
• Egy osztrák, akiért a magyarok is szorítanak • Tiszta vizet a csapokba! 

• Szarajevóban 
„Felszabadítóként" köszöntötték 
az orosz kéksapkásokat 

Mai mellékletünk: 

A NATO bombázói - készenlétben 
Az elmúlt napok görcsös 

bizonytalansága azt illetően, 
hogy a NATO ultimátumá-
nak lejárta után sor kerül-e 
a légicsapásokra a Szaraje-
vó környéki szerb állások 
ellen, vagy sem, tegnap este 
8 óra után némiképp oldó-
dott: Pavel Gracsov orosz 
védelmi miniszter bejelen-
tette, hogy a NATO az éj-
szaka folyamán nem intéz 
légicsapást a boszniai szer-
bek állásai ellen. Gracsov az 
NTV orosz tévének adott 
nyilatkozatában elmondta: 
ez az amerikai kollégájával, 
William Perryvel folytatott 
telefonbeszélgetése során vált 
egyértelművé. Nem sokkal 
később Michaei Rose tábor-
nok, a boszniai ENSZ-erők 
főparancsnoka is bejelen-
tette: „nincs szükség a NATO 
légicsapásaira Boszniában". 
A brit tábornok néhány 
órával az ultimátum lejárta 
előtt a BBC szarajevói tu-

dósítójának nyilatkozott. A 
tábornok megerősítette, 
hogy az ENSZ képviselői 
megszemlélték a boszniai 
szerbek valamennyi tüzér-
ségi állását, ahonnan a fegy-
verzetet már vagy vissza-
vonták, vagy ez folyamat-
ban van, illetve használaton 
kívül helyezték azokat. 

Tegnap estére egyébként 
megérkeztek Szarajevó 
szerbek lakta külvárosába, 
Grbavicába az orosz ENSZ-
katonák. A páncélozott csa-
patszállítókon, teherautó-
kon és dzsipeken bevonuló 
egységeket a szerbek boldo-
gan éljenezve „felszaba-
dítóként" köszöntötték, nem 
titkolva, hogy az oroszoktól 
az esetleges muzulmán tá-
madások visszaverését is 
várják. Az orosz ENSZ-
katonák az ellenfeleket el-
választó frontvonalon fog-
lalnak el állásokat. 

ÁRA: 17 F T 

• Für Lajost választotta meg a 
hét végén a Magyar Demok-
rata Fórum elnökének a párt 
VII. országos gyűlése Buda-
pesten. A politikus, aki hon-
védelmi miniszterként a kor-
mány tagja, 685 voksot kapott 
a küldöttek 729 szavazatával. 
Az országos elnökség új tagjai: 
Balsai István igazságügy-mi-
niszter, Schamschula György 

közlekedési, hírközlési és víz-
ügyi miniszter, Salamon László, 
az Országgyűlés Alkotmány-
ügyi Bizottságának elnöke, 
valamint Dobos Krisztina 
országgyűlési képviselő. Az 
MDF újonnan megválasztott 
elnöke szűzbeszédében pár-
huzamot vont a mai és a négy 
évvel ezelőtti helyzet között, 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

m A gilisztaháború folytatódik 

A kukacpiac nem élt sokáig 
Amikor öt évvel eze lőt t a sorsukra 

hagyott gilisztások felkérésére részt vettem 
egy nagygyűlésükön és meghal lgattam 
tiltakozásaikat, az azóta legendássá vált 
váci Flóra és Fauna Szövetkezet elnöke 
kedvesen megpasko l ta arcomat , és 
hozzátette: „Aztán nehogy valami hülyét 
írj, mert megbánhatod...". 

Meg is bántam. Igaz, sikerült az elmúlt 

évek alatt néhány fejest megbuktatni, de ez 
vajmi keveset segített a károsultakon. A 
botrány csúcsán az OTP leáll í ttatta a 
gil isztakölcsön visszafizetéseit, ígérték, 
kitalálnak valami okosat. Nem sikerült. 
Időközben a f ő k o l o m p o s o k kereket 
oldottak, és ott, a „magasban" csendben 
maradtak az illetékesek. 

