

■  puścić ich z
22.06-22.07 rąk, kierujcie 

się intuicją.
Chęć wydania „marnych groszy” nie wzbu
dzi oczekiwanego echa w rodzinie. Piękne 
perspektywy otworzą się przed paniami, 
które spotkają się z zainteresowaniem lub 
otrzymają drogą biżuterię

L E W .
I Czekają nie
porozumie
nia domowe, 
nieuchronne 
w y d a t k i ,  
konflikty w 
I najbliższym

23.07-22.08 otoczeniu. 
Nie warto 
stawiać czoła

tym ciosom losu, a raczej wyruszyć w 
delegację. W życiu samotnych kobiet, któ
re dawno już straciły nadzieję na Spotkanie 
odpowiedniego towarzysza, nastąpi 
wreszcie przełom. Zakochali będą upajać 
się słodkim sam na sam, a młode Lwy z 
nadwagą prawdopodobnie po raz pierw
szy w życiu jbędą usatysfakcjonowane 
swoim wyglądem.

PANNA. 
W pracy bierz
cie się tylko za 
I te zadania, któ
re nie są wam 
za trudne. 
Uważnie słu- 

J chajdeinforma-
23.08-22.09 H  °  n0,w>'?h decyzjach nie

dawno utwo
rzonego rządu, co pomoże wam zaosz
czędzić siły i środki W życiu osobistym 
zapanuje całkowita harmonia. Niedoświad
czonym zakochanym, którzy stwierdzili 
osłabienie uczuć partnera, zaleca się lekki 
flirt

W A G A .  
Rozpocznie się 
pomyślny okres 
dla uczących się 
bądź zgłębiają
cych aikana wie
dzy wojskowej. 
Małżeństwa, za- • 
m i e s z k a ł e  
wspólnie z rodzi
ną otrzymają 

możliwość osobnego mieszkania. Róbcie 
wszystko, aby osiągnąć upragniony cel 
Obowiązkowo zatroszczcie się o zdrowie 
swego dziecka, gdyż słoneczna pogoda nie
rzadko bywa podstępna.

S K O R 
PION. W naj
b l i ż s z y c h  
dniach sukces 
finansowy do
pisze hazardzi- 
stom i ludziom 
pomysłowym. 
Nie powstrzy-

Skorpion mujcie się na-
23.10-21.11 wet wtedy, gdy

, się okaże, że
wasze operacje pieniężne nieco kolidują z 
prawem. Konflikt wewnętrzny z najbliż
szymi już wkrótce zostanie uregulowany. 
Nahoryzoncie małżeńskim nie będzie żad
nej chmurki. Osoby, które bardzo pragną 
życie samotne zastąpić rodzinnym, usły
szą marsz Mendelssohna.

S T R Z E - 
LEC. Osoby, 
które znalazły 
swoje powoła
nie w polityce 
łub służbie pań
stwowej, w naj- 
b l  i ż s z y c h  
dniach winny

22.11-21.12 zachować oględ
ność i powścią

gliwość. Najmniejsze preykrości w pracy 
mogą bardzo skomplikować sytuację Tym
czasem ludzie o twórczej naturze odczują 
wielki przypływ sił i wszystkie ich plany 
uwieńczy sukces. To samo można powie
dzieć równieżoposdstawicidkachplcipi^c- 
nęj, urodzonych pod tym znakiem, zm̂ asz- 
cza jeśli pełnią obowiązki administracyjne.
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8.05 - Dla rolnikówJlfóO 
p  -  Telekatalog. 8.45 - S. „Nia- 
jk  JifaS. 9. l5  A  Ś ; |l^ b e  iK a -  
^  śper” 51:43UDl8i»&łei Ifdzfe; 

ny.
-  Historie muz. 12.00 - Czas 
miniony. 12.50 ^ Spektakl.

.. Rozmowa z E. Biczkauska- 
&  setn: 15.30 - Film dok; 1&00 
' - Ruletka w  kawiarni Konra

da,-l 6 i 0 - $ l ^  17.30 - 1
„Europejski zegar”: 18.00 - 
Reprezentacja litewskiej Ko- 
s^ków ki wyrusza na mistrzo
stwa świata.. M ecz Litwa - 
Łotwa. Podczas przerwy*- 
Wiadomości.' 19:30/*Po pra- 

|  cy  l ^ r ^ t f e l f c ^ i O i l O  *• 
-  Panoramą,. 2b0& -  l^ te n ą s  
K**2|k0fLę Konkurs Eurowizji. 
’r‘2 2 ^ 0  - Dziennik wieczorny.

23.00 - Piłka nożna.
. LNK

* ■ --8 3 0 - Film anim. dla dzie- •
• ci.-9:00 - PorannekołcĆl0;30
- Smacznego. 11;00 - 4  koła.

* 1 1 3 0 -Europa. 12.00 -G ra
bieżcy. 13^00-K ibirtere vi-

J b i r r  14.15 - Tangomanftr.^ 
IćLOO -  - S g  „B oj ow ni cy” .
16 .55-S. „Szukajcie Mądra
li”. 17.45 ~rS.Fi,Piątika”. 18.30 -
- Z Hollywoodu. lS.OO-Od*, 9 
do^ Iff^O  --W iadom óśc i. -
19 i | | l p  ̂ t(kć jnka^20 i30  jfl
- D.etektyw'.„Gotti”. 22.35; - ' 
Filmfeb.,.Zabój stwo w  dror c : 
dze”: 0,05 -  Magazyn erót; 
0<30:v Jeszęze tffib w ieczó r^ . 
-tS O lS ^JP oiró t”. .
3 % 4 0  - p e l e ś h o p .^ 8 4 5 ^  
Filmy anim. 9.40 - Kompute
rowe cuda. 10.Q5~r5£^Ńa- 

I fe ® te  dzwonrifStiĘt&O -

POP T \£ u ^3 0 f  ̂ Kulinarne - 
show. 12.00 - S. Sabaliauskas 
rozmawia 12.3Q-Barwy mo
rza? 13.00- Sport na świecie. 

sk„UIica3Hudson”.
( . 14.00 - Komedia „Pełna cha

ta”: 14.25*- S. „Katts i Dog”. 
[ O b  - S. „Drużyna •15^4)
£?-S . ,4Cosmos 1999’\  16:30 - 1 
’̂ *Ś. .jRątownicy”. 17.ŹD -TSfS 
■ sMelrbse Place". 18.10 .

