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cud Zmartwychwstania Chrystu
sa, potem już nie wątpili. Przez 
całe życie gorliwie głosili tę 
prawdę, oddając nawet za to 
tycie. Podobnie i nam może 
trudno uwierzyć, że już nadesz
ła wiosna wolności po długiej, 
trwającej 50 lat zimie ateisty
cznej. Ta wiosna Zmartwychw
stania nadeszła tak niespodzie
wanie, gdy wydawało się, że ża
dna moc nie zdoła nas wyzwo
lić z okowów „imperium zła". 
To dowodzi wymownie, że Opa
trzność Boża czuwa, wybiera 
najbardziej sprzyjający czas i 
najodpowiedniejsze środki do 
realizowania swych odwiecznych 
planów.

Trzeba pamiętać, że do zmart
wychwstania naszego narodu 
ogromnie przyczynił się obecny 
Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Wykorzystywał on różne okaz
je, podczas których rozgłaszał 
imię zniewolonej Litwy w wol
nym świecie i  wzywał do mod
litwy.- Mówimy o dwóch jubile
uszach naszej chrześcijańskiej 
Litwy, które Ojciec Święty urzą
dził w Bazylice św. Piotra w 
Rzymie. Było to jubileuszowe 
500 - lecie śmierci patrona 
Litwy św. Kazimierza i 600- 
lecie chrztu Litwy. Gdy na 
Lijtwie obcy ucisk nie zez
wolił na uroczyste obchody 
jubileuszu, odbyły się one w

Rzynye. Ojciec Święty Jan Pa
weł II z tej okazji sprosił do 
Wiecznego Miasta przedstawi
cieli Kościołów świata i przy
pomniał, że na globie ziemskim 
jest mała zniewolona, ale żywa, 
katolicka i oddana Stolicy Apo
stolskiej Litwa. Przy tych oka
zjach Ojciec Święty wspólnie z 
przedstawicielami Kościoła Pow
szechnego żarliwie się modlił, 
aby naród nasz zmartwychwstał. 
Jest to wyraz przychylności i 
miłości Namiestnika Chrystuso
wego Jana Pawła II do nas.

Taką samą przychylność i  mi
łość odczuliśmy żywo podczas 
tegorocznej oficjalnej wizyty 
„ad limina apostólorum" w Wa
tykanie. Udzielając nam audien
cji Ojciec Święty mówił: „za 
waszym pośrednictwem pozdra
wiam mężnych przedstawicieli 
chrześcijańskiego narodu, któ
rzy długo cierpieli ucisk, ale 
wreszcie mogą swobodnie gło
sić swą wiarę w Chrystusa, o- 
piekuna świata". .

Drodzy wierni! W  święto 
Zmartwychwstania Chrystusa 
wzywamy was do wysłuchania 
dalszych słów Ojca Świętego, 
które powiedział on podczas wi
zyty, gdyż rysują one program 
zmartwychwstania naszego na
rodu i perspektywy na przysz
łość.

(Dokończenie na str. 2)
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mowali, że lokalne komitety or
ganizacyjne opracowały już 
trasy miejsc, do których zawi
ta dostojny gość, zaplanowali, 
gdzie i co należy zbudować, jak 
zrekonstruować drogi, uporząd
kować tereny ftp. Aktualne 
są również kwestie finansowa
nia. Mimo że w miarę możliwo
ści sporo środków asygnuje pań
stwo, tego nie wystarczy. W 
Kownie podano już docelowe 
konta pomocy społecznej. Do
łoży się też litewski Kościół ka
tolicki. Członkowie komisji or

ganizacyjnej życzyli, aby jak 
najszybciej uchwalona została 
ustawa o sponsorowaniu. A 
wtedy można -liczyć na większą 
pomoc finansową.

Zdaniem komisji, nowy rok 
szkolny należy odłożyć do za
kończenia wizyty papieskiej, 
gdyż w miastach, które odwie
dzi papież, potrzebne będą po
mieszczenia dla zakwaterowania 
gości. Ponadto młodzieży trzeba 
stworzyć warunki do udziału w 
przedsięwzięciu.

•Na posiedzeniu omówiono 
kwestie organizowania pielgrzy
mek dla inwalidów, produkcji 
upominków oraz inne sprawy 
związane ze zbliżającą się wizy
tą Jana Pawła II.

(ELTA)
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W  rejonie solecznickim 
założono klub starostów i merów

W ślad za rejonem wileńskim, gdzie od paru miesięcy działa 
klnb starostów, nledawnfo powstał klub starostów 1 merów rejonu 
solecznlcklego. Założycielskiej pracy podjęli s|ę merowie Solecz- 
nik 1 Ej szyszek, a takie starostowie gmin JolecznlckleJ, Jaszuń- 
skiej, gerwlskiej, turgielsklej, kantfońsklej, dzlewlenlsklej, dajno- 
wsklej, koleśnicklej 1 poszkońsklej.

Celem klubu jest min. zespo
lenie starostów i merów na rzecz 
popierania samorządu terytorial
nego, propagowanie oraz wspie
ranie idei samorządu terytorial
nego, wymiana informacji i do
świadczeń zawodowych, repre
zentowanie i obrona interesów 
swoich członków, zdobywanie 
umiejętności fachowych, w tym 
w stosowaniu nowoczesnych sy
stemów zarządzania.

W  Jaki sposób klub zamierza 
organizować swą działalność? — 
z tym pytaniem zwrócjUam się 
do mera Solecznlk Zdzisława PA
LE WICZA: -

— Klub będzie organizował 
swą pracę na zasadach społecz
nych. Nie wyklucza się też dzia
łalności gospodarczej. Jednak 
uzyskany z niej dochód nie 
może być podiiełony między 
członkami khibu, ma on służyć 
realizacji naszych celów statu
towych. Przede wszystkim klub 
stwarza możliwość regularnych 
spotkań, podczas których bę
dziemy omawiać problemy, z 
jakimi * się borykamy na co 
dzień, poszukiwać sposobów 
doh rozwiązania. Klub będzie 
udzielać swym członkom po
mocy w postaci poradnictwa pra
wnego i zawodowego, informa
cji, wskazywania możliwości 
współpracy z wiarygodnymi par
tnerami zarówno w kraju jak 
i za granicą. Będziemy opinio
wać akty prawne, zwłaszcza do
tyczące funkcjonowania samo
rządu terytorialnego. Podejmie
my się też organizowania kur
sów szkoleniowych, będziemy

reprezentować interesy staro
stów, merów wobec rad gmin
nych i miejskich.

Chętnie nawiążemy współpra
cę z jednostkami o podobnych 
celach. Statut klubu przewiduje 
m.in., iż może on być członkom 
stowarzyszeń krajowych i mię
dzynarodowych, współpraco
wać ze wszystkimi stowarzy
szeniami, zrzeszającymi praco
wników administracji publicz
nej w kraju i za granicą.

Członkami naszego klubu mo
gą być starostowie i merowie 
rejonu soleczniddego, którzy 
aktualnie zajmują' bądź zajmowa
li te stanowiska. Osoby prawne 
lub fizyczne z Litwy czy zza 
granicy, które zadeklarują udział 
w pracy klubu oraz chęć finan
sowego wspierania, mogą być 
członkami wspierającymi. (Co 
prawda, nie mogą oni być wy
bierani do władz klubu). Zaś ho
norowymi członkami klubu mo
gą być osoby, które w sposób 
znaczący przyczyniły się do rea
lizacji jego celów. Przyjęcie do 
klubu w poczet członków wspie
rających > honorowych nastąpi 
na mocy decyzji walnego zebra
nia członków klubu.

W  najbliższym czasie klub sta
rostów i merów rej. soleczni- 
ckiego ma zamiar wybrać 
swe organy zarządzania. Kiero
wać pracą klubu będzie jego 
zarząd oraz walne zebranie 
członków.

Zanotowała 
Jadwiga BIELAWSKA

Matura -  inaczej
We czwartek w Ministerstwie 

KuKury i Oświaty odbyła się 
konferencja prasowa, na której 
omówiono szereg problemów z 
dziedziny oświaty na Litwie.
Pani wiceminister Marija Bar* 
kduskaite, ód niedawna piastują
ca tę godność, omówiła pokró
tce pierwsze wyniki rozpoczętej 
przed trzema laty reformy szkol
nictwa, zapewniła, iż dalszy 
rozwój oświaty prowadzony bę
dzie w tym samym nurcie, co i 
przy ministrze D. Kuolysie.

Dyrektor Departamentu da.
Szkolnictwa na Litwie pani Van- 
da ZaborskaUś oraz przedstawi
ciele odpowiednich działów de
partamentu i ministerstwa naj
więcej uwagi poświęcili zbliża
jącej się tegorocznej maturze.
Chodzi o to, iż przebiegać ona 
będzie w tym roku całkowicie 
w inny niż dotąd sposób. Jakie 
egzaminy młodzież będzie w 
tym roku składała, już pisaliśmy.

Reforma egzaminów matural
nych dokonana została z myślą 
o młodzieży. Dotychczas, jak

wiadomo, po maturze . ci, któ
rzy chcieli wstępować na wyż
sze studia, od razu niemal mu
sieli składać egzaminy wstępne, 
co było ogromnym obciążeniem 
i powodowały stres. Obecnie 
egzaminy maturalne i wstępne 
zlewają się w jedno. Składają
ce się z najbardziej doświad
czonych nauczycieli oraz wy
kładowców wyższych uczelni 
komisje egzaminacyjne będą 
te egzamihy przyjmować w 
szkołach w dniach od 1 do 25 
czerwca. Ci, którzy zbiorą do
stateczną ilość punktów, będą 
się mogli uważać prawie za stu
dentów. Uczelnie jednak za
strzegły sobie prawo do przepro
wadzenia jednego egzaminu 
wstępnego bądź pogadanki.

Nowy system egzaminów, zda
niem profesor Zaborskaitś po
winien wyeliminować szereg 
nadużyć ' i nieprawidłowości. 
Między innymi, powinna prze
stać nękać rodziców zmora cięż-

(Dokończenie na str. 2)
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PREZYDENT PRZYJĄŁ KIEROWNICTWO 
LITEWSKIEGO FUNDUSZU KULTURY 

Prezydent Republiki Litewskiej AlgiTdas Brazauskas przyjął 
kierownictwo Litewskiego Funduszu Kultury. Odpyla się narada 
w sprawie założenia w Wiłnie Domu M. K. Ciuriionisa, rozpa
trzono projekt Domu Bałtyckiego w Połądze, w którym miałyby 
gię odbywać międzynarodowe seminaria młodych talentów, ple
nery malarskie i inne imprezy.

Szczegółowo omówiono inicjatywy Funduszu Kultury na Bia
łorusi, rozwój nowych ognisk kultury i oświaty. Prezydent zaa
probował pozytywne inicjatywy, sprzyjające rozwojowi działal
ności kulturalnej rodaków we wschodniej i południowo-wschod
niej części Litwy.

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY O AMNESTII 

Na środowym posiedzeniu rządu omówiony został opracowany 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o amnestii. 
Jest on związany z trzecią rocznicą odrodzenia niepodległego 
państwa litewskiego i wyborami prezydenta.

Rząd zaaprobował ten projekt ustawy i przedstawi go Sejmo
wi. O  ile ustawa zostanie przyjęta, z  amnestii będzie mogło sko
rzystać do dwóch tysięcy osób odbywających karę. Zdaniem au
torów urftawy amnestia przede wszystkim ma dotyczyć nieletnich 
dzieci i kobiety skazane na stosunkowo niedługi okres.

NARADA AGRONOMÓW I GOSPODARZY W  DATNOWIE

W  Litewskim Instytucie Rolnictwa w Datnowie agronomowie 
rejonowych wydziałów rolnych, gospodarze oraz naukowcy in
stytutu i stacji doświadczalnych naradzali się, jak w warunkach 
tej niełatwej wiosny w terminie wszystko zasiać, odpowiednio 
przygotować środki ochrony roślin, racjonalnie i oszczędnie Wy
korzystać nieliczne zasoby pasz i chemikaliów.

Przedstawiciele firm zagranicznych opowiedzieli o sprzedawa
nych przez nich preparatach chemicznych, przeciwko chorobom i 
szkodnikom roślin, konserwantach pasz.

SZCZEPIENIE PRZED WYJAZDEM

W  związku z grasującymi na Ukrainie i  Białorusi dyfterytem, 
w Polsce zaleca się szczepienie od tej choroby przed wyjazdem 
do tych krajów.

OŚRODEK INFORMACJI FARMACEUTYCZNEJ

W  Wilnie powstał Ośrodek Informacji Farmaceutycznej. Cho
dzi o to, że obecnie otrzymujemy leki z bardzo wielu źródeł 
i lekarz nie zawsze może ustalić do czego służą. Gdy tylko po
jawi się wątpliwość, co do użycia leku, należy telefonować pod 
nr 22-40-59. Na razie telefon ten przeznaczony jest tylkó dla 
przychodni, szpitali i aptek. Gdy zostanie skomputeryzowany, 
będą mogły z  niego korzystać również osoby prywatne.

KONSULATY ROSYJSKIE N A  LITWIE 
Przewiduje się otwarcie konsulatu generalnego Rosji w  Kłaj

pedzie. Chodzi o to, że po oddzieleniu się republik od ZSRR, 
Rosja straciła sporo dostępów do morza. Przez Kłajpedę pragnie 
ona prowadzić handel z Zachodem. Litwa z kolei zainteresowa
na jest w konsulacie w  Kaliningradzie.

REFORMY W  BANKACH

Zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Funduszu Walu
towego (MFW), banki komercyjne Litwy powinny zwiększyć 
utrzymywane w Banku Litewskim rezerwy z 10 do 12 proc. 
Suma ta obowiązuje nie tylko talony, ale też wszelką inną wa
lutę. Postanowiono też zwiększyć minimalny kapitał akcyjny do 
500 młn tal. Gdy to wymaganie zostanie spełnione, Litwa otrzy
ma drugą część kredytów MWF. Poza tym zgromadzone w 
Banku litewskim rezerwy zwiększą wartość talonu, zmniejszą 
tempo inflacji. Krok ten zmusi również banki komercyjne udzie
lać więcej kredytów, zamiast deponować pieniądze. Dotąd mini
malna norma' kapitału podstawowego była śmieszna — 40 min tal.

CEŃMY WINDY!

Na Litwie jest dziś 6.400 wind, w  tym 2.700 w  Wilnie. Nie
gdyś była jedna służba obsługi wind. Teraz jest ich kilka. Bra
kuje sprzętu, części zamiennych. Starajmy się więc oszczędzać 
windy i nie niszczmy ich. Nowa winda kosztuje około 1,5 min 
tal.

ZEGNAJ, POŁĄGO!

Niemiecka firma ORS zapoczątkowała 9 kwietnia rejsy czar
terowe Połąga—Hamburg—Połąga. Przeznaczone są przeważnie 
dla mieszkańców Niemiec, którzy z  pewnością nie omieszkają 
wypełnić latem tanich (według ich możliwości) domów wczaso
wych Połągi. Bilet dla mieszkańca Litwy na rejs kosztuje 100 
DM, dla mieszkańca Niemiec — 500 DM. W  sezonie będzie on 
z pewnością droższy. Czy nie znaczy to wszystko, że będziemy 
musieli pożegnać się z wakacjami w  Połądze?

