
Lőttek 
a kéksisakosok 

Brit ENSZ-katonák 
péntek hajnalban lelőt-
tek három horvát mili-
cistát, akik csapatukkal 
megtámadtak egy mo-
hamedán segélykonvojt 
Közép-Boszniában. Az 
ENSZ-forrásokból szár-
mazó hírt a brit védelmi 
minisztér ium később 
megerősítette. 

Az incidens Vitéz és 
Travnik között történt. 
A britek a több mint 
ötszáz járműből össze-
állított, Tuzlába tartó 
konvojt kísérték, amikor 
boszniai horvát asszo-
nyok tartóztatták fel , 
majd horvát katonák 
kezdték lőni a segély-
szállító teherautókat. 

Ez az első eset, hogy 
brit katonák összecsap-
tak valamelyik hadviselő 
fél fegyvereseivel Bosz-
niában. A híradások 
egyébként nem szólnak 
arról, hogy ugyanarról a 
konvojról van-e szó, 
amelyet a horvátok csü-
törtök éjjel egyszer már 
megtámadtak Novi Trav-
niknál. 

Szegénységgel bacsozik a XX. szazad 
Az ENSZ Fejlesztési Prog-

ramjával foglalkozó multila-
terális bizottság a közelmúlt-
ban elkészítette jelentését. 
Az emberi fejlődés, 1993 
cimű anyag néhány kiraga-
dott megállapítása cseppet 
sem derűs képet fest a bú-
csúzó huszadik századról, 
íme: 

- A Föld népességének 90 
százaléka nincs abban a 
helyzetben, hogy valamilyen 
módon befolyásolja azokat a 
döntéseket, amelyek a saját 
életére visszahatnak. 

- Ami a nők helyzetét 
illeti: a parlamenti helyek-
nek mindössze 10 százalékát 
foglalják el; minden száz 
miniszteri bársonyszék közül 
csak négyet mondhatnak 
magukénak. 

- Mintegy 300 millió gyer-
mek semmiféle iskolai okta-
tásban nem részesül; 200 
millióra tehető azoknak a 
gyerekeknek a száma, akik-
nek a fejlődését alultápláltság 
akadályozza. 

- A különféle népcsopor-
tok érvényesülési lehetőségét 
összevetve az Egyesült Álla-

mokban a fehérek az első, a 
négerek a 31., a latin-ameri-
kai bevándorlók a 35. helyen 
állnak. 

- Az ezredfordulóhoz kö-
zeledve biztosra vehető, hogy 
a szegénység növekedése 
jellemzi az utolsó évtizedet 

- A világ lakosságának 
kétharmada falun él, ám ők 
az oktatás, az egészségügy 
különféle szolgáltatásainak, 
még az egynegyedét sem 
mondhatják magukénak. 

- Az iparilag legfejlet-
tebb országokban minden 
100 ezer lakosra 15 öngyil-
kosság, 100 kábítószeres 
bűncselekmény és 15 közle-
kedési baleset jut. 

- A tíz legelmaradottabb 
ország, ahol a világ szegé-
nyeinek mintegy háromne-
gyed része él, a fejlesztési 
segélyeknek csupán egyne-
gyedét kapja. 

- Az évi mintegy 15 mil-
liárd dolláros technikai fej-
lesztési segély jelentős részét 
nyugati szakértők fizetésére 
fordítják. 

Mai mellékletünk: 
* # 

Vajon hatásosak-e a melós érvek? (Fotó: Schmidt Andrea) 

Borotvaélen a kereskedőház 
Lincshangulatban gyülekez-

tek a Vidia dolgozói, mintegy 
120-an a Bakay Nándor utcai 
raktár előtt, tegnap délelőtt 10-
kor . A ba ja i , békéscsaba i . 

kecskeméti és szolnoki kiren-
deltség képviselőit autóbuszok 
hozták Szegedre, a szakszerve-
zet által összehívott munkás-
gyűlésre. A vezetést raportra 

idéző „vidékiek" szabadságot 
vettek ki a pénteki napra, míg a 
szegediek kilépővel ácsorogtak 
az utcán (nekik erre az időre 
nem járt munkabér). A dolgo-

délzet, hatalmas árbóc tövében, 
a kormánykerék mellett dolgo-
zik a diszkós, miközben a pa-
zar fénytechnika és techno-lé-
zer a terem legeldugottabb zu-
gába varázsol őrült figurákat. 

S ami miatt igazán különle-
ges a hely: a lármás diszkótól 
idegenkedő idősebbek is szíve-
sen térnek be Bounty a szóra-
koztatóközpontba. Hogy mi-
ért? Erről nemcsak a kép árul-
kodik. A választ a Stefánia 
címoldalán olvasható riportból 
tudhatják meg. 

Fotó: Schmidt Andrea 

Lelket gyógyíthat egy simogatás? 
Megérinti a karod. A mo-

solytól bátrabb lesz. Megsi-
mogat. S már bújik is hozzád. 
Mintha érezné, új élet fogant a 
szíved aj^itt. Mintha tudná: 
gyermeket vártok, családotok 
hamarosan egy újabb kis jö-
vevénnyel gyarapodik, s más-
állapotban még érzékenyebb az 
asszony, az anya... Odabújik 
domborodó hasadhoz. Abból a 
szeretetteli zugból kérlelőn-
vágyakozón néz föl rád: 
„Hazaviszel?" Anyai simoga-
tásodra , meleg öle lésedre , 
ú jabb mosolyodra vágyik. . . 
Megsimogatod. Átkarolod a 
vállát. Mosolyt erőltetsz az 

arcodra. Magadban meg rös-
tellkedsz, de csak ennyit te-
hetsz... Látogató vagy, esetleg 
gondozónő, nevelő vagy orvos. 
Akárhogy nézzük: a Gyermek-
és If júságvédő Intézet ven-
dége vagy, nem GYIVI-lakó. 
Nem tehetsz mást, mint az 
állam gondjaira bízott tehetet-
len, kiszolgáltatott, szeretet-
éhes kicsi emberek helyzetét 
megpróbálod átérezni, s önma-
gad legjavát adva teszed a dol-
god: simogatva-mosolyogva 
írsz, fényképeze l , taní tasz, 
gyógyítasz... 

(Folytatás a 6. oldalon.) 
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zók arra szerettek volna választ » 
kapni elsősorban, hogy igaz-e 
a hír, miszerint a több mint 600 
Vidia-alkalmazottnak legalább 
a felét, egyes hírek szerint a 60 
százalékát kirúgják. (Részletek 
a 2, oldalon.) 

m Vitorlás a homokon 
m Rajtaütés hétvégeken 

Mórahalmi Édenkert 
Ha Bounty, akkor általában 

hajó, netán csokoládé, az Éden-
kert íze - legalábbis tegnapig. 
Péntek estétől ugyanis a Bo-
unty név már egy új szórakoz-
tatóközpontot takar Móraha-
lom városában. 

Az egykori, jellegtelen stí-
lusban épült Művelődési Házat 
varázsolták ügyes kezek euró-
pai szintű szórakozóhellyé, 
melyhez hasonlót lámpással 
sem találni a környéken. A 
nagyterem színpada lett a főfe-

Csempevására Parraghnál! 
Olasz padlóburkoló 25x25 
Olasz padlóburkoló (fagyálló) 33x33 
Csempék 20x25 

Az első vendégek a Bounty fedélzetén (Fotó: Nagy László) 

990 Ft/nm, 
1 390 Ft/nm, 

990 Ft/nm. 

Kludi és Roca csaptelepek, valamint Roca szaniteráruk 
nagy választékával várjuk vásárlóinkat 