. . „Beverly.Hiils. 90Jłl 0*i Ii9SOÓ/ 
v - r W iadom ości 19.^5 -  S . ' 

„Doktor Quinn”. 20.00 ̂ T e l^p  
g ra .'203u^ilm 'feb . „Morze 

‘'i miłości”. 22.25 - Wszystko, 
2^;^5 - Film fe b .,A kt oskar
żenia”. 

v. BAŁTYCKĄ TV 
5 0 0 Film  anim. 8.30 - , 

Ekorózga. 9 .0 0 - S .  y.Moje ;
* pieskie życie”. 9.30 -Telegra 
v l'0 ^ 0 ,- ttu m o r. 11.30 - Ba

łtycka bomba.^T5‘.00. y  Hu- * • 
mor. 15.30 - Ś . , „ C zarna

-%>da’̂ '6 jÓ 0  - Telegra >3®*: 
^rodziny. 1*7.00 :$S. ^MacGy- 
. ver’V 18.00 - S. „Obywatel- • 
Skie wojńy^.-I9.00-Program 

r sportowyi 20.00^'JTUmorT ? 
20.30 -  Walka s tów .S O O  - 
Telegra 21.35 * S. „Telefon 

- Film
• fab.̂ Wyższe»śf^̂ 0.4lÓ»4̂ . 
Program  sportowy.^fe05^-?'~ 
N ocna bomba. > ,0 5  =%;30^~ę 
Deutsche Welle.

W ILEŃSKA TV 
8^35-W iadóm ościzW il--' 
8^.0K Muzyką z  filmów. 

9.05- - Małe poranne śhow. 3 
^ ^ ^ / M o s l r w y .
.Gwiazdy sportu j  lJOlO&lFi l m :i 
r jtó -> » C tó p p ieczń M z^ó ^ar^  
Sto”; l  l^O^.Tpwąry i Aisłtfgi,.-  ̂̂  

^ 5 0j>riEilm,fab. „D w ajżp U / 
łnierze”. 13.15 -  Z n ad  Wilii 
T A U S :#  - Film fab.rjofgo- 
'•dżińie 6  w ieczorem po woj- 
jiie” .' l,5f3.0-;Moje mieszka-.

>ęie, t'6ut)0 - Aby Litwie było 
lepiej^lll6.30 - Tydzień. 17:05 

G w iazdy ot gw iazdach. 
47.45gj Wieczór rosyjskiego 
romansu. 'i^ JO Ó -^ lm laB . 
^Nagrodzeni,' po Śmierci”. 

^20^45 -  Humor. 21.40 -  TV6 
tąKi^^^JOO^. 7i Moskwy, 

o 2 |.r0 -T ow ary  i usługi. 22.25 
- F i lmfab .^J aj o żmii”. . _ • 

*•% VlLSAT 
:9iQD>- jgira feb: „Wariant 

Omega”. lÓ ^^A by ło .tak ... 
‘" li.00^- MojdWilno. 11:3 5 ^  
'Kalejdoskop zniżek. l.L4§; r: 
Ofefta pracy. 12.50 - M uzyk i.
18.00 -  Dotyk. 18.50 - Kalej
doskop zniżek. t£.Q0 - Salon 

^ y a g ^ .  ,19.30 - Cuda czaro- 
dziejki. 20.00 - Sztafeta Vilsa- 
fu- 2^0 0  -  koncert ?^Gzen.. 
22,001- Film fab. ,^yn Alaski”.
23.00 - Salon country. - 

r  KANAŁ RO SJI
5.00 - Dzień dobiy. 7.50*^ 

Defilada Wojskowa na Placu 
Czerwonym w-Moskwie z  oka
zji- Dnia^Zwycięstwa. 8;50ż^- 
Graj, harmonio. 9.40- Dla żo- . 
łnierzy. 10.10 - Film fab. JCzyp 
zwia&wcy”. 11,40 - KoijcerL 
t3;Ó0 - Wiadomości. 13.15 - 
Jak to było. % 0 0  - Film feb. 
Jbós C2łowieka”;l'5So  - K ońr. 
cert 16.50 -Świetlang pamięci 
poległych :w -wąlće ź; ląśży- 
zmem. 17.rÓ f  ;S. „Ą^porahldy 
sątil ciche”. 18.45^ D la ^ ^ c i.^  

rI9jÓ0 - Czas. 19ł| | ^ p ^ l t 7 ;
poranki^; tul^ h e^,£l;-j^^ 

- Mistrzostwaświ^ta wlłbkeju. 
;nato&ić.2230- Fibn faK„Tar- 
cra i miecz’’: i

ROSYJSKA TV  . 
.'5 .00-^Film y anim. 5 .451  

jEUm1v.Letnie podróżenad mo  ̂
7 4 0  -  F n m d o ^ y O ;  

-01uhw rtfm elodier750-N a- 
Dzień Z ^ c i@ ^ ą >  ^ ,45--^  
^ ub io .he>  m elbdi b. § f00-

. Poc^Ros^j_skiej TV^9.15.- 
Festiwal żołnierskiej piosenki. 
10,50) - jPilm.. &ok. -
Szukam ciebie. 12.00, 18.00 i 