SYTUACJA EKOLOGICZNA UTW Y BUDZI ZATROSKANIE

W  Akademii Nauk Litwy odbyła się narada specjalistów och
rony przyrody. Uczestniczyli w  niej przedstawiciele Sejmu, rzą
du, kierownicy ministerstw Rolnictwa, Ochrony Kraju, Gospodar
ki Leśnej, Departamentu Ochrony Przyrody, innych zaintereso
wanych resortów, naukowcy.

. KONCERT MUZYKI RELIGIJNEJ W  KATEDRZE

Dziś jest Wielka Sobota — dzień skupienia, medytacji, postu. 
W  pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych zasiądziemy z  całą ro
dziną przy bogato lub skromniej zastawionych stołach. Niech w 
dniu tym panuje między nami zgoda, miłość i pogoda. A  w  dru
gim dniu świąt możemy się wybrać do Wileńskiej Katedry, 
gdzie odbędzie się wielki koncert muzyki religijnej. Wezmą w 
nim udział aż cztery największe chóry litewskie, soliści (G. Ske- 
ryte, L. Domikaite, V. Noreika). Początek o godz. 16.30. Wstęp 
bezpłatny.

Na podstawie doniesień agencji informacyjnych, 
prasy 1 radia przygotowała Barbaro ZNAJDZIŁOWSKA

Wielkanocne pozdrowienie kardm , 
arcybiskupa i biskupów Litwy

i
(Pokończenie ze str. 1)

„Czcigodni bracia —  mówił 
Ojciec Święty — miłość Chrys
tusa zachęca was do siania we 
własnym kraju ziarna prawdy, 
żeby wolność i- braterstwo, te 
największe wartości, za które w 
przeszłości Litwini tak drogo za
płacili, stały się dla was wszy
stkich łącznikiem jedności. Wa
sza ojczyzna, którą z radością 
odwiedzę we wrześniu tego ro
ku, przeżywa okres znamiennych 
przemian. Dzięki Bogu, odzyska
no już wolność religii po trud
nym okresie ucisku. Zatem ma
my teraz czas odrodzenia i  wio
sny, czas rozwijania sumienia, 
aby dar wolności przyjęty w 
świetle prawdy ewangelicznej 
dojrzał i dał pożądane owoce, 
szczególnie, aby zostałr odro
dzona moralność kraju".

Ojciec Święty, rozumiejąc na
sze dzisiejsze trudności, wzywał 
wszystkie siły społeczne nasze
go narodu do odpowiedzialnego 
i przemyślanego działania, do 
tego, aby nie tylko dążyć do 
dobrobytu materialnego, ale 
zachęcał do rozwijania odpowie
dniej godności i twórczości każ

dej osoby, zdolności do reago
wania na sw> powołanie i za
warte w nim wezwanie. Boże. 
Jest on przeświadczony, że 
„wśród narodów., które Zbawi
ciel wzywa do zmartwychwsta
nia, znajduje się również odmło
dzona Litwa, której Kościół pra
gnie dać chlubną cząstkę, aby 
rosła pełna wiary i wzbogaciła 
się o wartości ewangeliczne**. 
Z tej samej okazji przypomniał, 
aby wierni wszystkich środowisk 
studiowali założenia H. Soboru 
Watykańskiego o apostolstwie 
świeckich, w  ten sposób włącza
jąc się do aktywnej pracy w 
misji Kościoła, szczególnie w 
działalności charytatywnej, uma
cnianiu rodziny, wychowaniu 
dzieci i  młodzieży.

Drodzy wierni! Oto właśnie 
taki jest program naszego od
rodzenia duchowego, jaki prze
kazał Namiestnik Chrystusowy. 
W  jakim stopniu potrafimy go 
realizować, o tyle zmartwychw
staniemy. Żebyśmy zaś zmart
wychwstali, dodał nam otuchy 
„N ie bójcie się! Pan z wami, 
jak przynrakał". „I oto jestem 
z wami przez wszystkie dni aż 
do zakończenia świataM (Mat. 
28.20). Wszyscy zgodnie krocz-
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Matura — inaczej
(Dokończenie ze sir. 1)

ko płatnych korepetycji przed 
egzaminami wstępnymi.

Należy dodać, iż egzaminy ma
turalne są ■ obowiązkowe tylko 
dla tych, którzy chcą wstąpić 
na studia wyższe. Ci, którzy ich 
nie planują, mogą poprzestać na 
zaświadczeniu o  ukończeniu 
szkoły średniej. Ci, którzy oble
ją  maturę, będą mogli jesie- 
nią składać powtórny egzamin, 
bądź za rok —  eksternem.

Ministerstwo Oświaty oraz 
Departament ds. Szkolnictwa

proszą nauczycieli, by odpo
wiednio przygotowali 1 nasta
wili psychologicznie młodzież 
na nowy tryb składania egzami
nów, których nie należy się 
bać.

Oprócz tematu egzaminacyj
nego poruszono też szereg in
nych ważnych dla szkolnictwa 
spraw. Otóż w  myśl reformy, 
już od następnego roku szkol
nego uczniowie od 9 klasy będą 
mogli wybierać, według jakie
go programu chcą się uczyć — 
łatwiejszego czy ban&iej skom
plikowanego. Dotyczy to oczy

wiście tych nlói 1 
równolegle kkjy | 
jest możliwy, i 
problem glmnaijm 
by uczęszczała ml 
klas. Mają one i
wykształcenie L 
obejmujące łacinę, 
ków obcych (kmin. 
ski). Nic absolutnie 1 
przeszkodzie, jak pi_ 
no na konferencji, bji 
też polskie ginmajml 
to wyłącznie od nUł 
Zapraszamy dyntoml 
nauczycieli uraiN 
polskich do aha f 
w tej sprawie.

ŁseJalEOHf

M INISTERSTW O OBRONY ROSJI PROTESTUJE

MOSKWA (ITAR —  TASS — 
ELTA). Poruszając kwestię 
wypowiedzenia umowy jałtań
skiej „Ministerstwo Obrony Uk
rainy wyraźnie dąży do swobo
dy działania, aby móc wszcząć 
nowe awantury przeciwko flocie 
czarnomorskiej", mówi się w 
rozpowszechnionym oświadcze
niu Ministerstwa Obrony Rosji. 
W  ten sposób ministerstwo za
reagowało na oświadczenie re
sortu wojskowego Ukrainy z 
2  kwietnia, w  którym była mo
wa o potencjalnym wypowie
dzeniu umowy jałtańskiej.

W  oświadczeniu Ministerstwa 
Obrony FR podkreśla się, że

przedstawiciele Ukrainy „pono
wnie usiłują uniknąć odpowie
dzialności za zwłokę w  negocja
cjach delegacji Rosji i Ukrai
ny na temat realizacji porozu
mień w kwestiach floty czarno
morskiej", za kurs obrany przez 
Ministerstwo Obrony Ukrainy 
„na demoralizację i  rozbicie go
towej do walki floty, za próby 
zmiany jej struktury przemocą 
oraz ukrainizacjiw.

W  dokumencie stwierdza się, 
że Ministerstwo Obrony Rosji 
„wyraża Ministerstwu Obrony 
Ukrainy ostry protest z powo
du tych bezprawnych akcji".

M ACEDONIĘ PRZYJĘTO DO ONZ
ONZ, 9 kwietnia (ITAR— TASS 

—  ELTA). Zgromadzenie Ogólne 
ONZ przyjęło Macedonię do 
swej organizacji. Na posiedze
niu plenarnym Zgromadzenie 
bez głosowania postanowiło 
przyjąć jako nowego członka 
Wspólnoty pod tymczasową na
zwą „byłą jugosłowiańską Repu
bliką MacedoniiM. Jest to przy

padek bezprecedensowy: 181
członkiem ONZ został kraj bez 
oficjalnej nazwy.

Zgromadzenie Ogólne posta
nowiło również, że tę umowną 
nazwę pozostawia się Macedo
nii „do uregulowania nieporo
zumień, powstałych w związku 
z nazwą państwa". Przede wszy
stkim chodzi tu o spór między 
Macedonią a Grecją.

CHINY ZAMIĘj 
OSŁABIĆ KON 

POORANI®!

PEKIN, 9 S #  J , 
TASS -  ELTAI-
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ruszy ta® J
że to ufli
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gają o to. H  gt 
najwięcej 01 
tynentu 
kongiem-

POGROŻKI TURCJI WOBEC ARMENII

ANKARA (ITAR — TASS Ą  
ELTA). Jeżeli Armenia nie zre
zygnuje z agresywnej polityki, 
to mogą być podjęte środki mili
tarne wobec Erewanu, oświadczył

przewodniczący parlamentu Tur
cji H. Dżindoruk. W  rozmowie z 
dziennikarzami krajów europej
skich oświadczył on, że nie 
przewiduje się wypowiedzenia

wojny 
jęte inne 
wstrzym*™* I  

jak  gl|E ||||
datkowe

granicę »
. yjfiPuniw?EsUl

•“ O f “* ’
historią ‘j/ j
Kro*a<*
prelekcje m  ̂
10 kwietni® jjid i S ivinai w
(PoswolL

Zm arł historyk L. M ulevićius
8 kwietnia w 66- roku życia 

po ciężkiej chorobie zmarł kie
rownik działu Wielkiego Księ
stwa Litewskiego Instytutu Hi
storii Litwy, doktor nauk histo
rycznych profesor Leonas Mu- 
levićius. Nasza nauka history

czna straciła jednego z najwy
bitniejszych badaczy historii rol
nictwa litewskiego XIX — pocz. 
XX w. oraz specjalistę termino
logii historycznej. Profesor wy
kładał historię ekonomiczną na
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j a gospodarka potrzebuje kotwicy
a^HOWSKI — dr ekonomii, były 

I RP. doradca ekonomiczny 
Ucha Wałęsy. 2ona — 

I FoznaM się w 1968 roku.
r . Stodole” . Syn Marcin studiuje 
H i  Słodszy Jacek uc±y się we nm

*. Andrzej Olechowski przybył do 
l***® *>• prośbę

K  aby opracować raport o sta-
republlkL Przybędzie tu

H  być ■*«*rxecma’
I * .  biK&o dnio przy-

raz jeszcze, aby ów raport przedyskutować. In
teresowały go, mianowicie, sprawy związane z 
przepisami eksportowymi 1 importowymi.

Poza Bankiem Światowym, Pan Andrzej 
współpracuje równie! z Europejskim Bankiem 
Odbud|o|Mry i Rozwoju, przygotowuje dla niego 
projekt uzdrowienia sytuacji finansowej duiej 
grupy (180) polskich przedsiębiorstw, które nie 
dają, a mogłyby dawać zysk. Pomaga w pry
watyzacji polskiego sektom naftowego. Pracuje 
z prezydentem Wałęsą w Radzie ds. Rozwoju 
Gospodarki.

§ < - * * * * * * .  K « ł d y
V *  Co by ł n  P«>- 
P  tlłwie w dane]

V , I  m*ie chętni u- 
W T i gający *ię na

U ? * 5 e dtonystali z 
gjgjj o*oblście. zawsze 
Î Ln siC udzielania rad.

5 U  sobie poradzl- 
»%ypo«ri*iH . Nie 
‘ Ju tym ■» “ t  

. 'S e to t »d  P ^ y n ą ^
K  dSriadcień. Każdy 

trochę inny. ka±- 
| troszeczkę ta-

KtfaMBi. Z tęgo. ęo 
L', juśe. nwg« “  

i pottiej metody re- 
, BtoÓciycy. udało im 
swhtt rygorystyczną 
■ getodę monetarną. 

C .  pizynieS* skutki,
C  moim zdaniem, Polska 
E p , wychodzić z dołka. 
E j  mółlł, że „gospoda- 
|Cit*iie*, pejymitci — 
UjsŁ ie przestała spa
l i n  jest jedynym kra- 
j  Komunistycznym, który 
W j metodę szokową — 
Uiceowim" Zdecydowa- 
p ć największe ułomności 

1 tneba załatwić na- 
L Właśnie podobnie do- 

lEtotia. Malutko wiem o 
tfcfcll chodzi o Litwę, 
i pod wrażeniem pew- 

|hkpni> który tu zaist- 
|f ddeddnie praw własno- 

i rdumiony, ie rolnic- 
litiepsio funkcjonuje, że 
petradnofci z zaopatrzę- 
10 w trudności te zni- 
1 wprowadzili ce- 

Bknc. U was chyba za- 
P t*go generalnego, szyb- 
■̂tayjjniącia. I to wła- 

i ^ »  by doradzać decy- 
^^J®P°darki — odwa- 
I iDŁ/waahi drastycznych

■ ■ W l katastrofal- 
“topy życiowej,

l̂MtąpBo.
stopy życiowej 

Jest nieod
zow n y , że to, co 

h i*  Młz^ch krajach 
Wystarczy, je- 

fe cJbrzymim osią- 
*uraeniefenh**no, «ie eo

»  Wice pracowała 
Jrjj®. * te8<> powodu 

bezrobocie, mu-

siał obniżyć się poziom życia. 
Bezrobocie powstało również dla
tego, że mieliśmy nieefektywny 
system; dlatego że wielu ludzi nie 
pracowało biorąc pieniądze (nie
stety, to trwa dotąd).

— Państwo powinno jednak 
troszczyć się o społeczeństwo.

— Troszczyć się o społeczeń
stwo — to znaczy zapewnić mu 
szybki wzrost gospodarki. Nie 
należy odsuwać reform, aby ja-

Nasze wywiady

koś wyrównać kłopoty dziś. Im 
szybciej będziemy rosnąć, tym 
szybciej będziemy bogatsi.

— W  Europie Jest sporo ma
łych państw, 'które dają sobie 
radę nie mając bogactw natu
ralnych. Jedne „wyjeżdżają" na 
senacjh, inne na zegarkach, jesz
cze fnnf  na rn*rTkarh poczt O- 
wych. Litwa zawsze słynęła z 
hodowli, a dziś rząd wydał za
rządzenie o sprowadzeniu mię
sa z zagranicy. W  związku z 
tym przypominają ml się straj
ki rolników w Polsce. Czy na
si nie zbuntują się równie!?

— Myśmy mieli prywatne rol
nictwo. PGR-y rozlazły się tuż 
po rozpoczęciu reform, a prywa
tni rolnicy od razu pociągnęli 
do przodu. I teraz mamy nad
produkcję. Niegdyś rząd Mazo
wieckiego dał rolnikom pożycz
kę zbożową. Chcąc wyśrubować 
ceny, rolnicy schowali zboże w 
spichrzach, zaczęli wymagać 
zwiększenia cen skupu. Wtedy 
zaczęliśmy kupować tańsze pro
dukty. za granicą. Więc oni te
raz żądają, by państwo coś wy
myśliło. Jedyne wyjście — to 
zmniejszenie sektora rolnego z 
25 proc. do 15— 10 proc. Mamy 
za duże rolnictwo. Powinno być 
mniejsze, ale bardziej wydajne, 
jak w Holandii. Sądżę, że po
dobnie będzie się działo i u 
was. Po pierwsze musicie upo
rządkować sprawy fundamental
ne, cenowe. A  z tym jest pew
na zwłoka.

'— Polska wychodzi z dołka, 
ale z kolei rośnie w niej bezro
bocie, zamyka się fabryki, upa
da górnictwo... Te problemy w 
Łodzi, na Śląsku—

— Hiszpania jest dziś krajem 
znacznie bogatszym niż np. w 
latach 60, a ma 16 proc. bezro

bocia. W  Polsce ta liczba sięga 
14 proc. To są sprawy relatywne. 
Dziś nawet bezrobotny Hiszpan 
twierdzi1, że jego kraj osiągnął 
sukces.