(Posztobányi László riportja a 8. oldalon.) 

• A József Attila Tudományegyetem doktor-
avató ünnepi ülését tegnap, vasárnap délelőtt a 
Szegedi Nemzeti Színházban tartották meg. Az 
egyetemi hagyományok szerinti ünnepségen 
ezúttal nemcsak az Állam- és Jogtudományi 
karon egyetemi tanulmányaikat befe jező 
jogászokat avatták, hanem a jogi-, a bölcsész-, 
valamint a Természettudományi Karon 
egyetemi tudományos fokozatot (doctor 

Fotó: Révész Róbert 

universitatis) szerzetteket is. Az Állam- és 
Jogtudományi Kar nappali tagozatán 112-en, az 
e s t i - l eve lező tagozatán 36-an fejezték be 
tanulmányaikat és használhatják a dr.iur. cfmet. 
A dr. univ. fokozatot két jogász szerezte meg; a 
Bölcsészettudományi Karon 11 -en, a Termé-
szettudományi Karon pedig 13-an szerezték 
meg az egyetemi tudományos fokozatot. 

• Z. Nagyék nem követtek el súlyos jogsértést 
N O f o l o l f i o c c i l l f 9 h o l o l l i e l o l f szombaton határszem-
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Morahalom korzeteben, majd 
Szegeden sajtóértekezletet 
tartott minisztériumi munkatár-

Für Lajos lett 
az MDF elnöke 

EUROTOURS NYEREMÉNYJÁTÉK! 
ibs 5 0 OOO Ft-os utazási fe j törö já ték 
•natiohal a z E U R O T O U R S - s z a l , 

4 héten keresztül, lapunkban! 
Játékunk ismertetője és az elsó forduló 

kérdése a 4. oldalon található! 
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sai és három, dél-alföldi me-
gyei rendőrfőkapitány társasá-
gában. Kiskunhalasi és móra-
halmi tapasztalatai alapján 
megállapította, hogy a magyar 
határőrség személyi állománya 
kitűnő, felszereltsége viszont 
elavult. A dél-alföldi gyilkos-
ságsorozat felderítése kapcsán 
bravúros és eredményes nyo-
mozásról beszélt. A szót átve-
vő főtisztek részletekkel szol-
gáltak, a lapunkban közölt 
rendőrségi sajtóközlemény 
adatait pontosítva. Kiderült: a 
kecskeméti Horváth Antal 
fegyverkereskedelemmel is 
foglalkozott, míg a szegedi Z. 
Nagy család ügyében nem ta-
láltak olyan adatot, mely sú-
lyos jogsértésre utalt volna. 
Őrizetbe vettek viszont egy 
Bács-Kiskun megyei, valószí-
nűsíthető tippadót - miután 
Magda Marinko beszélni kez-
dett... 

(Részletek a 7. oldalon.) 

Hergelj, 
magyar! 

Az elnöki különgép 
pontosan megfelelt egy 
közép-európai kompor-
szag szerény igényeinek • 
szögezhettük le múlt hét 
kedden, amikor Madrid-
ba indultunk. A repülő 
fedélzetén semmiféle lu-
xus nem jelezte, hogy itt 
utazik a köztársaság el-
nöke, a magyar kormány 
külügyminisztere és a 
külgazdasági miniszté-
rium államtitkára. Göncz 
Árpád pontosan érkezett, 
hátraköszönt és feleségé-
vel gyorsan helyet foglalt. 
(Dlusztus Imre beszámo-
lója a 8. oldalon.) 

Tányérsapka helyett esernyő... A belügyminiszter a mórahalmi határőr-kirendeltség 
vezetőinek jelentését fogadja. (Fotó: Nagy László) 

Doktorokat avattak Szegeden 