Wiadomości. 12.30 - Dla 
nastolatków. 14.00 - Arena. 
14.25 - JPiłka nożna. u6&5 -̂ ; 
Arena. 16.50 - Pamięci pole-' 

1 głych.#iÓ5^vMpja rodzina.
19^35 - Moje melodie, 19.00!= 
Fihn feb? „Na siedmiu wia- 

:v |f e 4 |u  ^i:ec-zSr 
I pośw. pamięci Bułata Okur 
g d ź k tó ^ S O ^ F ilm  
' ‘torica-’'. |

TV POLONIA 
'v$~r f7'!p0 ^  Madonny polskie^ 

7;J0 |  Hity satelity. 8>Ó0 -f 
Ime^Tdobry na dzień dobry. 

t8j30 - ^iadom c^ęi; ^ 8.40 - 
D2»eń'dóbry na dzień dobrym 

f9 » 0  - '  Ala^f Asf - program 
dla najm łods^ch. 9.45 - Sza- 
ftki - p rogram  dla dzi^ęi!;

. l OrlS - Zwierzolub - program 
edukacyjny. 1 0 . 3 ^ ;Brijyo! 
Bis! 13,20 - -Wiaddmo&i.. 

4330.-"Ąnna Wanda Głębbc- 
J c a  zaprasza. 14.00 - Kowal-> 

ski i  Schmidta f4;30-„Św iat 
bez granic”.' !  5 .00 -  ̂ Powrót 
Ąrabeli”-- serial dla młodych 

^idZÓW ; 15.30- ^pBąjlci pana 
Bałagana” -serial animowany 

^ la d ą b c i .  16.00 - Informacje 
Studia Kontakt. 16.15 - Mówi 
się.:: 16 ,3 5 ^E raz ie lis ty  pi- 

^ ^ ą . ’: l^ i0 0 ^ ^ ^ b e x p * rę ś ś :  
‘i i j . l  5 - Sport z satelity. I S .S f  
^„C h ło p i " .-serial prod/p^lr., 

s k i e j l  9. f x ^ 0 o b n ń i ^ c Ł j  
^‘X 9;^p^^iadónrości..;19^^5’ 

Prognozą pogody.
Kto jest kim w Polsce. 20.00 

|  - „Miłość Ci wszystko Wyba- 
czy - film fab. p rod  polskiej'^ 

^ l ^ r -  3 zyc ie  z  -resztek, 
3̂ ^ % -  Panorama, 23.05 - : 
! TeresaTorańska przedstawia.
• ̂ 4i00:>̂ Progńm̂ tÓ2iŷ o»’-

wy. 0.45 - Po witanie widzów 
amerykańskichk<0.5() ^„gce- 
ny z życia smoków” - film ańi- 

. mowąny dla dzieci. 1*00 
Wiadomości. 1.15 - Sport. 
1 .17 - Prognoza pogody. 
1*20 - Kto jest kim w  Polsce.
1.30;rĄjChłopi”  - serial prod. 
Rplskiej, 2:25 i  Słowo na nie- 
dziefij?2.30-Panorama. 3.05'
- „Miłość C l w s^stko  wyba- 

i c ^ - f i l m  feb. prodL polskiej. 
>>* SQ, -Szycie z resztek. 5 .35.'
- Spjttt^^ęlity 6.3®1^| 

'dzie,|isty^)iszą.
POLSAT 

, ;6f00^- Dan(^TV. 6.30 
’ l)is6oRelax. 7 3 & W  drodze

- magazyn redakgi ptbgramów 
religijnych. 8.00 - Smakosze i 
rozkosze'. .8.15-, tis ta  prze
bojów - program mii^czny.

p f g p  ->W ś^stko na opak - 
program dla dziecin.30- ,^Po
wer Rangers” - serial komikso
wy. 10.00 - „Strażnik Teksa
su” '-  ameryk> serial sensac. 

^IjkOO - ,„klub" tow arzysk i' 
.Olfeyąnńę^-UiSĄ (1-970).

' 12 4 Ś -,JCupujcie niewolnika” 
-..USA (1974). 1^30 - Oskar 

^m agazyn  film o w y .^ vOO<f 
'Poradnik imieninowy. 15.30- 
P^m ida: gra-zabawa 16.00 

^Ij^fonnacje.' 16.15-E^iewię- 
; ciu wspaniałych: gra-zabawa. 
^16.451  Rekiny kait. 17.15 - 

R yko^sko -program rozryw
kowy: 17.45 - .^Słoneczny pa-

ameryk. 3eriąlkomed:j9.05'-. - 
> Disco •PoioJLive. .520:05; - id ź
- na całość -  sfcty z nagrodami, 
ok. 20.50 - Losowanie LOI^ 
TÓ. 21.00  ̂-^Legendy  kungr.
fu” USA. 22.00 - „Dzika ban- 

■ da”> western USA (1969). ok.
. 22.55 - Ogłoszenie wyników: 
LOTTO. Q35 - ,i!ycie jak sen” 
r- jMsn^kQmed.USA (1990).