— Czy można dziś tylerdzić 
z całą pewnością, te ..„Plan 
Balcerowicza** się udał?

— Trochę za wcześnie to o- 
ceniać. Koszty polskiej metody 
będziemy mogli obliczyć dopie
ro za parę lat, kiedy stwierdzi
my, ile nam przepadło tego do
chodu narodowego. Wtedy ca
ły cykl się zamknie.

— Więc co by pan doradził 
Litwie? Jaki ma obrać kierunek?

—  U nas i u was jest sporo 
ludzi bliżej ziemi. To pozwala 
.sądzić, ie  utrzymacie się w tych 
trudnych czasach. Gdybyśmy 
podnieśli poziom rolnictwa do 
poziomu holenderskiego — wy
żywilibyśmy pół Europy. Litwa 
z pewnością ma jakąś atrakcyj
ną cechę. Jest to tania siła ro
bocza, przy tym bardzo 
wykwalifikowana, usytuowa
nie kraju — u boku drogich 
rynków zbytu (Skandynawia), 
które w dodatku sympatyzują 
Litwie, są dobre tradycje.-

— Czy ale sądzi Pan, ie  po
łożenie geograficzne pozwoli n»m 
stać się swego rodzaju pomostem 
między Wschodem 1 Zachodem?

— Myślę, że za parę lat, gdy 
Rosja stanie n& nogi -r- powie 
i nam, i wam, że nie potrzebu
je „tłumaczy1*. I Zachód rów
nież. Dogadają się bez nas. 
Przez parę lat można jednak na 
tym jeszcze zarabiać.

— Co sprzyjało polskiej re
formie?

— Znaczny redukcja zadłuże
nia i duży fundusz stabilizacyj
ny, z którego nie skorzystaliś
my wprawdzie, ale który był ta
kim czynnikiem psychologicznym.
Każda gospodarka potrzebuje 
kotwicy. Dla nas taką kotwicą 
był nieruchomy kurs złote^p. 
Wszystko dokoła wirowało, a 
on trwał niezmiennie. Eksporte
rzy zrozumieli, żg nie opłaca się 
trzymać pieniędzy w bankach 
zagranicznych. Ja uważam, że 
czynnikiem sprzyjającym rozwo
jowi był również jedyny pewny 
polski znak firmowy — prezy
dent Lech Wałęsa. To taka pol
ska „Coca-Cola**. W  każdym 
państwie znają to imię i z nim 
ludzie chcą gadać. Wierzono mu 
i on bardzo często umiał prze
widzieć bieg wydarzeń.

Barbara KWIATKOWSKA

l i K
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Elżbieta TOMASZEWSKA

O F E R T Y  O L A  M ŁO D Z IE Ż Y

LETNIE OBOZY PRACY 
W  „KRZYŻOWEJ**

Fundacja „Krzyżowa" dla Po
rozumienia Europejskiego z 
Wrocławia organizuje letnie o- 
bozy pracy w terminach:

1 obóz — 19.06—10.07.
2 obóz — 17.07.—07.08.
3 obóz — 14.08.—04.09.
Zapraszani są Polacy z Litwy

o minimalnym wieku 18 lat, po 
2 osoby na obóz. Fundacja po
krywa koszty podróży, uczestni
ctwa oraz przyznaję kieszonko
we.

Fundacja „Krzyżowa" dla Po
rozumienia Europejskiego zało
żona w roku 1990 powsta
ła z inicjatywy międzynaro
dowej i  z zaangażowania Klubu 
Inteligencji Katolickiej we Wro
cławiu. Postanowiono na szcze
blu rządowym wybudowanie 
Międzynarodowego Domu Spot
kań Młodzieży w Krzyżowej. 
Dlatego letnie obozy wspólnej 
pracy stwarzają możliwość za
spokojenia potrzeby spotkań, 
porozumienia, pojednania 1 ak

tywnej pomocy. Obozy są ot
warte dla ludzi różnego pocho
dzenia, różnej przynależności 
państwowej, warstwy społecz
nej, religii, płci, rasy i poglą
dów politycznych. Dobrowolna 

- praca jest wykonywana na rzecz 
budowy Międzynarodowego Do
mu Spotkań Młodzieży w Krzy
żowej i jego otoczenia; Cen
tralnym tematem dyskusji bę
dzie historyczne, socjalne i go
spodarcze tło nowej Europy.

Każdy, kio jest zainteresowa
ny obozami pracy w Krzyżowej, 
prMtony jest o zgłoszenie się 
pod teL 22-42-45 do 16 kwiet
nia br.

DLA DOBRZE ZNAJĄCYCH 
JĘZYK NIEMIECKI

Absolwenci szkół polskich 
zainteresowani studiami na uni
wersytecie w Niemczech pro
szeni są o zgłaszanie się do re
dakcji „Znad Wilii** 19 kwiet
nia o godz. 17.00.

Pożądana jest znajomość ję
zyka niemieckiego.

InL w t

K O W N O  D ZIĘ K U JE  P A N I O S IPO W IC Z

kiej Szkoły Średniej nr 14 Cze
sławy Osipowicz, która przyjeż
dża raz tygodniowo do Kowna, 
by prowadzić kursy języka pol
skiego dla dzieci i dorosłych.

W  przededniu Świąt Wielka
nocnych otrzymaliśmy bardzo 
przyjemny telefon z Kowna. Pre
zes ZPL Genowefa Praniewicz 
wraz z życzeniami dla całej re
dakcji prosiła poprzez nasze pis
mo złożyć serdeczne podzięko
wanie dla nauczycielu Wiłeńs- Inf. wl

udżet rejonu
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nę zdrowia odliczy się 61 proc. 
budżetu, na lhne cele pozostaje 
w nim bardzo mało. Na inwes
tycje przeznaczono 8,6, na me
liorację — 7,4, na opiekę społe
czną — 4,2, kulturę — 3A  urzą
dzenie terenu — 2,9, zarządza
nie — 2,7 proc. Pozostałe od 
tego wszystkiego 6 proc. przez
nacza sie na utrzymanie policji, 
ochotniczej straży pożarnej, do
tacje dla parku autobusowego 
itp.

W  ten sposób uzbierało się 
731,4 min talonów. W  części do
chodu figuruje liczba 564£ min. 
Niedobór pieniędzy skompensu
je dotacja państwowa dla rejo
nu. Jak scharakteryzowali go nie
którzy deputowani, jest to bud
żet egzystencji a nie rozwoj-u. 
Np„ na budownictwo w rejonie 
według planu trzeba 201 min, a

tymczasem uzbierano (włącznie 
z inwestycjami na rozw&j Litwy 
Wschodniej) 89,9 min. Co moż
na za to zbudować, gdy wszy
stko podrożało?

A  więc budżet, w którym nic 
się nie da ani dodać, ani odjąć, 
nie sprowokował do dyskusji 
deputowanych rady. Chętniej 
wypowiadali się zaproszeni na 
sesję starostowie gmin. Jedno
myślni byii w tym, że inwesto
wanie środków w kulturę i 
przedszkola jest większe, niż ko
rzyść z tego. Tymczasem gminy 
nie mają własnych służb komu
nalnych, tak bardzo potrzebnych 
teraz, gdy nie ma kołchozów. I 
należy powiedzieć, że potrafili 
przekonać deputowanych. W  wy
niku debaty rada doszła do 
wniosku, że należy udzielić gmi
nom możliwości swobodnego dy
sponowania środkami z budżetu 
rejonowego. A  deputowany z 
ramienia Jaszun E. Wasilewski 
zaproponował źródło uzupełnie
nia budżetu. W  Jaszunach znaj
duje się kilka oddziałów przed
siębiorstw wileńskich, zarabiają
cych miliony, gdy tymczasem

budżet rejonowy niczego nie o- 
trzymuje. Jak na razie podsta
wowe wpływy do budżetu sta
nowią podatki od osób fizycz
nych (40,2 proc.), prawnych (6,8 
proc), akcyzy (22,8 proc.), do
tacje (22£ proc.). Na ogół re
jon wydaje dziś pieniądze z bu 
dżetu, który w połowie składa 
się z pieniędzy płatników poda 
tków, w tym również deputowa 
nych. Dziwne, że nie spytali, n 
co wydane zostały ich pienią
dze w roku ubiegłym. Prawdo
podobnie nie liczyli- na odpo
wiedź, bo osób które mogłyby 
jej udzielić, z wyjątkiem byłego 
pierwszego doradcy pełnomocni
ka T. Mickiewicza, na sesji nie 
było. Jako obecny kierownik re
jonu udzielił wyczerpujących od
powiedzi na wszystkie pytania 
deputowanych, dotyczące budżetu 
obiecując, że będzie popierał 
wszelkie idee, skierowane na 
poprawę gospodarki i dobroby
tu mieszkańców. Pragnie przy 
tym, aby a poparła go rada. W  
przededniu sesji w wywiadzie 
dla gazety „Saića" kierownik 
daje do zrozumienia, że rada

„zajmuje się tylko polityką** — 
zbytnio się troszczy o władzę 
wykonawczą* zwłaszcza w dobo
rze kadry. ,ponadto na dobór 
kadry wywiera też presję rejo
nowy dział ZPL i jego deputo
waniłJ (cytat z wywiadu).

Tymczasem po zatwierdzeniu 
przez radę budżetu T. Mickie
wicz zaproponował jako kandy
data na kierownika wydziału e- 
konomiki i finansów Vytasa 
Lakysa, deputowanego z ramie
nia ZPL. Bez debaty rada za
twierdziła tę kandydaturę. I te
raz pozostaje „zagadką": jeśli 
kierownik zrobił to pod nacis
kiem 2PL lub deputowanych, to 
znaczy, że pragnie ustępstw z 
ich strony przy zatwierdzaniu 
kierowników kolejnych dwóch 
wydziałów. Być może dlatego nie 
zaproponował on ich kandydatur 
na tej sesji, pozostawiając osta
teczne sformowanie zarządu na 
czas nieokreślony.

Piotr RYNGIEWICZ
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E F F A T H A
Niezależna kolumna 
religijno-społeczna.

C h r y s t u s  Z m a r t w y c h w s t a ł  

Prawdziwie Zm arłw ychw stał 

A l l e l u j a ,  A l l e l u j a
Z radością Świąt Wielkanocnych pozdrawiamy, 

naszych Czytelników, pielgrzymów wiary, nadziel 1 
miłości, poszukujących nowych dróg żyda, powra
cających przez Krzyi — dzieci, młodzież, nauczycie
li, rodziców, chorych, więźniów, wszystkich naszych 
przyjaciół, obyśmy w Chrystusie Zmartwychwstałym 
stall się źródłem nowego tycia, zaczynem prawdzi
wej światłości i zwycięstwa Dobra nad dem, Życia 
nad śmiercią, Prawdy nad kłamstwem, Miłości nad 
nienawiścią...

Niech słowa Chrystusa: „Pokój Wam" otworzą na- . 
sze serca ku wolności duchowej, przyjaźni, brater
stwu „człowieka dó człowieka".

Redakcja EFFATHY

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia ty
godnia przyszła Marla Magdalena i druga Marla o- 
bejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie zie
mi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, 
odsunął kamień I usiadł na nim. Postać jego była 
jak błyskawica, a seaty jego białe jak śnieg. Źe 
strachu przed nim zadrżeli strażnicy 1 podrętwleli 
jak umarli.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie
bój ciel Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowane
go. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał; jak powie
dział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A  
Idźcie szybko i powiedźcie Jego uczniom: „Powstał 
z-martwych i udaje alę przed wami do Galilei. Tam 
Go ujrzycie". Oto co wam powiedziałem.
' Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bo jaźnią 

1 wielką radością, 1 biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed mmi ł rzekł: „Witajcie*. 

One zbliżyły gię do Niego, objęły Go za nogi i od
dały Mu pokłon. A  Jezus rzekł do nich: „Nie bój
cie się. Idźcie 1 oznajmijcie moim braciom: niech Idą 
do Galilei, tam mnie zobaczą".

EWANGELIA 
Mt 28, 1—10

| Tryumf Zmartwychwstania
W ciało w groble złożone spoglądałem z trwogą
I myślałem: Zbłądziłeś, gdyś rzekł —

Zmartwychwstanę,
Znam drżącą trwogę niewiast, kiedy

szły do grobu.
Znam zwątpienie Tomasza, gdy kładł

palec w ranę.
Widziałem straż przy grobie. Patrzyłem na 

kamień,
Który grób Twój jak góra wieczności 

zawalił.
Jakże uwierzyć mogłem. On ten kamień' 

damie
I ranę poda palcom, bym w nią

włożył palec?!
A Ty od wieków wstajesz. Corafc głębsze groby,
Co większe kamienie 1 czujniejsze straże.
I czuję: stoisz znowu. I widzę Twe skopy,

I blask bije z rąk Twoich, z zmartwychwstałej
twarzy.

Wojciech BĄK

Święci i wielcy o Biblii
Bez Boga i Biblii niepodobna 

sprawiedliwie postępować w 
kierowaniu sprawami tego świa
ta.

Jerzy Waszyngton, 
pierwszy prezydent USA.

Pismo Święte jest wspaniałą bu. 
dowią, którą należy nie tylko 
czcić, ale w której trzeba mie
szkać i dla której cały świat 
jest stworzony, by ją podpierać 
i ozdabiać.

CUodet P.f

pisarz francuski, nawrócił się 
na katolicyzm w  wieku 18 lat.

Jest to księga jedyna w swoim 
rodzaju, księga nigdy nie wy
czerpana, w której powiedziano 
wszystko o Bogu i  wszystko o 
człowieku. Oto Biblia — Księga 
nad księgami. Księga człowieka 
i Księga Boga.

Rops D*
powieściopisarz francuski

Miłosierdzie Boże

Beatyfikacja 
siostry Faustyny 
Kowalskiej

Wilno przenika serca 1 dusze nasze, pięknem 
kościołów i ulic, 

to stolica Królestwa Matki Miłosierdzia
„co świeci w  Ostrej Bramie", 

to ziemia błogosławionych 1 święty chi

Bracia i Siostry, Bogu niech będą dzięki za 
dar w postaci nowej błogosławionej siostry Fau
styny Kowalskiej, przez którą nasze rodziny, 
miasta i wioski otoczone są szczególną opieką 
Miłosierdzia Bożego. Uświadamiamy sobie, że za 
naszych dni Życia bł. Jerzy Matulewicz, św. 
Rafał Kalinowski i przyszła bł. s. Faustyna Ko
walska stali się dla nas jakże często zagubio
nych, bezradnych, zatroskanych, oziębłych, upa
dłych na duchu,v obarczonych niepewnością ju
tra i własnymi grzechami... wzorem wytrwałej 
prostoty, szlachetnej świętości i zawierzenia Bo
gu całym życiem.

„Daję ludzkości, ostatnią deskę ratunku, bo 
jest ucieczką do Miłosierdzia Bożego. Serce Moje 
jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla 
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników, 
aby mogli zrozumieć, że Ja jestem dla ni.ch 
Ojcem najlepszym...".

23 grudnia 1992 r. Sekretariat Stanu Stolicy 
Apostolskiej podał oficjalnie do wiadomości, że 
dnia 18 kwietnia 1993 r. w  pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy na placu św. Piotra w  Rzymie 
Ojciec Święty Jan Paweł II dokona uroczystej 
beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej sio
stry Faustyny Kowalskiej.