/ A R D E r ^ s
P r o d u k c ja  ża lu z j i  

S p r z ę t  o św ie tle n io w y  
TeLfi3-37-02t fax 26-10-36
 ̂ Yytenio 20, Wilno

„Dziewczyny z hawaj
skich tropików”, USA (1995). 
2 .15- „$.©S. W stratosferzc”

'  3 5 0  - Dance TV oraz ROM 
R T L 7 

■ v7'.0u'- „Klan McGrego- 
rów” - serial obycz.7.45 -,^i6^ 
demka dzieciakom” - jseriale 
anim.'8.35 - JPiękna i Bestia” -
Serial p ^ g . 9 ^ - ^ 2 u s t  do 
list” -  serial dla młodzieży. 9.45
-  „Sunset Beach” - serial. 10.3Ó
-  .JDetektyy^i z wyższych sfei'’ '
- serial sensac. 11,25 - „Sl|- 
ders” -'serial ŚF .12,15-„Bo-., 
lek i Lx)lekzapraszają” - seriale 
s n im l3 ;̂ ^ C i e ń  wilka” -

^k^nfid^franc. film  pnjyg.r<< 
|  (1992); 15,35*- l i d e r a ” - se- 

rial SF. 16.20 - „Wyprawy, z  
NatibndGeogr^ic^-l-7?IQ-^. 
„Niesamowite historie” - serial' 

^SF. f8\(X)>’„JŚónia: ostatnie 
starcie” -  se ria lŚ F l^ .50  - 7  
minut - magazyn „To ji owó”. 

r :̂ 19.00 - ̂ Potężni i bogaci” - se
rial dok; 19jSDî  Prognoza po^ ̂  
gody. 19.551  Superman 3” - v 
film ŚF U S A (jjE ||:;22.00 - '  
/m im rt ̂ wydarzenia tygodnia 

> ^ ^  0 - „Kameleon 2” - śeiial 
sensac. 23.00 - ^Pocałunek 
pr^ed śmiercią” r  thriller USA'. 
(1991)^0.35 -A lf re d  Hitch

c o c k  przedstawia”  - serial 
laym. &55 ~ „Potężni i bogaci”
= serial dok. 1-.50 7 „Wyprawy. 
z  Natiwfid Geographic”.

10 MAJA . 
ijjnjfi/jm 

8^ ^ Ś z p i c e l ”.9 .b ti':
- ŚwiątOTzn̂ nyśii.̂ v25 -2: 

^Nowości KOTcioł^KatbliCr v 
. k iego. 9.30 - Dla dzieci:..'

SąfeMały w ł ó c ^ ^ ^ ^
10.50 - f^aparapecie. 11.20
- 7  dnTKowną^2^--' W 'i

•'święcie ko szy ico w k d ^^p - ■ 
P iłkask ieM istrzos^^^ w y , 
^a lg iri^ ’̂ ^P anerys”. ^ r 6 i i
-  „Saboniukai ’||p^-30 - 

rro ż z , rM ^T Ś.3^ij|Fbrmnła-
1 . 16.00 - Koncert pg^czeń. 

„B om d^fiispre- 
P S P . ' 18.00 - Bur^ztyncgura- 

para"9?>M Ó  - W ia 3 o S p ^
^ ^i-=  I9 .i)0 4- B iT r s z t^ w ^ ^  

par%A8. f0r,30 g  P anoram ą? 
Bursztynow a para 

^ 8 .  IT .^O-Tjlm  fab.,^E)eka- 
ibg 1 ”. 22.3 5 - Program muz. 1 

/ - f ip K  
g^łjB ,3 0  - ^ I m a n i i i  
'Filiruapim.^9. iS ^ JJ rw jsy ^ -  

|  ly .Ó O .-^ ^ sz fe  zw ierzęta . 
^ ^ p 0  - kuclm ta pani Grą? 
^ 'n y .  11.00- A B G ^ b w f a . ;  

Choroby alergiczne i reuma
tyczne. 1 ̂ f c ^ ą M ^ s w j a ^  

J  prehi story czny. 12.00 -  Na->; 
Ę ród jo^lfi^e^ rafia , ;13,ÓJ0^

intendbnt; l^JÓ ii^S^Przyby-- 
& ? ze '^ \  6 ^Isoprsa i
| e i a f k ” . 1 ^ 4 5 ^ Ś ^ a b i l o n  

5”. 18  30 -  ZIŁfoHjwoodu. 
^ ^ j00 >- S. ' ,,ęłentó?ńiębie-

^•m oici. r ^ 0 ~ ^ e l b | O t t ^  
'  20^30. kom ed ia^  ̂ Walica : 
^ ^ ó W ”. 22^10 -  T ydzfeń^8/‘ 
E^v~-23 .OO^y 3'. ^.Historie z ' 
^ łu c h a m i^ ^ ? 3  0  -  Magazyn 

ero t. 0.25 - W ydział za- 
^bó jstw . -

T V 3
8.40 ^TÓeśhop.i' 8.5

Filmy: M im. 9 .40^Ó lą ip  ńa • 
^przyrodę. 10i)5~r.. S ^ l ą J  |  
i  rbszćie  dzwonek*’. "l!0^;Ó - 
^W szystko. 11.00 - Z aś^ie- 
-w aj my. l |-:3  O ^l^ułJ& attier 
'« h o w ; 1 2 r0 0 -^ W iw ie c ie  
^piękna. lpv3CF?- BUdb\raic-;i: 
^ w o f |3 i0 0 : r ^ A k c e n ty .^ ^ L , 
■ -"'Trójkąt. 14.00 r komedia? 
l-^A lf’. \4 .2 S  - S. „K atts i 
• 'Dog”; 14y50 ^ S ~„Dru±yna , 

t^A”^ 1^40"-T elefonpom o- 
^cy?9 H  ,-163i0r~ Piłka:nożna. . 
i  |§ t | |§  -^Puchar ś w i k t ą ^ ^ '  

2Ó "-^ilra a n ih j r l t i^ ^ ^ ?  
JC om edia „ Ż P n a ^ ^ z  dżiec-1 
; m i” . 18.1L0rS., JessibspFlePM 
^eher”. 19gjOQ -; WiadómraEgfjW
119.50 - S. „Doktor Quihn”^  
^ O iOO,- y g ^ z ó r  z  E^Gabre- 

naiie.20.30 - Miłosna.misja. 
22nS '^^sE iflM gSan.F ran-- 
x iśco” . Kinorr23_.25
-K anał muz.^v^3 

BAŁTYCKA 
7.30 - Film anim. 8.00 - 

^ ^ U z i e e f .  '8l30 - Prógrąrh ' 
^relig . 9 .3 0 ^B rzeg . 10.30 
.  Humor, l | ,0 0  -  _Walka słów^

12.00 - B ałtycka ^om ba.. 
H 4.0G  -  N F A J A M - ^ to ^ - , .  
^ fe :je d n y m  końcuhaczy  k ... 

15* OO^Film faJ^Barnum .’!. 
1 6 . 3 f e ^ M a k i b r z y ” .

—Sumorij20fO(r- b la  rodzl®y«: 
- 2  0^5 5  ^ T e l  eg  ̂ 2 . M 0 ^  

M e c z e J ^ B A V ^ 0 0 % - f ^ ^  
ĝMd N B A /2 2 3 0 ;ji SportcP^ 

" ^UryT22.50 Pro^am^śpor5* 
23 .5 fl^E itó€ąb /„W y^ 

^ z e  sfefy” . l;25  - r ^ O O ^  
'VDeutscheWelle.

• -'W IL E Ń SK A  TV 
? ^ ~ 8 ? l0 k o n ce r t,  8.55 - 

PalU szkilizać.^30  - Z  Mo- 
ks^r.9;45—X^kcjajęz.litew- 

'sk iegor9 ;55  ̂ ^ Ś i^ d b m p - :
- w y r  ̂ FifriŁrfabś^Nigdy 

ciebre S e  zapomnę”. 12.051-'

Nowy Jórk/12.40 - Ja sam a

„Tajemnice |  mity XX w*”r. 
, .L 4 ^ 5 -S p o r tb ^ " ty d z ie ń ^ -  
f l  5|0Q ^K k m ień  węgieln^, ; 
15i3Cfcr Moja wieśgMiOO^r

T o \^ ^ X ^ łu m i W -:Spra- - 
wozdawca. 18.00 - Film fab. 

^ ff to f b tó w. Ź^OiS^-JKoriceitć- 
M a  ̂ ^ i m o r ^ 2 44 % W y - 
*nikt

y iL S A T  m

1 i,‘4 0 -  TCalejdbskpp zniżel^. |  
1 llisO ^'O ferta^racyry lv55^'-n 
Muzyka. 18.05 - Godzina siły 
duchai-ł^.OtJ^lCalejdoskop- 
z n iż e k .^ ^ ^ 5 ^  -^G w óźdź.

; I9.ąó - PrędkofóC^30‘ 
ŁGitius- Altius. F ortius^l^bo  
-Zatrzymaj się, c h v w ® ^ 3 ^  

B ^ ^ p e d z k a  TV. 22.00 - 
•^Mpzyka. t ó ^  F ito  .fab^ 
,,Syn Aiaski” 2 3 3 0 iM uzy- 
k a .- ^ S
_ I KANAŁ RO SJI 

t6.0Ó.^$Film fabr„W asia 
Trubacżbw i^jego towarzy
sze”. 7.30 - M ilio rT lP t^ 0 5 ^
- Sportlotto. 7.45 ---Śło^w) 

7du|Zpasterźą. 8.00, 13.00, 
s&JiO  ̂WiadomoścL ̂ d Ó ^ j
Ńptotjci. 8v30Ł- Dppóki-wszy-;; 

^scyw^domu. 9.10F-^w iążdąr' 
^poranna; ^ '0 ^  ---15la,rprniS: 
if5w^l0.3Q^Filmfab?„Iwan |  
HikufterOĄfjski marynarz”. 

’-12^Q5-^PanóramŁ śmiechu. 
'1 3 ^ 0 '^ S t ^Podwodna ody-- 
seja ekipy G oust^u’’.- !^ .!!^
- .Kołb h is to r ii rS.OÓi-^Pro- § 
gram miiz. 16.15 - JerśłaśZ. _

S ^ j ^ t f f m  -fiib..'-ŹNa w o jn ^
idą tylko s taruszkbW e^F ^^? 

:=-A ^ź^lm byty: 18.^P5^ Do- V 
r brWbpIi^ZŁeci. W.tiÓU Czas. |  
?l^I40-H okejlnar6dżievM irl: 
^Btrzośtwa świata/ 22.45' - 'S. 
-„Tarcżai miecZ”. '  "

R OSYJSKA TV 
r_ :0tepre&vporanny.
^ ^ 0  -^Dla źołniefzy. 6.20  ̂
^ 0strożn ie i nowoczesność^-

S fS lf# '
- le g ra  dla "dzieciv 7.45 -  W. 
czasf.;ftiT5-r W h ą j j l q a j i ^ ^ v

, r Rpsyjskie lotto . 9 ;5 f 
^Czaródaęj zkraju w ielki^o 

;jsm ol^ \i.0^5^D ia'hastbtet~r 
tJców. ÎI  ̂- ̂ iwibcieks^; 
ż e k ^ ^ O ^ -y /ia d o m o śę iT " ' 

Ą ^ O ^ Ś w i i t  im m er ̂ zfefo.r 
^f^OO^Gpd^iww^arfantó 
-b ie .-I^ S ^  -^ ^ P ra w tT i  po-1 
; ^ d b k ^  14.40 - Film  -d.©̂ :-̂

5 ta rg  mfeSzkanie: 1 8 .0 ^ -^ . 
Ż^iorciadło. 19.00 - Wieczór 

,;tvyórćzości, 1. Reznika. 21.10 -

_ lfo ^ 2 ’Ś0ri- Y ^lka p o ^M y j- 
sk u .^ 3 ^ 5  - Dramat-psych. 
„S trych i-K ry jów ka A nny 
Frank” §

TV POLONIA
7.00 - Program dnia. 7.Ó5:

- Słowo na niedzielę. 7 .10 - . 
^Kla5i”  - serial p rod  polskiej. 
9B 8> r: i.MisjpBarżę” 'z^jjpPZ 
d d ę ^ f t ^  - Dzień dobry na 

,^zitó^^ty .^ t0< 15V Z apro - 
szenie ^ programTkrajoznaw- 

3 g ^ ^ r4 5 ^ N ie d z ie ln e mu- ̂  
z^ltóWańier 11.30>lVwia!zyn 

I p l t ®  1 l^ ^ P p lp m j i i l ^

Wesoło. 12.35 - ?;Mox<feiakl”^i 
-serialanimo wany dl adzieciw*- 

ś̂ 13 vQQ r  Transmisja niedzielnej;
• M_szy Świętej * 14:15 - Skar- - 
bićcv14.45-Krainaśmiechu. 
15 .4^-,^w yczajna dobroć”- 

|^ 5 r ą ^ S ę ^ ^ ) /^ f i tó 'd o lc . -  
m s o r ^ P p c z ty tó . -  l ^ ^ i  
Teleexpress. T7.15.- „Kot W-. 

-butach;r -: śenar animowany.-1 
dl a^dż i ecif*r7f40'«^ Ws p o -: 
mmenezar. 18.45 - Latarnik 

r-magażyń kulturalny.^9^1^^®

• Efebrahbbka. 19.3P;-r^iądi^'- 
frnośbŁ^1^45:vPrognpza po- 
\ g ^ ^ l 9 . 5 0 i - ^ ^  jes tk im  w 

Pplsce-20.00r„W ielka ma- 
5jów ka” ^Ę lm  fąb , prod.. poi,r: 
-  skiej i>21c25-j^-Gzy^ńas jesz- 
~ ;cfepamiętara?;2^fc50-,lWof 

ją ?Efeta PrzebojÓWr 22,5Q~~ 
,; P& oram ą:'^3Coi f-Program 
1 rbzrywkowy.-24.00. -SpOrtof 

w aniedziela^ O ^^-P p l^n ijf ' 
ne spotkafiia;0.45 ^  Pbwit%  
niew idzów  amerykański ch. 

rp'^D;-. ̂ ^ w i e ś c i  taty l?o-

vSfeciv"l*;Ó07-r' Wiadombści.
-  Sport. L17 - ^rognor 

"zapogbdy:^ l720^K to3iest 
kim w Rólsce. J tSÓ -  Kraina 
śm ie c h u .,i^ 0 .r  Panorama. 

--41® I  ,,W ielkamajówlć^-r, 
;fite feb^p ród . polskiejż4.5^ 
S jH y p ja rM i ta  Przebojów ^ 
- |5 l || ''- ;; Auto - ,Moto -  Klub.’ 
^ 5 0  - SportowSlniedzi ela. • 
% 2 d -K o w ą lsk i^b h m id t.

POLSAT

D i^ " |Ę ? lp ?L iv ^  7:3Q^Ue- 
Steśmy - magazyn redakcji 

^ ^ ^ ra m ó w  religijnych. 8:00-" 
^ fe to p ie -p rp g ram  m u^czr_
^ : ^ d r̂ i ^ k ! a p ? 5?
: młodszalis^przebojó^-9TCtó. 
■ -^Rekiny wielkiegomiasta” -

- „Power Rangers” - serial 
komed>i<)^QP-DiscoRelax.-
11.00 - „Ja  si> zastrzę lę”, 
U S A -( li^ ^ . 'l l  .30 - „Sabri- 

-ńą, nastoleto ia:czarownica”,
J l - 9 9 7 ) ^ ^ 0 0 ,  

pianką czybez”  - polski se- 
rial komedr l2.30 - „Gejszą”; 

> U S ^ W 0  :1 4  -30> Dzie
więciu wspaniałych:.gra-zaba- 
wąr..̂ 15 .00 - Dyżurny satyryk 
Tćrajii -  prbgrąm  TadeMśża 
-D ro żd y ril^ P ^ .P irąm ld a : 
gra-zabaWa. 16.00 - Informa- 
cje. 16:15 - 'M iłość- od -

;^1eFw«^gO;wejrzenia^^i6,45. •
„Śłohe<^y^padx)l\^SĄ )^. 

-  1 7 ,4 5 >:fT.„Zabó jc ze  gry” ,_ 
ÛSAOĆ}.8.40 - ̂ i r  - ąme  ̂

/ r /k .  serial kombd. I ^ f 0 5 ^ ^ g  
. >na całc»ć -  śfipw^z nagrodą^ 

mi. 2Ó.O5.rM0oiąfedca wmie- 
5. Ście”^ se r ia l  sensąc; ̂ U S ^ ; 

;  ( t997). '20:50 -  Losowanie 
^ ilśO T l$ h  2U00 -^ H o te l”^
-■., U SA (l;983)/22ki0 -N a k a ż -  
r dy temat -^talk show.\2355--y 

MagazyiT sportowy- 1-3 G—ł 
r Ju n ib r^ .0 0 P i^ tu l mnie. -  

R T L 7  
^ 0 0  - „Piękna i Bestia” ą  

-serial przyg.7.50 --r„Bolek i 
^  Lblek 'zapraszają” ;riifilmy 
" - a n im ^  J S  - Ukrytakamera - 

program roaywkowy.' 9.45*- 
„Sb^rm w i 3” -  filmSFUSA? 

^ ^ 9 8 3 j / | l ^ Q -  ̂ s ę i e ” -se 
r ia l _dla: młx>dzitóylr 12.15 «

|  -„Sliders” - serial SF:' 13.05 - ] 
.„Niesamowite historie”-= se
rial S F .lS .5 5 r- „Ostatni jed- 
norożeC” -T)8Śń filmowa USA 
(1981) 15:30- „Rewolwer! 