Błogosławiona Faustyna urodziła się w  1905 r. 
w Głogowcu k. Łodzi. W  dwudziestym roku ży
cia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bo
żej Miłosierdzia. Po ślubach wieczystych w- Kra
kowie otrzymuje posłanie na placówkę do W il
na. Tutaj przez trzy lata, od maja 1933 r. do 
marca 1936 r. przebywa w  klasztorze, pełniąc 
obowiązki w ogrodzie. Jak wiemy, już w pier
wszych chwilach życia zakonnego, Bóg przygoto
wuje s. Faustynę do wielkiego posłannictwa gło
szenia światu orędzia Miłosierdzia, darzy ją 
wielkimi łaskami, oczyszcza jej duszę przez roz
liczne cierpienia i pouczenia o drogach dosko
nałości aż do dnia „narodzin dla nieba" 5 paź
dziernika 1938 r. kiedy w  33 roku życia Apo
stołka Miłosierdzia Bożego w  Krakowie odeszła 
z tego świata 

Potwierdzeniem wybrania przez Boga do orę
downictwa Miłosierdzia były częste widzenia 
Pana Jezusa. Pierwsze miało miejsce w Płocku 
22 lutego 1931 r., a pełnia objawień dokonała 
się w  czasie pobytu w  Wilnie.

„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam 
Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna rę
ka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga do
tykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na 
piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, 
jeden czerwony, a drugi blady. W  milczeniu 
wpatrywałam się w  Pana, dusza moja była prze
jęta bo jaźnią, ale i radością wielką. Po chwili 
powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według ry
sunku, który widzisz z podpisem — Jezu, ufam 
Tobie".

Trudne do zrozumienia prawdy objawiane 
przez Jezusa s. Faustynie, wnikliwej analizie 
teologicznej poddawał jej spowiednik ks. prof. 
Michał Sopoćko, który z  wielką pokorą rozwa
żył naukę, którą s. Faustyna zapisywała na jego 
prośbę w Dzienniczku. Przekonany, że nie są to 
złudzenia, lecz wielkie wołanie Boga bogatego w 
Miłosierdzie, aby świat grzeszny zwracał się do 
Miłosierdzia Bożego o ratunek i pomoc dla sie
bie.

„Obiecuję, że dusza która 
obraz, nie zginie. Obiecuję także 
zwycięstwo nad nieprzyjaciół 
godzinie śmierci. Ja sam brom* ?  
Swej chwały".

Staraniem ks. Sopoćko obraz 
wiadaniem s. Faustyny, został 
styczniu 1934 r. w Wilnie przez* 
Kazimierowskiego. Z powodu tegon 
podobno pięknością nie dorównuje 
Pan Jezus pocieszał s. Faustyną,

„Nie w piękności farby, ani 
kość obrazu, lecz w łasce mojej* 
razu ma doniosłe znaczenie dla 
Wilna. Jego obecność wśród nas *  
czasie życia jest dla poszukują 
dy i sensu życia, przebaczenia __ „ 
chy skarbem, który powinniśmy doceni 
i uwielbieniem modlitewnym. Obrazuj 
miejsca pobytu. Był w ciemnym ] 
sztornym SS. Bernardynek, obok _  
Michała, w Wielkim Tygodniu 1935 1 
trzy dni umieszczony w Ostrej ] 
pnie w  kościele św. Michała, w 
Bernardynów, a obecnie czcimy Jezoa 
nego w obrazie, który znajduje się v | 
św. Ducha — podominikaźstim.

Uroczystości Niedzieli Miłosierdzia 
18 kwietnia br. dokonają w historii 
końca XX wieku głębokiego 
świata: „Nie znajdzie ludzkość nspokoji 
póki nie zwróci się z ufnością do K 
Mojego". Przez odmawianie nowenny i 
do Miłosierdzia Bożego ufajmy, te 
darza nas potrzebnymi łaskami do z 
każdej duszy dokonuję dzieła milośraisl 
większy grzesznik, tym większe ma j 
Miłosierdzia Mojego. Kto ufa MitosieiiM 
mu —  nie zginie, bo wszystkie jego ‘ 
Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją śg 
podnóża Mojego". Niełatwo otwoojt 
przed wołającym Bogiem! Może niej* 
boimy się, nie chcemy słyszeć prwft 
bionej drodze doskonałości 
uciekamy w świat innych myśh 
w tym dniu — zatrzymajmy ś t 26 
łego serca: „Jezu, ufam Tobie". WieflS 
słowa, że „w  tym dniu otwarte 3 
Miłosierdzia Mojego. Która dusza P 
Spowiedzi i Komunii św. — 1
odpuszczenia win i kar~ Niecn as . 
zbliżyć do Mnie żadna dusza, cbooaw 
chy były jak szkarłat".

Nad światem niech zatriunift)® J 
Boże. Niech nasze serca ijjjS
ufności** moc i siłę do zwydęs 
złem. Niech mieszkańcy jaCy
na Litwie, pielgrzymi wyjea 
na uroczystości beatyfikacyjoe 
Miłosierdzia Bożego.

Ks. D**10**

i
■**4

M l

Z martwych powstanie
Spytałam kilka znajomych 

osób: czym jest Wielkanoc, 
a raczej kim j'est zmartwych
wstały Chrystus w ich kon
kretnym życiu. Oto skrót 
wypowiedzi.

— Od maleńkości Święta 
Wielkanocne robią na mnie 
bardzo mocne wrażenie. 
Zwykle w dzieciach Boże 
Narodzenie, a zwłaszcza W i
gilia z prezentami, wywołu
je przeżycia. We mnie na 
odwrót. A le . faktycznie do 
tej pory nie zastanawiałam 
się dlaczego tak ze mną jest. 
Nie potrafię powiedzieć, ja
ki wpływ mają te pizeżycia

na moje codzienne życie. 
Ale teraz, jak sobie myślę... 
To, że mam siły znosić dzi
waczne zachowanie mojej te
ściowej. To, że modliłam się 
za nią bardzo mocno przez 
dwa dni i że potem odczu
łam chęć wyciągnięcia do 
niej ręki na zgodę... Te i in
ne sprawy pokazują prze
cież działanie Jezusa zmar
twychwstałego.

Sprzedawczyni

Zmartwychwstały Pan jest 
tym, który działa w moim

życiu.' i
ciągnął nmię J 
koholfeniu * «
z powrotem ^  
Kościoła. P | i  
uczy >

praychol Vrzyć w Je*0 to i 
Ale On i Sb i 
stwo:
wem Boży*® 
moc | i
nadzieją “*;rfa|e ̂  
wiekiem ffi|| 
zdolnym 
moich niePr*y)
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do Watykanu
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I|  W S m .  w 1879 ro
l i  uf^sórsklej. odle- 
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■ j  większego wy-

Jjii “T l  gimnazjalne.
byt krawcem. 

1®JS©  w 1900 roku 
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ttsSifon<&ai rachim- 
r •*!£«» pierwej woj-
F$3w5L y  Krzyż Zasługi 
S k S I  Brartościowy, 
p S y - p o d o f l c e r ” , 
1 | E  ^liczony do

Promieniowanie Ojcostwa

.Z^hie J»na Pawła 
-.■Sypka po*wi«ca Ka- 

«lowa nastę- 
(#2ii otowiekiem cenią-
*rd y*yp “ « '  P” 0̂
:  formułując opinią o 
U l  nadto, że jest 

Ugodny. *a ly  o ho- 
'  ojóle prawego charak-

J Wojtyła »hiiyt przez
6f L «  Lwowie, lecz wła- 
| Z  lednoatk? stanowiłt e r s

putku przepracował 
i i tdy odrodziła się 

1 do Pułku Zie
l i  J Pozostawał w
K k i*e j. do 1928 ro- 

i przeszedł, w stop

niu porucznika, w stan spoczyn
ku. Powodem był zły stan zdro
wia.

Kiedy 13 kwietnia 1929 roku 
zmarła mu żona. Emilia, Karol 
Wojtyła ojciec pozostał sam z 
dwoma synami: dziewięciole
tnim Lolusiem i dwudziestotrzy- 
letnim Edmundem, jut wówczas 
lekarzem w Krakowie. W  istocie 
więc został sam z Kar olkiem. 
Musiał mu być i matką, i oj
cem.. malec bowiem bardzo jesz
cze potrzebował rodzicielskiej 
miłości i opieki. Wedle wspo
mnień świadków, pan Karol był 
bardzo dobrym ojcem, nie tyl
ko wychowywał syna, karmił 1 
odziewał, ale także bawił się z 
nim, grał w piłkę, uczył go pły
wać. Dbał —  wzorem matki —
0 jego życie duchowe, religijne. 
Zaraz po ceremonii pogrzebowej 
zawiózł KaroUca do sanktua
rium kałwaryjskiego, aby tam 
pomodlić się wraz z nim w. in
tencji Zmarłej. Zabierał go tam 
zresztą regularnie, przynajmniej 
raz do roku. Jeśli się było choć 
raz w  Kalwarii Zebrzydowskiej, 
pojmuje się, jak wielkie znacze
nie dla małego chłopca o dużej 
wrażliwości religijnej, głębo
kiej wierze i rozbudzonej du
chowości mogły mieć te wypra
wy do miejsca, którego piękno
1 harmonia mogą przywodzić na 
myśl jedynie Stwórcę Doskona

łego.
Karol Wojtyła mieszkał wraz 

z synem w Wadowicach do ro
ku 1938, po czym przenieśli się 
obaj do Krakowa i zamieszkali 
na ulicy Tynieckiej 10 w Dębni
kach. Syn podjął studia. Wybu
chła wojna. Poszedł do pracy w 
Sohrayu. Ojciec niedomagał, co
raz bardziej podupadał na zdro
wiu. Zmarł 18 lutego 1941 roku. 
Młody Wojtyła został sam, bez 
matki, bez brata, bez ojca. A  lat 
liczył sobie zaledwie 21.

Tadeusz Kudliński tak oto sko
mentował ów fakt we wspomnie
niu poświęconym Karolowi 
Wojtyle synowi: „Lolek stracił
w dzieciństwie matkę, wychowy
wał go ojciec. Kiedy i ten zmarł 
w roku 1941, Wojtyłą poczuł się 
dotkliwie i ostatecznie osamo
tniony, gdyż rodzeństwa nie miał. 
Zrozumiały był ten wstrząs lo
sowy, którego doświadczył. 
Współczuliśmy mu wszyscy, kry
zys jednak okazał się głębszy i 
poważniejszy, niż przypuszcza
łem.

Przyjaciele z Krakowa zdra
dzili mi, że postanowił on zam
knąć się w klasztorze — i to 
ścisłej obserwacji, bo u karme
litów bosych. Mkno mego reli
gijnego nastawienia nie wydała 
mi się ta decyzja trafna, sądzi
łem, że jest odruchem młodzień
czym, zbyt pochopnym i skraj

nym. Wszak poznałem' już litera
ckie i artystyczne — a nieprze
ciętne uzdolnienia Karola, to
też jego chęć odcięcia się od 
życia 1 od sztuki oceniłem jako 
marnotrawienie darów Bożych. 
(...) Karol nie poddał się mym 
argumentom, ustąpił na tyle, 
że zrezygnował z  izolacji klasz
tornej, a wstąpił niebawem do 
konspiracyjnego .seminarium du
chownego (1942)".

Jan Kuś we wspomnieniu pt 
4,Jak Go zapamiętałem" przywo
łuje obraz ojca i syna pogrążo
nych w żałobie po śmierci żony 
i matki: „Idąc ze stacji w Wa
dowicach po drodze do szkoły 
wstępowało się do kościoła, by 
się pomodlić. Wtedy zobaczy
łem starszego pana, nieco po
chylonego, z  siwą jak gołąbek 
głową, prowadzącego za rękę 
mojego kolegę Lolka. Na ich 
twarzach malował się smutek — 
był to rok 1929. Lolek miał 
wtedy dziewięć lat, a jak się 
później dowiedziałem, w kwie
tniu tegoż roku zmarła Mu Ma
tka...'1.

Najpiękniej maluje portret 
ojca Karola Maria Kydryńska- 
Michałowska, krakowska ko
leżanka. młodego Wojtyły: „Oj
ciec Karola był człowiekiem 
skromnym i jakby pokornym, 
ale już wtedy w moich oczach 
siedemnastoletniej dziewczyny

jawił się jako człowiek niezwy
kły. Chyba dlatego, że tak na
turalnie wykonywał te wszystkie 
domowe prace, do których zmu
siły go warunki żyda, a które 
przecież tak dalekie były od 
jego właściwego zawodu i jego 
zainteresowań. Promieniował 
przy tym wielkim wewnętrznym 
spokojem i pogodą ducha. To 
wszystko pociągało mnie ku nie
mu**.

Promieniowanie wielkiego we
wnętrznego spokoju i pogody 
ducha od ojca zaowocowało 
wielkim wewnętrznym spoko
jem i pogodą ducha u syna. 
Zaowocowało promieniem oj
costwa papieskiego.

Opracowała L. D.

przodków na przyjęcie 
[ Świętego Jana Pawia II
, arcykapłani żydowscy wydali wyrok 
itosa — zabić go — niech nie żyje. 

£byt dijry dla kalek, głuchych i niemych, 
jiupotnebhył — a z dala dał się słyszeć

daj abym przejrzaL.
q wydał wyrok*, zniszczyć gol I ukrzy- 

il Rok 1945.
It komunistów ciała pierwszych męczenni- 

irała z małej kapliczki w Wilnie 1 roz- 
h prochy na cztery wiatry, a my jakby 
fe „Sanhedrynu" żydowskiego Sejmu, 
» 1 członkowie Fundacji Kultury, chce- 

nawet posadzkę i ściany tej kapli- 
»kamienie z pierwszej katedry, świątyni 

franciszkańskich i wywieźć daleko 
»ik za miasto.
rjam drogę zasłoni Mendog, Olgierd, 

i płaczący biskup Matułewicz, 
^  wywiezieni na wzgórze Trzech 

Mohr i dla nięh!
I 1Gtedymina przy ulicy Trockiej zo-
|̂ >w&ttka świątyni franciszkańskiej zbu- 

potomków Giedymina, podarte 
świadectwo, że dawno tu była 

iwozolimska, w której Chrystus uczył

* *krótce przyjedzie z Rzymu Piotr XX
1* * «  a

Pokażemy ci pałac Heroda oto- 
‘1<k̂ tti l? Ci0metrowym rnurem za pia- 

*iedział cichy franciszkanki 
itf Hę-- Kisielem i innymi, po-
w ^na  Piaskach przy ulicy Trockiej, 

7* siemię, krwią przesiąkniętą
,‘^ciszkańskch.

^ y  114 wzgórze Trzech Krzy- 
■‘'fcafeyuu ^  * litewskich mis j ona- 
J#,łwio i ^^raclll oni naród Litwy, 
•rtwoio Jet*y Matułewicz błogosła- 

aarodom". Witold i Jagiełło

wygnali wrogów z ojczyzny, a dziś — dziś?.. 
Sanhedryn i Herod iść każą pod rozwaliny mu
rów świątyni, pierwszej katedry przy ulicy Tro
ckiej i opłakiwać świetność „dwojga narodów", 
których kiedyś ł ą c z y ł a  m iło ś ć , potęga i 
zrozumienie.