:-melomk”  V  serial ̂ sensac. 
>1:6;25 - „Siódme niebo” -  se- 
jriąl femil. 17.10-Ukryta ka
mera. 17.35 - j,Kameleon2*^ 

'  -  seriąl sensac. 1 8 ^ 5 -  nAl- 
fred Hitchcock przedstawia”

wydarzenia dijiarl9 l00  - ^ .
^,,Szwajcai^yRobinsonowier;
' - seriaiprzyg’ 19.25>Progno-

>carscy Robinsonowie” - serial 
przyg. 19.55> ̂ Spokojnie, 
tą tjiśku fe 'kbm bd ia^U S A  ? 

-(1^89), 22̂00'  --^ieczór z : 
' wampirem - talk-show. 23 Qp^ 
-^Oblicza Nowego Jorku” - 
serial sensie. 23.45-“„Prawo; ■ 
i bezprawie” - serial krjąn. 

3 . ^ 5 ’- „Szwajcarscy/Robin-

- „Oblicza Nowego Jorku” ■-' 
-serial ko^h. - r*



H o k e j

Szwajcaria wygrała z Rosją!
H  w  pierwszej reakcji po za
kończonym m eczu - wielu szwaj

carsk ich  kibiców chwyciło się za 
[głowy. N ie m ogli uw ierzyć w 
[zw ycięstw o swej drużyny nad 
Jltosją, pierwsze w historii hoke
jowych kontaktów. Wynik czwart- 

Ikowego meczu jest szokujący... 
ŻU H okeiści Szw ajcarii jed n ak  

[zasłużyli na wygraną. Przed me
czem z Rosjanami nikt nie dawał 
im szans. D zień wcześniej bo- 

Iwiem szczęśliw ie  zw ycięsk im  
5:1 nad Francją zapewnili sobie 

I prawo gry w  ćwierćfinale. Tym
czasem drużyna, gospodarzy m i
strzostw zaskoczyła wszystkich 
swąpostawą. Szwajcarzy nie ustę
powali renom owanym  rywalom  
szybkością i ... g rą  kombinacyj
ną, bardzo  sk u teczn ie  grali w : 
obronie, a „najsilniejszy punkt” 
m ieli w b ram k a rz u  D a v id z ie  
Aebischerze.

Drużyna rosyjska w  końców
ce m eczu zn a laz ła  sp o só b  na 
Aebischera, zdobyła dwie bramki 

Oleg Pietrow i W iktor Kozłow 
nie  zdo ła ła  jed n a k  uratow ać 

punktu. Sensacja stała się faktem!
W  drugiej rundzie M Ś-98 wy

s tę p u je  ju z  ty lk o  12 d ru ży n . 
Osiem, podzielońych.na grupy E 

F, uczestniczy w  ćwierćfinałach.' 
P ozosta łe  cz te ry  ry w a liz u ją  o 
miejsca 9-12. W  czwartek grały 
zespoły ubiegające się o m iejsca 
1-8.

Przegrana R osjan  z gospoda
rzami mistrzostw nie by ła  jedy
nym  wydarzeniem  dnia, chociaż 
wynik tego m eczu je s t sporym  za
skoczeniem. W  innym, czwartko; 
wym  spotkaniu, w  m eczu wielce 
prestiżow ym  dla drużyn skandy
nawskich, Szwecja wygrała z Fin
landią 1:0.

WYNIKI - ĆWIERĆFINAŁY: 
Grupa E (Zurych):
Białoruś - Kanada 2:6 (0:0, 

1:5, 1:1)
Szwecja - F inlandia 1:0 

(0:0, 1:0, 0:0)
Tabela - grupa E:
1. Kanada 1 2:0 6-2
2. Szwecja 1 2:0 I-O
3. Finlandia 1 0:2 0-1.
4. Białoruś 1 0:2 2-6

' Grupa F (Bazylea):
Słowacja - Czechy 0:1 (0:1, 

0:0, 0:0)
Szwajcaria - Rosja 4:2 (0:0, 

12:0, 2:2)

Tabela - grupa F:
1. Szwajcaria 1 2:0 4-2
2. Czechy 1 2:0 1-0
3. Słowacja 1 0:2 0-1
4. Rosja 1 0:2 2-4

Łotysz Irbe - w 
rosyjskich spodniach

Łotewski bramkarz Arturas 
Irbe z Vancouver Canucks w śro
dowym meczu z Kazachstanem 
musiał wystąpić w ... rosyjskich 
spodniach hokejowych. Jego wła
sne zniknęły z szatni .

Sprawa szybko się wyjaśniła. 
Łotysze w Bazylei dzielą, na 
zmianę, szatnię z Niemcami. W 
pewnym momencie do szatni

r  P i tk a  nozndĄ

Dwudziestu pięciu kibiców 
piłkarskich zostało rannych w 
wyniku zawalenia się jednej z 
barier zabezpieczających trybuny 
stadionu w Bogocie.

Wypadek wydarzył się 25 mi
nut po rozpoczęciu meczu, kiedy

Wypadek na stadionie w Bogocie
kibice Millionarios świętowali 
bramkę zdobytą przez swój zespół 
w spotkaniu z Santa Fe. Nie wy
trzymała tego bariera ochronna i 
kilkudziesięciu sympatyków pi
sarstwa runęło ok. 2-3 metry w 
dół. Dwudziestu pięciu z nich zo-

(Poklą ZespófArtystyczny (Pieśni i Tańca

,/WlJLISA.”
z a p r a s z a  n a  2 < & 9 ^ C fE Z R S T ,

który odbędzie s ię  24 maja 1998 r. w  Pałacu Kultury Związ
ków  Zawodowych. Początek koncertu o godz. 16.