Panie, daj, abym przejrzał!
A  może na przyjazd Piotra XX wieku otwo

rzą się drzwi świątyni franciszkańskiej przy uli
cy Trockiej w Wilnie, i lud Boży ujrzy zamu
rowaną białą figurę Matki Bożej i zaśpiewa we
soło:

Alleluja! Alleluja! Alleluja!
I nastał rok 1993.
Oto głos wołających na puszczy:
pielgrzymi do Matki Miłosierdzia z
Zachodu do Wilna

Dr S. Prudeckl, 
inż. Lazarowicz

Wilno

le c z  d a je  życie“
H ty” ?***! kył przed-

1 JSnortJ™1**. Byl no- 
p4 ^ .  1 e po- 
£ ? lPr0roke it o  

prze-
IffijSSgfl «  P°ru«zytISSSr pn~ 

czto"
a7«JH: ?M tiaS WScił iako“ ie po-
| vM4y p  ochrzcić, 

duszony był

jako człowiek, ale zwycięstwo 
odniósł jako Bóg, nakazuje zaś 
ufność jako Ten. który zwycię- 
żył świat. Łaknął, ale żywił ty
siące, sam będąc chłebem ży
wym z nieba. Pragnął, ale wo
łał: „Jeśli ktoś pragnie, niech 
przyjdzie do Mnie i  pije (77, 
37 n), i obiecał, że napoi wodą 
źródlaną tych, którzy uwierzą.

Został sprzedany, i to bardzo 
tanio, bo za trzydzieści srebrni
ków, ale odkupuje świat za wiel
ką cenę: za cenę własnej krwi. 
Jak owca na rzeź prowadzony, 
ale pasie Izraela, a teraz nawet 

■ świat cały. Milczy' jak baranek,

ale jest Słowem zapowiadanym 
przez głos wołającego na pusz
czy. Wziął na siebie utrudzenie 
i rany, ale leczy wszelkie cho
roby i wszelkie udręczenie. Zo
stał podniesiony na drzewo, 
przybity, ale przywraca nas do 
drzewa życia, zbawia nawet ło
tra z Nim ukrzyżowanego, okry
wa ciemnością cały świat widzia
lny. Umiera, lecz daje życie i 
śmierć niszczy śmiercią, jest 
pogrzebany, lecz zmartwychw
staje. Zstępuje do piekieł, ale 
wyprowadza dusze: wstępuje do 

’ nieba, przyjdzie sądzić żywych 
i umarłych...

Sw. Grzegorz z Nazjanzu 
(IV wiek)

Wielkanoc
Gdy Go powiedli na śmierć 
1 konanie,
Nawet i Piotr się Go wyparł 
po trzykroć,
Bo zwątpił — słaby — że On 
zmartwychwstanie.
Gdy przejrzał, gorzko ma było 
i przykro,
te płakał. — Później Piotr się 

stał opoką, 
Na której został zbudowany 
Dom nasz.
A  Tomasz? Także nie uwierzył 
Tomasz,

Co z Nim się spotkał żywym 
oho w oka
My dziś wjfrzymy gorąco i

mocno
I wiary naszej nic nie zdoła 

zruszyć, 
Ze jak przed wieid w tę noc 
Wielkanocną
Cod głaz grobowy odwali

1 skruszy.
I Ty powstaniesz z grobu 
w jasne] tęczy 
I w chwale, jakiej nie znały 

miliony,
I Alleluja radosne zadźwięczy. 

Henryk ROSTWORSKI

Mała Częstochowa w Mannheimie
Czytelnicy „Kuriera*1 na pew

no pamiętają relację z pierwszej 
pielgrzymki wilnian do Rzymu, 
która odbyła się w listopadzie 
1991 roku. Podczas tej pielgrzy
mki nie sposób też było ominąć 
polskich grobów na Monte Cas
sino. To miejsce zawsze ściąga 
Polaków ze wszystkich zakąt
ków świata. Tam otóż poznali
śmy pielgrzymów z Mannheimu 
— niemieckiego miasta nad Re
nem. Zawiązała się przyjaźń. Ma
ją zamiar przybyć do Wilna — 
do Matki Bożej Ostrobramskiej. 
Nie tak dawno gościłem u tych 
pogodnych miłych ludzi.

Parafia polska w Mannheimie 
ma wyjątkową sytuację, ponie
waż posiada do swojej wyłącz
nej dyspozycji kościół św. Ma
teusza zwany w Mannheimie 
Spitafltkche. Zbudowany w 1787 
roku w stylu późnobarokowym, 
z okazałą wieżą nad portykiem 
służy Polakom z tego pięknego 
miasta nad Renem jako miejsce 
spotkań i modlitwy. Godnym u- 
wagi we wnętrzu kościoła jest 
rzeźbiony krucyfiks nad Ołta
rzem Głównym oraz w lewym 
bocznym ołtarzu ikona „Regina 
Połoniae".

Wspólnota polska w Mannhei
mie powstała w latach poprze
dzających pierwszą wojnę świa
tow y Wtedy też powstały pier
wsze dozwolone wówczas orga
nizacje, takie jak „Sokół" czy 
harcerstwo. Po zakończeniu dru
giej wojny światowej do Mann
heimu przybyło około dziesięciu 
tysięcy Polaków. Wówczas po
wstało zorganizowane i stałe pol
skie duszpasterstwo w tym mie
ście. Najbardziej zasłużonym w 
jego zorganizowaniu jest śp. ks. 
prał. Juliusz Janusz.

Jeszcze w 1954 roku w koś
ciele św. Mateusza ufundowano

ołtarz Matki Bożej Częstochows
kiej z kopią Jej wizerunku. Po
lacy nie jeździli wówczas do 
Polski, stąd wokół tego ołtarza 
zrodził się spontanicznie bardzo 
żywy kult Matki Bożej Jasno
górskiej. Rozpoczął się ruch 
pielgrzymkowy Polaków. Przed 
kopię obrazu Maryi przybywali 
w grupach pielgrzymkowych nie 
tytko mieszkańcy Mannheimu i 
najbliższej okołicy, ale także Ro
dacy zamieszkujący inne rejony 
Niemiec.

Dzisiaj w kościele św. Mateu
sza odprawiane są w niedzielę i 
święta dwie Msze św. i za każ
dym razem kościół bywa zapeł
niony. Po nabożeństwie chętni 
przychodzą do salki parafialnej, 
aby wspólnie wypić kawy, po
rozmawiać ze sobą i z ks. pra
łatem, który zawsze znajdzie 
czas dla każdego. Wieloletni 
duszpasterz emigracyjny mówił: 
Myślę, że najważniejsza jest 
praca całotygodniowa wśród 
dzieci i młodzieży. Odbywają się 
zatem systematyczne spotkania 
katachetyczne w czterech gru
pach. Rozmawiałem z uczestni
czką grupy młodzieży oazowej. 
Ma ona cotygodniowe spotkania.
Z tej grupy najwięcej osób an
gażuje się w życie liturgiczne 
parafii.

W  okresie Bożego Narodzenia 
Stowarzyszenie św. Maksymilia
na Kolbego, Bractwo Różańco
we oraz chór organizują wie
czór rodziny polskiej. Dzieci 
przedstawiają jasełka, wszyscy 
łamią się opłatkiem, śpiewają 
kolędy... Będąc w Mannheimie, 
wśród Polonii niemieckiej, odczu
łem, że bardzo podobnie odbie
ramy wiele rzeczy, szczególnie 
Polskę, znaczenie kościoła, wia
ry...

Marian GRYDZIUSZKO



„K  U K i  E  R W I L fi K I" 10 kwietni*

Horoskop wschodni
Koziorożcom w większości to

warzyszy sukces. Komplikacje w 
produkcji są do usunięcia. Obie 
strony usatysfakcjonuje rozstrzy
gnięcie konfliktu. Władze zaa
probują wasz nowy projekt Do 
jego realizacji należy przystą
pić w dniach 16— 17 kwietnia. 
Otrzymany kredyt trzeba wyko
rzystać zgodnie z bezpośrednim 
przeznaczeniem, w przeciwnym 
razie pieniądze pójdą na mar
ne. Możliwy jest krótkotrwały 
romans.

Wodnik, o ile się uda w nie
oczekiwaną delegację, będzie 
pomyślna. Sytuacja- finansowa 
poprawi się 15— 16 kwietnia. 
Cenna rada zaipewni powodze
nie na giełdzie. Pracownicy o- 
trzymają pewne ulgi. Młoda mę- - 
zatka może wejść w konflikt z 
teściową. Nie należy brać do 
serca tego, co zostanie powie
dziane na gorąco. 15 kwietnia 
jeszcze jeden idealny dzień do 
zajścia w ciążę.

Ryby wbrew przesądom w po
niedziałek będą miały najlepszy 
dzień tygodnia. Przeważnie za
jęci jesteście sprawami osobi- * 
stymi i domowymi. Lżej odetch
niecie po rozstrzygnięciu boles
nego problemu. Jak dotychczas 
trafialiście w  wir, a teraz ży
cie płynie spokojnym nurtem. 
Wznowione zostaną da/wne po
żyteczne kontakty. Może was 
nawiedzić romantyczne uczucie. 
Planety sprzyjają miłosnym 
przygodom młodego pokolenia.

Baran wchodzący w  samodzie
lne życie bez zastanowienia mo
że przyjąć propozycję zatrud
nienia. Pracownik awansuje. 
Przedsiębiorca rozszerzy sferę 
aktywności. Początkujący biznes
men powinien już założyć nie
dużą firmę. Waszym zamiarom 
sprzyjać będą nie tylko plane
ty, ale i urzędnicy n* odpowie
dzialnych stanowiskach. Samot
ni i opuszczeni w  dniach 16—
17 kwietnia spotkają osobę, z 
którą nawiążą trwałe stosunki.

Byk po zwróceniu długu ode
tchnie swobodnie. Prawdopodob
nie otrzymacie dobrą pracę we
dług kontraktu. Pokażcie umo
wę o pracę prawnikowi, bo 
mogą być w niej podwodne ra
fy. Kobietę pracującą w  insty
tucji oficjalnej czeka awans. 
Oszczędności wasze niewątpliwie 
wzrosną. Zbyt wcześnie straci
liście nadzieję na spotkanie 
wiernego kochającego człowie
ka, o czym się przekonacie 16 
kwietnia.

Bliźnięta, o ile otrzymają pro
pozycję 14 kwietnia wyruszyć 
w uciążliwą podróż służbową w 
celu? wykonania skomplikowane
go zadania,* niech jadą bez wa
hania — powrócą jako zwy
cięzcy. Należy unikać większych 
wydatków, bo niebawem mogą 
być potrzebne pieniądze. Kobie
ta ma być szczególnie ostroż
na w kuchni — możliwy jest 
uraz. Astrolog radzi odrzucić

zaproszenie mało znanego męż
czyzny do restauracji lub— na 
kolację w jego domu.

Rak, jak się wydaje, będzie 
miał najtrudniejszą niedzielę, 18 
kwietnia. Ale w tym właśnie 
dniu planety sprzyjać będą wy
konaniu pracy, rozstrzygnięciu 
problemu finansowego bądź po
myślnemu udaniu się w skom
plikowaną delegację. Bezrobot
ny otrzyma ciekawą ofertę. 
Wcześniej rodzice sprzeciwiali 
się waszej podyktowanej głosem 
serca decyzji, ale teraz będzie
cie mieli wolność .działania. 
Grozi wypadek uliczny.

Lew może oczekiwać trudno
ści w  pracy, potrzebuje środ
ków i pomocy, ale brak zarów
no jednego jak i drugiego. Mi
mo to znów, jak zakłada wasz 
znak Zodiaku, dzielnie pokona
cie wszystkie przeszkody. Ast
rolog radź} zachować ostrożność 
z pieniędzmi i dokumentami, 
gdyż możecie je zgubić. Nale
ży przystąpić do zaplanowanej 
pracy wbrew swym interesom. 
W  dniach 16—17 kwietnia od
rodzi się miłość.

Pannę drugorzędne sprawy 
mogą wybić ze zwykłego rytmu 
roboczego. Najmniejsza niedba- 
łość w  pracy wzbudzi- burzliwą 
reakcję partnerów lub szefa. Ko-* 
bieta będzie musiała pożegnać 
się z nadzieją, jaką dał nieda
wny szał namiętności. Sama się 
przekona^ że człowiek, którym 
się zachwycała, czasami kłamde 
i bywa nieszczery. Możecie do
znać ciężkiego zawodu. W  razie 
choroby osoby obu płci powin
ny natychmiast zwrócić się do 
lekarza.

Waga triumfuje. Wasze argu
menty przyjmowane są bez za
rzutu. Po zwycięstwie w ' trud
nym konkursie czeka korzystny 
kontrakt. Nie bójcie się żadnych 
wydatków —  stokrotnie powró
cą. Kobieta prowadząca samo
dzielny interes zostanie powst
rzymana, ale sukces jest już 
dostatecznie wielki. Lekkomyśl
na żona może ulec pokusie po
dróży zagranicznej z kochan
kiem Cóż, straci wiernego ko
chającego męża.

SkarjpSon mimo pomyślnie uk
ładających się spraw w  dniach 
13 i '  17 kwietnia może zrobić 
wiele głupstw. W  tych dniach 
należy unikać .odpowiedzialnych 
decyzji. Kwestia działki, , budo
wy mieszkania spółdzielczego lub 
domku na działce załatwiona 
zostanie pozytywnie. Jeśli i bę
dą jakieś przeszkody, to najdłu
żej w  ciągu dwóch tygodni zni
kną. Dla zakochanych rozpoczy
na się ciężki okres. Zawieranie 
małżeństw w  tym okresie nie 
jest wskazane.

Strzelcowi wszędzie ma towa- * 
rzyszyć powodzenie. Czekajcie 
nagród, ulg, premii, awansu na 
wyższe stanowiska. Powiedzie 
się przedsiębiorcy. Kobieta za 
staranną pracę otrzyma większe 
wynagrodzenie. Rozstrzygniecie 
zaległy spór. Spotkanie z  przy
jacielem dzieciństwa wzbudzi 
miłe, sentymentalne wspomnie
nia. Być może otrzymacie długo 
oczekiwane mieszkanie. Spotka
niom zakochanych towarzyszyć 
bidzie wzajemna czułość.

•Radio „Znad W iliiM codzien
nie od 14.00 do 02.00 na często
tliwości 69,05 MHz proponuje 
następujące stałe pozycje prog
ramu:

Serwisy informacyjne: od 14.00 
do 24.00 co godzinę 

Przegląd prasy: 14.40 
Ogłoszenia reklamowe: 15.15,

16.15, 18.15, 21.15 
Przegląd imprez kulturalnych: 

16.40
Serwis sportowy: 15.40 
Wieczór w telewizji: 18.35 
Konkurs błyskawiczny: 18.40 
Dobranocka: 20.30 
Muzyczna noc: 24.00

Zapraszamy również do słucha
nia następujących programów: 

Sobota, 10 kwietnia: 16.30 — 
Weekend z budą. 20.30 —  Kon
kurs dia dzieci.

—  Dobranocka „Jakubek i 
Brzoskwinka" ode. 1 6. 22.10 — 
Konkurs weekendowy.

Niedziela, 11 kwietnia: 17.40 
Audycja religijna. 20.30 — Kon
kurs dla dzieci.

—  Dobranocka ,,Jakubek 1 
Brzoskwinka" ode. 7. 22.10 — 
Konkurs weekendowy. 23.10 — 
Compact dla kolekcjonera.

Poniedziałek, 12 kwietnia:
17.30 — Gość studia. 20.30 — 
„Jakubek i Brzoskwinka" ode. 8.
23.10 — „Muzyka i coś więcej".