Bilety do nabycia w  kasie Pałacu K ultury Z w iązków  Zawo
dowych w  godz. 16.00 - 18.00, od  poniedziałku do soboty oraz 
w księgarni St.Korczyńskiego (ul. Ostrobramska 9). (Zam. 316)

“LITEWSKI BANK ROLNY" S.A. 
AB “LIETUVOS ŻEMtS 0KIO BANKAS”

Nowe oprocentowanie za gwarantowane wkłady terminowe
W litach 

Do 1 mics, Do 6,0% 
1 *3; mics.
3 r 5 mieś 
5 -12 mies.
12-15 mics

Do 6,5% 
Do 7.0% 
Do 7,5% 

. Dp 7,7%

W dolarach USA 
Do 5 mięs. Do 4,5% 
5 - 7 mics. Do 4,6% 
7-10 mics. Do 4,7% 
10 -11 mieś. Do 4,8% 
LI-12 mics. Do 4.9% 
12-15 mics. Do 5,0%

W markach mameddch 
Do 1 mics. Do 23%

1 - 2 mics. Do 2,5%
2 -3 mies. Do 2,8% 
3-6  mies. Do 3,0% 
6-10 mics. Do 3,1% 

10 -15 mies. Do 3,2%

Informacja pod te l (22) 23 90 7 ^ J . Basanavićiaus g. 26 w Wilnie 
i  we n>s7ystk ich  oddziałach Litewskiego Banku Rolnego S A . >

wszedł kanadyjski trener repre
zentacji Niemiec, George King
ston, i myśląci że spodnie zosta
wił jeden z jego bramkarzy - za
brał je z sobą do Zurychu.

Gdy ekipa niemiecka uzmysło
wiła sobie pomyłkę - natychmiast 
odesłała spodnie do Zurychu. Ta 
część ekwipunku bramkarza przy
była jednak na lodowisko w Bazy
lei, gdy Łotysze mieli za sobą dwie 
tercje meczu z Kazachstanem.

Rosjanie wybawili Irbego : 
garderobianej opresji, pożyczając 
mu potrzebny sprzęt. Łotysz więc 
dwie tercje bronił w rosyjskich, 
a trzecią- we własnych spodniach.

(PAP)

KALENDARIUM
* Sobota (9.V) jest 129 dniem 

1998 r.
Do końca roku pozostało 236

dni
* Znak Zodiaku - Byk.
* Imieniny; Grzegorza, Tekli, 

Karoliny.
* Wschód słońca - 4.25, zachód, 

-20.07. .
Długość dnia -15 godz. 42 min.'
* Księżyc. Przed pełnią - od 2 

maja.
* Niedziela (10.V) jest 130 

dniem 1998 r.
Do końca -roku pozostało 235

dni.
* Znak Zodiaku - Byk.
* Imieniny: Antonina, Antoniny, 

Izydora.
* Wschód słońca - 4.23, zachód 

-20.09.
Długość dnia -15 godz. 46 min.
* Księżyc. Przed pełnią od 3 

maja.
* Poniedziałek (11 .V) jest 131 

dniem 1998 r.
Do końca roku pozostało 234

dni
* Znak Zodiaku - Byk.
* Imieniny: Alberta, Franciszka, 

Władysława, Igi, Miry.
* Wschód słońca - 4.21, zachód 

- 20 . 11.
Długość dnia -15 godz. 50 min,
* Księżyc. Pełnia Ź 17 godz. 30 

rmin.

SPRZEDAM:
Ford Tąurus 1993 r. z 

USA. Silnik V=3,0 Itr
W szelkie zalety. Cen» 

8000.
Foj’d-Esxord-1993 r. z 

USA. Silnik V=l,9 Itr.
Automatyczną skrzynię 

biegów.
Cena 5000.
Tel.8-27 74-30-83, Kau 

nas, Lietuva.
(Zam. 300)

Firma niedrogo sprzeda ciągni
ki M TZ-80/82 UK T M, moto- 
spulchniacze, motobloki, małe trak
tory i przyczepy do nich, opony do 
ciągników.

Vilnius, tel. 61-11-18.
(Zam. 260) 

Wypożyczam bardzo ładne, im
portowane sukienki z dodatkami do 
Pierwszej Komunii.

Vilnius,Tel. 46-41-31.(Zam. 306)

PO M N IK I
Dużo gotowych wzorów 
Omówienia według katalogów 
Komputerowe projektowanie 
Przystępne ceny, zniżki. 

Przyjmowanie zamówień: 
tel. 462076 

“TAw Wystawa-sprzedaż:
wfflHAas Svitri8ail.os i50' tel- 261127• 

mmvo Amźinasis akmuo
. (Zam. 22)

Sprzedam nowy i używany kon
ny i ciągnikowy sprzęt rolniczy: ko
siarki, grabie, sadzarki i koparki 
ziemniaków, pługi, kultywatoiy, opry
skiwacze i inne, mogę dostarczyć. 

TeL 8-238-41775. (Zam. 305) 
Różnorodne foto i wideo usługi. 
Tel. 70-85-46. (Zam. D-324)
Kupię jednopokojowe miesz

kanie.
Tel. 45-01-45. (Zam. D-325)
Sprzedam dom nad rzeką w Pa

włowo.
Teł. 54-32-46. (Zam. Dr326) 
Sprzedam starodawny kredens 

dębowy - 1500 Lt.
Tel. 41-38-06. (Zam. D-327)
Muzykanci na wszystkie okazje. 
Tel. 77-38-39. (Zam. D-332)

stało rannych, ale nikomu nie £ 
zi utrata życia.

Mimo incydentu mecz był 
kontynuowany. Policja odgrodziła 
kordonem zagrożony sektor i po- 

a w ewakuacji.
(PAP)

Wyrazy szczerego współczucia 
rodzinie PIETROWICZÓW 

z powodu zgonu 
Ojca

składa rodzina i przyjaciele
(Zam. 315)
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