Wtorek, 13 kwietnia: 18.30 — 
„Astrologia dla wszystkich".
20.30 —  Dobranocka „Jakubek i 
Brzoskwinka"' ode. 9. 23.10 — 
Nie tylko rock.

Dział reklamy Radia „Znad 
W itli": 2019 V31nius, al. Laisves 
60, tel. 42-94-57.

Ekrany
VILNIUS — “Owoce namięt

ności'' (Francja, dla dorosłych od 
18 lat). 10— 11.04 o  11, 15, 16.50, 
21. „Nasza historia”  (Francja) 
10—11.04 o 12.60 i 18.50.

AUSRA — „Gdyby../* (2 serie, 
Indie) — 10—11.04 o 12,16, 18.30. 
„Pecfyawl" (Francja, komedia) 10 
— 11.04 o  10.30, 14.30, 21.

DRAUGYSTE — „Boom" (Fran
cja, komedia) 10—11.04 o 15, 
18.40. „Wojna w wieżowcu" 
(USA, krymln.) 8—11.04 o 17.

PERGALE — „Emilia** (Fran
cja, erotyk, dla dorosłych) o 
12, 14, 16, 18, 20.

OD PONIEDZIAŁKU,
12 KWIETNIA

VILNIUS — „Picasso — kurek" 
{USA) o 11, 13, 17, 19, 20.50. 
„N ie Jesteśmy aniołami”  (Niem
cy — Hongkong, komedia) o 
15. Wideo: „Ślicznotka 1 po
twór** (kreskówka) o 13.15, 15.15.

AUSRA — „Sitara** (2 serie, 
Irndie) o 10.30, 13, 15.30, 18,
20.30.

DRAUGYSTE —  „Plażowe 
dziewczyny** (USA, komedia) o
15.30, 19.20. r,ŻmiJ^,< (USA) o 
17.20.

PERGALE —  „Czarny kwadrat" 
(Rosja, krym.) o 12, 14, 16, 18, 
20.

DOPOMOGĘ

w zarejestrowaniu przedsiębiorst
wa indywidualnego, zamkniętej 
spółki akcyjnej lub wspólnego 
przedsiębiorstwa. Pomogę w opa
tentowaniu znaku towarowego 
firmy.

Zwracać się: Vllnius, 41-67-83, 
65-27-14. (Zam. 1887)

Po dobrym kursie 
SKUPUJEMY 

CZEKI INWESTYCYJNE
od wszystkich mieszkań

ców Litwy.
Zwracać się: Vilnlus, uL 

4. Juozapavi£iaus lOa (da
wna M  Melnikaites), gab. 
101, tel. 35-31-24.

(Zam 1920)

W  różnych ilościach 
SKUPUJEMY

miedź i jego złom.
Zwracać się: Vikiius, tel. 74- 

29-61. (Zam. 1913)

FOTOGRAFUJEMY

różne uroczystości. Gwarantu
jemy wysoką jakość. W  razie 
potrzeby przyjeżdżamy do do. 
mu.

Zwracać się: Vilnius, tel. 46- 
55-73. (Zam. 1908)

SPRZEDAM

różne tureckie kurtki ze skraw
ków skóry (30 dolarów albo ta
lonami).

Zwracać się: Vilnius, tel.
75-88-21. (Zam 1842)

Świqteczna żabcią.
Zespól estradowy „RODACY’1'  i j j ,  

zapraszają wszystkich

N A  ŚW IĄTE CZNĄ  ZABĄty,

w  poniedziałek, 12 kwietnia w %
W  programie gry, zgadywanki, t a i ę ^  

w y  odbędzie się loteria z suPerwygrłL ty 
zostaną cenne przedmioty —  pralka

Początek o godz. 18.00 w  Pałacu 
wych. Bilety do nabycia w  kasie pałacaT?* 
w  poniedziałek. Zamówienia na bilety iw? M  
lefonlcznie 61-21-05.

Spółka „AKO"
(AL Giedymina 46, 2001 VUnln>

STALE DOSTARCZAMY PO CENACH lJoSL 
PAPIER OFFSETOWY 

Masa — 65 albo 80 g/m2, białość -v co mImum 
'Wilgotność 4,5—6.5 proc; średnica zwoju 84 Ił 
cm. <**kiC!

Prosimy dzwonić w trybie pilnym, lamaww tw 
runkl dostawy.

Tel. (0122) 22-52-44, iax 627132, tetez 2S12S3 u

:   ____________ tli

ZAPRASZAMY DO PODROŻY

20 kwietnia, 4. 18 ma{a — DO DAMASZKU 
18 kwietnia — DO MEDIOLANU.
Stale — DO STAMBUŁU, PEKINU.
Zwracać się: Vllnius, teL 81-60-67, 73-tł-u J_

pracy.__________________  (ZamiaT

STALE ORGANIZUJEMY 
2-3-DNIOWE WYCIECZKI 

KOMERCYJNE DO POLSKI 
ZAPRASZAMY.
Zwracać się: Vilnlus> 22-42-45, 22-34-55.

PRZYJMUJEMY

grupy 1 poszczególne osoby do zwiedzania WOaiS 
dowolnego innego miasta Litwy.

Telefon w Wilnie: 42-71-78.
(Zan. IH

Firma turystp| 
.AL KI"

M
stale organizuje 

korzystne dwudniowe 
podróże z noclegiem 

DO POLSKI. 

Zwracać się: Vilnius, Stimu 27-300 

Tel. 73-80-17, 73-80-59 

Kaunas, tel. 20-09-14.
(Zam. 11SI

SKUPUJĘ 

nikiel 1 pallad, mogą być uży
wane.

Zwracać się: Vilnins, teł. 64- 
12-95, albo w  godzinach wieczor
nych —  64-20-12. (Zam. 1921)

Kalendarium
* Sobota (10.IV) jest 100 dniem 

1993 r. Do końca roku —  265 
dał,

* Znak Zodiaku —  Baran.

* Imieniny: Małgorzaty, Micha
ła, Teren cjusza.

* Wschód Słońca —- 6.30, za
chód — 20.13. Długość dnia 13 
godz.. 43 min.

Niedziela (1U V )

* Wielkanoc.

* Imieniny: Filipa, Leona, Sta
nisława.

* Wschód- Słońca —  6.27, za
chód — 20.15. Długość dnia' 13 
godz. 48 min.

Poniedziałek (12.IV)

* Imieniny: Saby, Damiana, 
Juliusza* Lud os ława.

* Wschód Słońca — 6.25, za
chód —  20.17. Długość dnia 13 
godz. 52 min.

Wtorek (13JV)

* Imieniny: Idy, Marcina, Prze. 
mysława.

* Wschód Słońca — 6.22, za
chód —  20.19. Długość dnia 13 
godz. 57 min.

DBOGO
skufu/B"

in w e & J J ]

Rdes MĄ* jdd 
W  dniach PJ*" /  

i 9.00 do
jo d  godz. 9.00^,(

Pogoda
Utewsta ?

logiczna
tnia zacłmwrtf®1,, 
niamfc krótkoW*** B 
północno-.wsc"°°j |gj 
ny. Tempera*11**

dni bez *
nocy 2—i  
3—8 stopni dep̂
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^ id a n o c .  T ran s .

I A r c H W e d r y  W i l e i -  
j a  iS a  d ziec i. 10 .2 0

» , * »  10-5° ~  W  śed®1 
^ * 11.15 — W  święcie 

12.00 —  K o n c e r t  
iF T k  m  FUai dok . 1 4 2 5  

14.40 -  T V  B t a  
K o t w m y  w lle ń -  

Koncert. 1 7 .0 0  -  
J S i  17.45  -  W y -  

0  (ranicą L itw y . 18 .0 5  
^  tioŁ Film  fab . „ S y n  

_ t * V r r  19.55 -  W te ik a -  
20 .30  -  D ob- 

i? 21,00 —  W ia d o m o śc i.  

r 2i40 — Q<dz K z y k o w y .  
PKjram s tad ia  w id e o -  
23.15 —  W ia d o m o śc i 

213 0  —  F ran cu sk i 

Jrt,G raboitóiy "-

jy  uw y W id io d n te ]

i| l-  KioU. 9.20  —  M ias to . 
Ziujcmość.

Oitaaklno

H  - DneonSL 6.35  —  G im - 
6.45 —  C ią g n ien ie  
7,00 —  G odz in a  u- 

isiaiia: 8.00 —  C en trem .
| -Waanym rankiem. 9.00 
tigib wszyscy w domu. 
|- Gwiazda poranna. 10.20 
Sb 1050 — Rewia wojsko- 
' 1125 -  Notatki niepodróż- 
ilLS -  IV lerial dla dzieci 

afinego rumaka", 
i -  Maralon-15. 13.00 — 
ism 13.10 — Film dok. 
I -  Dziennik 14.20 —  Dia- 
litera. 1500 — Kłnb pod- 

1550 — Film anim. 
i-Panorama. 17.30 — Te
lli 17.45 -  Dziennik. 18.00 
H» . spektakl „Chytrus". 
1-hUanu. 21.00 — Wy- 
1U5 — Sportowy weekend. 
-  0 pogodzie. 22.05 — 
iHrama. 23.00 — Dzień- 
®25 — Rynek kinowy Ro- 
® s  K&a noina.

TV kosjl

P ' W e ł c L  7.25  —  F ilm  
£ 11* -  Antrakt. 8 .2 0  —  
rj®®. 830  —  N o s ta lg ic zn e  

**• 9.00 —  S tu d io
V  930 -  Fo lk lor. 10 .0 0  

f j j jw t o .  10.30 -  D la  d z ie .  

^ ° rtaż6  K  M a że i-  
Earopy1*. 11 .3 0  —  

12.10 —  Sposób b y -  
.  Sprawa ch łopska. 
|T;Wieści. 13,20 —  N ie  

~  N a jlep sz e  za . 
I™ W . 1435 —  K ro k i. 15 .2 0  
» c “  > Donahue. 15 .50  —  

; * ? * .  16.05  —  B ia ły
fw l i  Cudowny św iat. 

17.45 —  T V  f ilm  
M C * J T  Święto c o  d z ień . 
| U  *ttlama. 19.00 g j  W ie -  

Reklama. 1 9 2 5  —  
fifan fab. „K im  je s t 

FUm anim . d la  
*-2i x  1  P rem iery  fil-

Ksiuszy. 21.55 
22.00 —  W ieś c i,  

gw iazdy. 22.30 
■ ih  _ odowę m istrzostw a

m
siofC

ó*<#p
tu r f l

‘ *>iniwb.i-

>®®DnAUEK,
q * w i e i n i a

IT V

top-Model-93. 23.15 — Wiadomo, 
ści wieczorne. 23.30 — My we 
dwoje.

T V  L itw y  W s c h o d n ie j

8.50 — „Na początku...". 9.05
—  Film dok. 10.00 — Program 
TVP. 18.30 — Pszczoła. „Kobie
ta i jej mężczyźni*1. 19.20 — 
Klub Kolumba. 19.30 — Spotka
nie z przewodniczącym Wileńskiej 
Rady Miejskiej Yalentipasem 
Sapał asem. 19.50 — Rodzinny 
koncert artystów estrady. 21.00
— Oaza M. 21,30 — Program 
TVP. 23.20 — Piętro 18/15. 0.05
— Kino moją miłością. „24 kad
ry na sekundę". Film fab. „Pół
nocny express“ .

Ostankino

4^5 — Program dnia. 5.00 — 
Dziennik. 5.20 — Gimnastyka. 
5.30 — Poranek. 7.45 — Firma 
gwarantuje. 8.00 — Dziennik.
8.20 — Film anim. 8.30 — Ma- 
raton-15. 9.15 — Program roz
rywkowy. 10.05 — Spotkania 
dla was. 11.00 — Dziennik. 11.20
— Film n.-p. 14.00 Dziennik.
14.20 — Program. 14.25 —  Roz
maitości. 15.10 — Notes. 15.15
— Filmy anim. 15.40 — Program 
muzyczny. 16.20 — Godzina 
gwiazd. 17.00 — Dziennik. 17.20
— Technodrom. 17.30 —  O po
godzie. 17.35 — Koncert. 19.10
— Echo tygodnia. 19.40 — Do
branocka. 19.55 — Reklama. 20.00
— Dziennik. 20.35 —  Program. 
20.40 — TV  serial „Biały strój** 
(5). 22.00 — Montaż. 22.10 — 
Patrzcie, kto przyszedł. 22.25 — 
Broker. 22.35 — A  jednak. 22.50
— Montaż. 23.20 — Beau mon- 
de. Podczas przerwy — Dziennik.
24.00 — Ekspres prasowy.

T V  R o s ji

7.00 —J Wieści. 7.20 — Rekla
ma. Program. 7.25 —  Czas biz
nesmenów. 7.55 — Koncert po
ranny. 8.10 — Ściśle tajne. 9.30
— Ustami dziecka. 10.00 - 7  Na 
170 rocznicę urodzin A. Ostrow
skiego. 11.00 — W  wolnym cza
sie. 11.15 — Film fab. „Was o- 
czekuje obywatelka Nikanoro- 
wa". 12.40 — Sprawa chłopska.
13.00 — Wieści. 13.20 — Rekla
ma. Program. 13.25 — Film fab. 
14.50 — Reportaże K. Mażeiki z - 
„Małej Europy**. 15.25 — Wie
ści. 15.40 — TV serial dok. „Dzi
ka przyroda Ameryki** (6). 16.10
— Odbicia. 16.55 — Zakładnicy. 
17.25 — Ratunek 911. 18.2Q 
Biznes w Rosji. 18.45 — Święto 
co dzień. 18.55 — Reklama. 19.00 
—r Wieści 19.20 — Reklama. 
,19.25 — Poniedziałkowy krymi
nał z serii „Kryminalne histo
rie**. 20.20 — S. Jurski recytuje 
„Eugeniusza Oniegina". 20.50
— FHm anim. 21.00 — Bez re
tuszu. 21.55 — Reklama. 22.00
— Wieści. 22.20 — Mówią gwia
zdy. 22.25 — Karuzela sportowa. 
22.45 — Na sesji RN FR. 23.05

L— Znowu słyszę twój głos.

W T O R E K , 1 3  K W I E T N IA  
L T V

9.00 — Program dnia. 9.05 — 
Studio sportowe. 9.35 — Ferie 
szkolne. 40.45 — My we dwoje.
18.00 — Wiadomości. 18.10 — 
Film dok. 18.30 — Ciekawa eko
nomika. 19.00 — Wiadomości
(ros.). 19.10 — Gimnazjaliści.
19.40 — Spotkanie z premierem 
A. Sleżevićiusem. 20.30 — .Dob
ranocka. 21.00 — Panorama. 
21.30 — Serial angielskiej TV
Miasto kapitału". 22.25 — W  

salach koncertowych świata.
23.15 — Wiadomości wieczorne.

Ostankino

Program. 17.25 — Kanał Ostań- 
kina. 17.50 — O pogodzie. 17.55 
— Abecadło prywaciarza. 18.10 

c —  TV serial „Po prostu Ma
ria**. 18.55 — Temat. 19.40 — 
Dobranocka. 19.55 — Reklama. 
20.00 — Dziennik. 20.35 — Pro
gram. 20.40 — TV serial „Bia
ły strój** (6). 22.05 — 1 Hitpara- 
da „Ostankino-92". 23.00 — 
Dziennik. 23.20 — Program.
23.25 — Maksyma. 23.55 — L.- 
Klub. 0.40 — Ekspres prasowy.

T V  R o s ji

15.00 — Telegiełda. 15.30 — 
Wieści. 15.45 — Studio „Wzrosf"
16.15 — Święto na Zamoskwore- 
czu. 17.00 — Bajki dla rodzi
ców. 17.30 — Zamiłowanie do 
elektryczności. 17.45 — Wiado
mości parlamentarne. 18.00 — 
Jak długo oni > czekają. 18.45 —' 
Święto co dzień. 18.55 —  Rekla
ma. 19.00 — Wieści. 19.20 — 
Reklama. 19.25 —  TV serial 
„Santa Barbara". 20.15 — Jubi
leusz orkiestry ludowej W. An- 
driejewa. 21.00 — Niepłonny 
krzew. 21.55 — Reklama. 22.00
— Wieści. 22.20 — Mówią gwia
zdy. M  IS — Karuzela sportowa. 
22.30 — Program EKS. 23.00 — 
Na sesji RN FR. 23.15 — Kon
kurs im. S. Prokofjewa w Pe
tersburgu.

Ś r o d a ,  14 k w i e t n i a  
l t v

9.00 — Program dnia. 9.05 — 
Na ferie szkolne. 10.15 — W 
salach koncertowych świata. 
10.55 — Kryminał Niemieckiej 
TV z serii ..Starzec**. . 18.00 — 
Wiadomości. 18.10 — Koncert 
18.25 — Eliminacje piłkarskich 
mistrzostw świata. Litwa — Al
bania. Podczas przerwy — o
19.15 — Wiadomości (ros.). 20.20
— Dobranocka. 21.00 — Pano
rama. 21.30 -r* Wideo film Lite
wskiej TV „Krewni" (7). 22.05
— Straty i odkrycia. 22.45 — 
Program NTV. 23.15 — Wiado
mości wieczorne. 23.30 — Cd. 
programu NTV.

|£H dnia. 9.05 —
‘ anim.

K  melodie lu-
dzieci.

Wftl̂ ksnocny koncert 
i.*Vi. Film dok. 15.00 

li“ »ezwykły dzień". 
■Portowe. 16.10 

I '   ̂Ko* prtwWiennikacii. 
TC Ojo “wtyki klasy-

vńT.M°wa dzwonów.

l f c 040* - 1810 -■ S *  -  TV serial
— Wideofilm. 

ą,rJnocka. 2 1 .0 0  —
21.30 — 'Telegra 

■ 22.00 — Utewskil

4.55 — Program dnia. 5.00 — 
Dziennik. 5.20 — Gimnastyka. 
5.30 — Poranek. 7.45 — Firma 
gwarantuje. 8.00 '— Dziennik.
8.20 — Wesołe nuty. 8.35 -— 
TV serial „Po prostu Maria".
9.20 —  Salon prowincjonalny. 
9.40 — Bramka. 10.10 — Prog
ram muzyczny. 10.50 — Ekspres 
prasowy. 11.00 — Dziennik.
11.20 — TV film fab. „Brama 
Pokrowska." 13.35 — Film anim. 
13.50 -1 TV film dok. 14.00 
Dziennik. 14.20 — Program. 
14.25 — Wiadomości komercyj
ne. 14.40 — Świat pieniędzy A. 
Smitha. 15.10 — Notes. 15.15 — 
Show „50x50". 16.30 — Bram
ka. 17.00 — Dziennik.' 17.20 —

O stan k in o

4.55 — Program dnia. 5.00 — 
Dziennik. 5.20 — Gimnastyka. 
5.30 — Poranek. 7.45 — Firma 
gwarantuje 8.00 —  Dziennik. 
8.20 — Film anim. 8.35 -r- TV 
serial ,JPo prostu Maria**. 9.20
— IV  film dok. 9.40 £/. Kon
cert. 10.10 — Wedi. 10.50 — 
Ekspres prasowy. 11.00 — Dzien
nik. 11.20 — ̂ T v  film fab. „Trzy 
lata" (I—U).' 13.40 — Film anim.
14.00 — Dziennik. 14.20 — Pro
gram. 14.25 — Rozmaitości. 
15.10 — Notes. 15.15 Film 
anim. 15.45 — Mówiąc między 
nami. 16.05 — JaK osiągnąć su
kces. 16.20 — Film anim 16.50
— Technodrom. 17.00 —  Dzien
nik. 17.20 —r- Program. 17.25 — 
Kanał Ostankina. 17.50 — O po
godzie. 18.00 — T y  serial „Po1 
prostu Maria". 18.45 — Miniatu
ra. 19.00 — Ażeby to diabli. 
19.40 — Dobranocka. 19.55 — 
Reklama. 20.00 — Dziennik. 
20.35 — Program. 20.40 — TV 
serial „Biały strój** (7). 22.10 — 
Koncert. Podczas przerwy o
23.00 — Dziennik. 24.00 — 
100°C. 0.40 — Ekspres prasowy.

TV Rosji

7.00 — Wieści. 7.20 — Rekla
ma.. Program. 7.25 —  Czas ludzi 
interesu. 7.55 — Koncert poran
ny. 8.10 — Niepłonny krzew. 
9.05 — U Ksiuszy. 9.35 — W  
wolnym czasie. Klub domowy. 
9.50 — Plac sztuki. 11.05 —
Film fab. „Santa Barbara". 11.55
— Pielgrzym. 12.40 — Kwestia 
chłopska. 13.00 — Wieści. 13.20
— Reklama. Program. 13.25 — 
Program 03. 13.55 — Ściśle taj
ne. 14.55 — Abecadło kariery.
15.10 — Sygnał. 15.25 — Dzien
nik. 15.40 — Studio „Wzrost".
16.10 — Daleki Wschód. 16.55 

■  — Program religijny. 17.30 —
Filmy anim. 17.45 — Chwila 
prawdy. 18.45 — Co dzień świę
to. 18.55 -—  Reklama. 19.00 — 
Wieści. 19.20 — Reklama.
19.25 — Film fab. „San
ta Barbara**. 20.15 — Wiel
ki skandal. 21.00 — Notabene.
21.55 — Reklama. 22.00 — Wie
ści. 22.20 — Mówią gwiazdy.
22.25 — Karuzela sportowa.

22.30 — Szerzej krąg. 23.15 — 
Audycja muzyczna. 23.50 — 
Przegląd koszykówki. ’

CZWARTEK, 15 KWIETNIA 
LTV

9.00 — Program. 9.05 — Na 
uczniowskie ferie. 11.05 — 11.40
— Wideofilm „Krewni". 18.00
— Dziennik. 18.10 —' Koncert.
18.30 — Audycja oświatowa 
,.Witaj, Francjo**. 19.00 — Dzien
nik. (ros.). 19.10 — Los Baky- 
ku. 19.40 — „Reily --- as szpie
gów". 20.35 — Dobranocka. 21.00
— Panorama. 21.30 t-  Wideo
film i,Krewni". 22.20 —p Klub po
lityków. 23.05 — Wieczorna mu
zyka. 23.15 — Dziennik wieczo
rny. 23.30 — 0.15 —• Wieczo
ry.

O stan k in o

4.55 — Program. 5.00 4- Dzien
nik. 5.20 — Gimnastyka poran
na. 5.30 — Poranek. 7.45 — 
Firma gwarantuje. 8.00 — Dzień, 
nik. 8.20 — Popatrz, posłuchaj. 
8.40 — Film fab. „Po prostu Ma
ria**. 9.25 — W  świecie zwie
rząt. 10.20 — Do lat 16 i wię
cej. 10.50 — Ekspres prasowy.
11.00 — Dziennik. 11.20 — Dla 
was, teatromani. 13.30 — Film 
dok. 14.00 — Dziennik. 14.20 — 
Program. 14.25 — Rozmaitości. 
15.10 — Notes. 15.20 — Mię
dzypaństwowy kanał Ostankina. 
15.45 — Film anim. 16.15 — Po 
Syrii. 17.00 — Dziennik. 17.20
— Program. 17.25 — Moda dla 
milionów. 17.55 —  O pogodzie. 
18.00— Do lat 16 i więcej. 18.30
— Film fab. „Po prostu Maria**. 
19.15 — Polityka. 19.55 — Rek
lama. 20.00 — Dziennik. 20.35

- ‘ Program. 20.40 — Lato ^Mi
lion". 21.10 t-* Film fab. „Wia
domość**. 23.00 — Dziennik. 
23.20 — Wszystko możliwe. 
23.50 — Ekspres prasowy. 24.00
— Piłka nożna.

TV Rosji

7.00 — Wieści. 7.20 — Rek
lama. Program. 7J2S — Czas lu
dzi interesu. 7.55 — Filmy a- 
nim. 8.15 — Notabene. 9.10 — 
Spektakl TV „Wierzę". 10.15 — 
Amerykańskie kreskówki. 10.30

. — Film dok. 10.40 — Paralele.
10.55 — Film fab. „Santa Bar- 

. bara". 11.45 — Syberyjska zie
mia". 1235 — Wideopoezja. 
12.40 — Kwestia chłopska. 13.00
— Wieści. 13.20 — Reklama. 
Program. 13.25 — Film fab. „Zie
mia Sannikowa". 14.55 — FUm 
dok. 15.25 — Wieści. 15.40 — 
Gra bez przegranej. 16.05 — 
Filmy dok. 16.50 — Zjednoczenie

nM. 17.05 — Człowiek interesu.
17.35 — W  parlamencie. 17.50
— M. Roszczyn. 18.45 ‘ — Co " 
dzień święto. 18.55 — Reklama.
19.00 Wieści. 19.20 — Rek
lama. 19.25 — Film fab. „Santa 
Barbara". 20.15 — Amerykańska 
kreskówka. 20.25 — W  świecie 
auto- i motosportu. 21.55 — Re
klama. 22.00 — Wieści. 22.20
— Mówią gwiazdy. 22.25 — Ka
ruzela sportowa. 22.30 — Aleja 
wideoklipów. 22.40 — Na sesji 
RN FR. 23.15 — Nowe imiona 
w muzyce.

PIĄTEK, 16 KWIETNIA 
1TV

9.00 — Program 9.05 — Z za
chodniego brzegu. 9.35 — Ferie 
szkolne. 11.15 — 12.05 — Wi
deofilm „Krewni**. 18.00 — Dzien
nik. 18.10 — Koncert muzyki 
dawnej. 16.30 — Studio katoli
ckie. 19.00 — Dziennik (ros.). 
19.10 — Wideofilm ..Sąsiedzi".
19.35 — Najśmieszniejsi ludzie 
Ameryki. 20.00 — Magazyn TV 
„Puls przedsiębiorczości". 20.30
— Dobranocka. 21.00 — Panora
ma. 21.30 — Gra TV „Tak. Nie". 
22.30 — Aleja Wolności. 22,40
— To dopiero show. 23.00 — 24 
kadry na sekundę.

Ostankino

4.55 — Program 5.00 — Wia
domości. 5.20 — Gimnastyka po
ranna. 5.30 — Poranek. 7.45 — 
Firma gwarantuje. 8.0C — Wia
domości. 8.20 — Film anim. 
10.00 Klub podróżników. 
10.50 — Ekspres prasowy. 11.00 
— Dziennik. 11.20 — Ameryka 
z M. Taratutą. 11.50 — Film fab. 
„34 pośpieszny". 13.10 — Film

dok. „01 słucha'*. 13.20 — Film 
anim. 14.00 — Wiadomości,
14.20 Program 14.25 —
Brydż 14^0 — Biznes. 15.05 — 
Notes. 15.10 Koncert. 15.25
— Film fab. „Przepiękna Wasy- 
lisa". 16.50 — Działalność. 17.00
— Wiadomości. 17.20 — Między
narodowy kanał Ostankina. 
17.40 — O pogodzie. 17.45 — 
Człowiek i prawo. 18.15 — A- 
meryka z M. Taratutą. 18.45 — 
Pole autów. 19.40 — Dobranoc, 
dzieci. 19.55 — Reklama. 20.00
— Wiadomości. 20.35 — Prog
ram. 20.40 — Człowiek tygodnia. 
20.55 — Film fab. „Lwia część". 
22.25 — Biuro Polityczne. 23.20
— Wieczór muzyczny. 24.00 — 
Auto-show. 0.15 — Audycja roz
rywkowa. Podczas przerwy o 
23.00 — Wiadomości. 1.15 — 
Ekspres prasowy.

TV Rosji
• *'w -r

7.00 — Wieści. 7.20 — Rek
lama. Program. 7.25 — Czas lu
dzi interesu. 7.55 — Amerykań
ska kreskówka. 8.10 — Moja oj
czyzna. 9.05 — Złote ostrogi. 
9.35 — Folklor. 10.05 — Spek
takl. 10.50 — W  wolnym cza
sie. 11.05 — FUm fab. „Santa 
Barbara". 11.55 — Biały kruk. 
12.40 — Kwestia chłopska. 13.00
— Wieści. 13.20 — Reklama. 
13.25 „ i" . 13.55 — Nostalgicz
ne wieczory. 1435 — 20 sezon 
w Kałudze. 14.55 — Telegiełda. 
15.25— Wieści. 15.40 — Wzrost 
16.10 — Zgasła gwiazda? 16.40 — 
Wyjaśnijmy. 17.00 — FUm Dis
ney^. 17.50 — FUm anim. 18.00 — 
Powrót Dymitra. 18.30 — Film a- 
nlm. 18.45 — Co dzień święto. 
18.55 — Reklama. 19.00 — Wie
ści 19.20 — Reklama. 19.25 
Film fab. ,.śmierć nie jest stra
szna". 21.00 — K-2. 21.55 — 
Reklama. 22X)0 — Wieści. 2230
— Mówią gwiazdy. 22.25 — Ka
ruzela sportowa. 22.45 — Na se
sji RN FR. 23.15 — Program 
„A*4. 0.15 — Mistrzostwa świata 
w gimnastyce.

SOBOTA, 17 KWIETNIA 

LTV

9.00 — Dziennik. 9.05 — Pro
gram dla dzieci. 10.05 — Z za
chodniego brzegu. 10.35 — 
Chrześcijańskie słowo. 10.45 — 
Zgoda. Audycja w jęz. rosyjs
kim i białoruskim. 11.45 — Wi
taj, Francjo. 12.15 — Nasz ję
zyk. 13.05 — Zdrowie. 13.45 — 
Ferie szkolne. 14.45 — Rodzinie 
i domowi. 15.25 — Program spo
rtowy. 16.00 — Album TV. Po
zdrowienia. 17.00 — Piłka noż
na. 17.45 — Program sportowy. 
18.00 — Dziennik. 18.10 — Lit
wa i świat. 18.50 — Nasi przod
kowie. 19.15 — Europejski ma
gazyn TV. 20.00 — Wasze stu-, 
dio. 20.30 — Dobranocka. 21.00
— Panorama. 21.30 — Pod włas
nym dachem. 22.15 — Z serii 
„Stary". Film fab. 23.15. — 
Dziennik wieczorny. 23.30 — 
Program rozrywkowy.

/TV Litwy Wschodniej

8.55 — Mosty. 9.25 — Pozy
cja opozycji.

Ostankino •

6.10 — Program 6.15 — Wia
domości 6.35 — Gimnastyka po
ranna. 6.45 — Ekspres prasowy. 
6.55 — Sobotni poranek czło
wieka interesu. 7.40 — W świe
cie silników. 8.05 — O pogo
dzie. 8.10 — Maraton-15. 8.35 — 
Dopomóż sobie. 9.05 — Sobotni 
autograf. 9.35 — Instytut czło 
wieka. 10.05 — Kiosk muzyczny. 
10.35 — Czerwony kosmos. 11.05
— Festiwal twórczości inwali
dów. 12.15 — Telegra. 12.30 — 
Film fab. „Bardzo szczęśliwi męż
czyźni*'. 14.00 — Dziennik 14.20
— Program. 14.25 — Europejs
ki magazyn TV. 14.55 — Prog
ram sportowy. 15.50 — Wilk i 
zając: 25 lat razem, 17.20 — 
Czerwony kwadrat. 17.50 — 
Siedmiu wspaniałych. 18.45 — 
Film fab. „Śmierć za 10 centów**. 
19.40 — Dobranocka. 19.55 — 
Reklama. 20.00 — Dziennik. 20.35
— Program. 20.40 — Film fab. 
„Anna Karenina". Ode. 2. 21.40
— FUm dok. 22.10 — O pogo
dzie. 22.15 — Dziennik. 22.30
— Wielkanoc. Transmisja Mszy



. K U R I E R  W I L E Ń S K I ” 10  kwietnia

Rocznice 
tygodnia
*  12 kwietnia — Światowy 

Dzień Lotnictwa 1 KpenumautykL 
W  tym dniu w  1961 roku ro
syjski kosmonauta Jurij Gagarin 
dokonał pierwszego w historii lo
tu po orbicie okołoziemskiej na 
statku „Wostok-1".

*  Przed 30 laty, 12 kwietnia 
1963 r. zmarł Kazimierz AJdukle- 
wlcz, (ur. 1890), logik 1 filozof, 
twórca tzw. radykalnego kon
went; j onalizmu oraz semantycz
nej teorii języka, profesor uni
wersytetów we Lwowie, Pozna
niu i Warszawie.

*  12 kwietnia 1023 r. urodził 
się Aleksander Ostrowski (zm. 
1886)’, dramaturg rosyjski.

*  przed 80 laty, 13 kwietnia" 
1913 r. urodził się Aleksander 
Rymkiewicz (zm. 1983), poeta, 
członek grupy poetyckiej sku
pionej wokół pisma „Żagary".

*  13 kwietnia — Światowy 
Dileń Pamlęd Ofiar Katynia.

*  Przed 110 laty, 13 kwietnia 
1883 r. urodził się Dlemjan Bie
dny (właść. Jefim Pridworow, 
zm. 1945), poeta i bajkopisarz 
rosyjski.

*  13 kwietnia 1863 r. zmarł 
Józef Kozłowski (ur. 1818), rzeź
biarz wileński (jest m.in. auto
rem atlantów przy pałacu Tysz
kiewiczów (ul. Trocka), oraz po— 
rolników cmentarnych).

*  14 kwietnia 1818 r. nastą
piło otwarcie Biblioteki Publi
cznej w Warszawie.

*  Przed 70 laty, 14 kwietnie 
1923 r. zmarł Ludwik Heryng 
(ur. 1857), kierownik wileńskie
go chóru przy teatrze „Lutnia**.

*  15 kwietnia 1893 r. urodził 
się Jonas Sutkus, litewski dzia
łacz państwowy; aresztowany w 
1941 r.f zginął w obozie na 
Uralu.

*  Przed 80 laty, 15 kwietnia 
1913 r. urodził się Bioolua 05- 
klnis (zm. 1985), litewski kon
struktor szybowców.

*  15 kwietnia — Międzyna
rodowy Dzień Kombatanta.

*  Przed 150 laty, 15 kwiet
nia 1843 r. urodził się Henry 
James (zm. 1916), pisarz amery
kański osiadły w Anglii, wybit
ny reprezentant realizmu psycho
logicznego.

*  15 kwietnia 1518 r. przyby
ła do Krakowa Bona Sforza, 
księżniczka mediolańska, by po
ślubić króla Zygmunta I; poło-

—żyła wielkie- zasługi jako krze
wicielka kultury Odrodzenia w 
Polsce.

*  Przed 110 laty, 16 kwietnia 
1883 r. urodził się Augustlnas 
Voldemanasr (zm. 1942), litewski 
działacz państwowy.

*  16 kwietnia 1828 r. urodzi
ła się Mav|a Elżbieta Zakrzewska 
(zm. 1902), lekarka, organizator
ka pierwszego w  Nowym Jorku 
szpitala dla kobiet

*  Przed 90 laty, 18 kwietnia 
19CJ3 r. urodził się Jurij Mllutln 
(zm. 1968), kompozytor rosyjski, 
twórca operetek, popularnych 
pleśni, muzyki teatralnej i  filmo
wej.

*  18 kwietnia 1898 r. zmarł 
Hiflollt Jundziłł (u>r. 1846), zna
komity wileński chirurg, okuli
sta i terapeuta.

Telewizja Polska
NIEDZIELA, 11 KWIETNIA

8.00 — Tańce polskie — „Ku
rpie Zielone". 8.35 <— „Podwod
na odyseja ekipy kapitana Cou- 
steau" —  serial dok. prod. 
franc. 9.20 —  Opolskie malo
wanki (ludoiya tradycja świąt).
9.30 — „Szkoła w której strar 
szy** (2 —  ost.) —  film fab. 
prod. australijskiej. 11.25 —  
Urbi et orbi —  transmisja Mszy 
Świętej z Watykanu. 13.45 —  
Teatr dla dzieci •—  Ewa Szel- 
burg-Zarembina: „Tajemnica
szkolnego dzwonka**. 14.35 — 
„Dziecię zwane Jezus** (1) „O* 
czekiwanie" —  film fab. prod. 
włoskiej. 16.15 —  Koncert ży
czeń. 17.15 —  Pieprz i  wanilia.
18.00 — Teleeipress. 18.30 —  
„Dynastia** (184) —  serial prod. 
USA. 19.20 —  Smak wspom
nień: Dziadkowie i babcie. 20.00
—  Wieczorynka. 20.30 — W ia
domości. 21.10 —  „Kroniki mło
dego Indiany Jonesa4* (15) —  
serial prod. USA. 22.05 —  Big 
ZJbig show** (1) —  recital Zbig
niewa Zamachowskiego. 23.10
—  Dama śpiewa —  w iek i kon
cert Diny Ross. 0.50 —  „Best
seller" —  dramat sensacyjny 
prod. USA. Z20 — Program mu
zyczny. 3.20 —  Leksykon hu
moru. 4.20 —  Program rozryw
kowy.

PONIEDZIAŁEK,
12 KWIETNIA

8.00 —  Tańce polskie —  ka
lejdoskop. 9.10 — Siadami Jezu
sa —  reportaż z Betlejem, Naza
retu 1 Jerozolimy. 9.35 —  ,fNa 
całym świecie tego nie ma, tylko 
w  Tyszowicach" — film dok.
10.00 — „Pippi śpieszy na ratu
nek" —  film fab. prod. szwedz-

ROZRYWKI UMYSŁOWE

K R Z Y Ż Ó W K A
POZIOMO: A  —  bije go da

ma * Jeden z wynalazków Edi
sona, B — rząd koralowców, C
— pojemność statku *  wyrób 
piekarza, D — wybitna rosyjska 
tancerka, E —  nieżyt nosa * 
sztuczne uśpienie chorego, F — 
formy towarzyskie, ceremoniał, 
G —  rodzaj koryta * rzymska 
Leto, I  —  naciskanie, napór * 
omasta, K — grupa żołnierzy 
przeznaczona do określonych za
dań * szkliwo, L —  związek or
ganiczny, silnie trujący alkalo
id, Ł — Instrument muzyczny * 
przyzwyczaj en|e, nałóg, M  — 
stosunek między jednostkami 
monetarnymi różnych państw. 
N  — rzeka w Afryce Pld. * 
port w Szwecji, O — mały poch
lebca, P — stan w USA_? imię 
rosyjskiej pisarki Barto.

PIONOWO: A  — papieskie 
państwo *  może być daktylowa, 
B — rzeka w Birmie, C — fran
cuski architekt i ogrodnik, twór
ca ogrodu wersalskiego *  ogół 
wojska, D —  wybitny mówca i 
filozof rzymski, E — rodzaj wir 
zytowego surduta męskiego * 
sołenlzantka z 23 maja, F — 
władca mongolski (1336—1405), 
G — rośliny ozdobne, doniczko
we * drzewo liściaste, I —  ‘fi
zyk I elektrotechnik rosyjski * 
niechęć, wstręt, K — poręczy
ciel * dopływ rzeki Ob, L — 
rzeźbiarz fiński, autor m in_ pom
nika Nurmlego, L — karność, 
dyscyplina * zrzęda, tetryk, M
—  kilka, N  — miasto nad W i
llą * malarz rosyjski z grupy 
pierledwlżników, O — polski

reżyser I scenarzysta filmowy, 
P —  klamra spinająca mury * 
kraina historyczna na Pelopone
zie.

|Po rozwiązaniu krzyżówki na
leży odczytać dodatkowe hasło. 
Pierwsza litera oznacza rząd po
ziomy.

(A—A, I—F, J—O, F—M, B— 
J, K—L, C—Ł, N— E) (G—F, A — 
C, C—N, K—L, P—B, O—J, A — 
J, I—B) (C—E, B—K, I—D, O— l  
N—Ł) (C—I, P—K, Ł—O. N —N, 
M—L, C—N, E—K, P—O, Ł—P, 
E—N, P—F) (A —Ł, G—C, Ł—I, 
F—L, A—a  I—D, A —I, M —H) 
(A—O, Ł—N).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
BIAŁEJ Z 3 KWIETNIA 

\
Poziomo: macocha, osada,

gwizd, reklama, impas, wywóz, 
zgłoska, gang, haft, wieczerza, 
sola, mord, szafamia, rydz, kość, 
Matapan, złoże, Inari, nabywca, 
dykta, sokół, mereżka.

Pionowo: pociąg, rezeda, Azo
ry, tampon. dżonka, gwasz, 
marsz, Menam, Grenada, cokół, 
tabor, odznaka, chaos, pawęż, 
kurenda, agawa, Niasa, hamak, 
siewka, opałka, foryś, odrzut, 
ćwikła.

kiej. 11.35 — „Koale** — film 
przyrodniczy prod. australijskiej.
12.30 —  Koncert życzeń. "13.10
— Teatr dla dzieci: Barbara
Winklowa —  „Złamana noga 
babci". 13.55 —  Po drodze na 
kresy: Grodno (2). 14.25 —
Koncert fortepianowy F-moll 
Fryderyka Chopina. 14.55 —  Ko
biety niezwykłe. 15.25 — „Dzie
cię zwane Jezus*' (2-osL) — film 
fab. prod. włoskiej. 17.05 —  Te. 
atr telewizji: Miro Gavran: — 
„Miłości George'a Washingtona**.
18.00 —  Teleerpress. 18.25 — 
„Ritta Hayworth — wytańczone 
marzenie** —  film dok. prod. 
USA. 19.25 — X IV  przegląd 
piosenki aktorskiej Wrocław-93.
20.00 — Wieczorynka. 20.30 — 
Wiadomości. 21.00 —  Polskie 
ZOO. 21.30 —- „Sahara" —  film 
przygodowy prod. USA, 23.20 — 
Big Zbig show (2) —  recital 
Zbigniewa Zamachowskiego.-0,30
— Program muzyczny. 1.05 — 
„Dreseed to K311" —  thriller prod. 
USA.

WTOREK. 13 KWIETNIA

10.00 — Wiadomości. 10.10 — 
Mama i ja. 10.25 — Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.05 —  „Dy
nastia" —  serial prod. USA.
12.00 —  Giełda pracy — giełda 
szans. 12.15 — Przyjemne z po
żytecznym. 12.30 —  Kultura lu
dowa — konteksty. 12.45 — 
Klub samotnych sęrc. 13.00 — 
Wiadomości. 13.10 — Program 
dnia. 13.15 — 17.00 — Telewizja 
edukacyjna. 17.05 —  Koncert 
dziecięcych i młodzieżowych ze
społów artystycznych. 17.50 — 
Muzyczna Jedynka. 18.00 —  Te- 
leezpress. 18.25 —  „Bill Cosby 
show** —  serial prod. USA. 
18.50 —  Test —  magazyn kon
sumenta. 19.10 —  Encyklopedia 
II wojny światowej. 19.40 —  Ar
mia Izraela. 20.00 — Wieczoryn
ka. 20.30 —  Wiadomości. 20.55
— 7 minut dla ministra pracy.
21.15. —  „Wszystkie drogi pro
wadzą do domu** (2-ost.) —  film 
obyczajowy prod. włoskiej. ŻL5S
— Program publicystyczny. 23.25
— Klub dobrej książki. 23.45 — 
Wiadomości. 24.00 — Muzyczna 
Jedynka. 0.10 —  Inne kino. 0.50
—  Gra trio Janusza Strobla. 1.20
—  Już nowy dzień. 1.30 — Pro
gram muzyczny. 1.45 — „Córka 
albo syn** —  film fab. prod, pol
skiej. 2.55 —  Teatr Kazimierza 
Kutza — Wieniedikt Jerofiejew: 
„Noc Walpurgii albo kroki Ko
mandora**.

ŚRODA, 14 KWIETNIA

10.00 —  Wiadofności. 10.10 — 
Mama i ja. 10.25 — Domowe 
przedszkole. 10.50 —  Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 — 
„Wszystkie drogi prowadzą do 
domu*1 (2-ost.). —  film obycza
jowy prod. włoskiej. 12.35 — 
Reportaż. 13.00 — Wiadomości.
13.10 —  Program dnia. 13.15 —
17.00 — Telewizja edukacyjna.
17.05 — „Sami o sobie** —  ma
gazyn nastolatków. 17.50 — Mu
zyczna Jedynka. 18.00 — Tele- 
express. 18.25 —  „Szczęścia nie 
można kupić*' (5) —  serial prod. 
kanadyjsko-francuskiej. 19.15 — 
Klinika zdrowego człowieka.
19.35 — M y i świat — maga
zyn. 20.00 —  Wieczorynka.
20.36 —  Wiadomości 21.15 — 
Studio sport 22.55 — Film dok. 
(50 rocznica powstania w getcie 
warszawskim). 23.45 — Wiado
mości. 24.00 — Muzyczna Je-
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Lietuvos RespubllkaK U R IE R

Wileński
Dziennik społeczno-polityczny 

Sejmu 1 Rządu Republiki litew
skiej. Ukazuje się od 1 Upca 
1953 r.

Kod 67218 
Cena 8 talonów.
W  Polsce —  1000 zL 
Zam. 1089
Nr rejestracji —  322. 

Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

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

D z i a ł y :  państwa 1 samorządu terenowego — 42-78-63, ekono
miczny —  42-78-54, etyki, rodziny 1 prawa — 42-79-64, prawnik
—  42-75-76, szkolnictwa I młodzieży — 42-79-73, 42-69-86, żyda 
politycznego —  42-78-81, żyda wsi —  42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualności — 42-79-77, handlu, usług 1 komunikacji
—  42-79-56, literatury 1 sztuki'—  42-79-88, felietonów I aportu
—  42-90-63, listów — 42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny
—  42-72-70, korespondend: na rejon wileński —  42-78-90, 
45-03-95, solecznlckl — 52-780, śwlędańsld —  44-21-46, trocki 1 
szyrwlnckl —  62-42-67, fotokorespondend —  42-90-81, tłumacze
— 42-90-69, 42-72-71, styllśd —  42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor Zbigniew S i l
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----------
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