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TÜRELEM ROZSAT TEREM
A közép- és kelet-európai országokban csak közép
távon valósulhat meg a gazdasági átalakulás, s csak
késeibb hozhatja meg eredményeit. A gazdaságilag
fejlett országok azzal nyújthatják ehhez a legnagyobb
segítséget, hogy teljes mértékben megnyitják piacaikat
ezeknek az országoknak termékei előtt, mert a korlá
tozásokkal kockára teszik a szükséges szerkezetátala
kítási programok megvalósulását, sőt magát a reformot
is - állapítja meg a gazdaságilag legfejlettebb 24
országot egyesítő gazdasági szervezet, az OECD most
közzétett éves elemzése, előrejelzése, amelyben külön
fejezet foglalkozik Közép- és Kelet-Európa gazdaságá
nak a világgazdaságba történő integrálásával. A jelen
tés e része megállapítja, hogy a legtöbb országban
ugyan megindult a gazdasági reform, de ennek elle
nére még távol vannak a megoldástól, s ennek bizo
nyítéka az is, hogy a termelés visszaesett.

ím E G CSÁKÁNYBÚCSÚ
Ma ünnepélyes keretek között fejezik be a termelést
Eszak-Franciaország utolsó szénbányájában. A nordpas-de-calais-i szénmedencében, amely hosszú időn át
a legfontosabb volt Franciaországban, megszűnik a
szénbányászat. Az utolsó 247 bányász - ennyi maradt
a második világháborút követő 220 ezres bányász
seregből a körzetben - részben nyugdíjba megy, rész
ben más munkára kerül. A bányák bezárását eredetileg
már 1985-re tervezték, de az első olajválság idején
meghosszabbították a határidőt. A bezárás óla nem a
szénkészlet hiánya: a feltárt készletek rendkívül na
gyok, viszont magas a kitermelés költsége.

TILTAKOZÁS A TILTAKOZÁSÉRT
Általános sztrájkot hirdettek Temesváron a szakszer
vezetek. Huszonhat nagyvállalat dolgozói be is szün
tették a munkát. Helyi szakszervezeti vezetők szerint a
dolgozók azért tiltakoznak, mert a kormány még min
dig nem adott választ októberben megfogalmazott
szociális és gazdasági követeléseikre. A temesvári
szakszervezetek szövetsége és a Temes megyei szabad
szakszervezetek szövetsége közösen tiltakozott
a
román parlament számos tagjának minapi állásfog
lalása ellen. A képviselők egy része ugyanis megbé
lyegezte a „gyakori temesvári tiltakozó akciókat”. Azt
állították, hogy a temesvári megmozdulások ellenté
tesek a tavalyi forradalom eszméivel, a tüntetések szer
vezőit pedig bajkeverőkként tüntették fel. Tőkés
László püspök nyilatkozatban ítélte el a román .parla
ment állásfoglalását.
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FIZETNEK, MINT A KATONATISZT
Az Egyesült Államok elégedett szövetségeseinek
hozzájárulásával - jelentette ki szerdán a Perzsa
öbölben tett nemzetközi előkészületekről nyilatkozó
amerikai külügyi szóvivő. Richard Boucher közölte: a
NATO-n belüli szövetségesek kilencmilliárd dollárral
járulnak hozzá az öbölben felvonuló amerikai csapatok
költségeihez. Négymilliárdot már ki is fizettek kész
pénzben. Ezenkívül- 13,4 milliárd dollárt teremtettek
elő a válságot leginkább megszenvedő országok (Egyip
tom, Jordánia és Törökország) megsegítésére - mondta.

KÉZ A KÉZBEN MAFFIÓZÓK
Valóságos együttműködési megállapodás volt érvény
ben a szicíliai maffia és a kolumbiai Medellin kartell
között a latin-amerikai kábítószer szállításáról, s Euró
pában és a Földközi-tenger térségében történő terjesz
téséről - ezt bizonyítja az olasz rendőrség kábítószer
ellenes szolgálatának legújabb jelentése. A jelentés sze
rint - amelyet a tegnapi olasz lapok nagy vonalakban
ismertetnek - 1987 óta 500 kilogramm kolumbiai
kokain jutott el ilyen módon Olaszországba, s innen a
maffia hálózata útján osztották tovább. A szállítmá
nyok egy részét Spanyolországba és más nyugat-euró
pai országokba továbbították. Az olasz rendőrség sze
rint ily módon igazi „munkamegosztás” alakult ki az
olasz és a kolumbiai maffia között - jobbnak látták
együttműködni, mint harcolni a kábítószerpiac ellen
őrzéséért.

Ha nem is valóságban, csak a londoni stúdióban, ahol új
albumának egyik slágergyanús felvételéhez (All this time)
készítenek videoclipet. Műtermi körülmények között,
„háborgó" tengeren utaznak Stingék, a partnerek pedig
nem kisebb sztárok, mint Melanie Griffiths, Trudie Styler

„Mindenki
karácsonyfája"
(RENDHAGYÓ

NAPRAFORGÓ-ADÁS)
Ez ugyan nem a reklám he
lye, é s a szegénységnek kü
lönben sem kell reklámot
csinálni (jön az anélkül is), de
tény: valami jó van a szegény
ségben is. Lehet, hogy a ma
gunk készítette szaloncukor
kák küllemre nem olyan csi
nosak, de mennyivel éd eseb 
bek, mint gyári társaik! Igen,
az idősebbek még emlékez
hetnek: nagyon finom szalon
cukor főzhető otthon; s a
gyertyaöntés m űvészetét is
el lehet sajátítani. Akit érdekel
e tudomány, nézze meg a te
levízióban 24-én reggel a ka
rácsonyi, rendhagyó Napra
forgó-adást. Megoldja azok
gondjait, akik nem tudnak vagy nem akarnak - két
százhatvan forintot adni a
szaloncukorért, vagy ötven
forintjával venni a karácsonyi
díszgyertyákat.
Sajnos, kemény télre szá
míthatunk, s ez súlyos káro
kat okozhat a kertben. A
kiskert-tulajdonosok
tehát
végképp ne mulasszák el a
műsort, mert szó lesz a kü
lönböző fenyő- é s tujafajták
téli védelméről is.
Nagy a hasznos tudnivalók
tárháza. Még annak is elkél
egy kis ismétlés, aki tud bán
ni a hajával, hát még annak,
aki nem! Mert karácsony
estére szépnek kell lenni, é s
a fodrászüzletek már zárva
lesznek ezen a napon. Az
otthon
készítendő frizura
rejtelmeibe is beavat a szer
kesztő - ezúttal Weinecker
István - ötlete nyomán egy
igazi figaró.
Karácsony lévén feleleve
nítenek régi karácsonyokat,
azt az ostrom sújtotta régesrégit is, amikor teherautón
hordták végig a városon a
mindenki
karácsonyfáját,
osztogatva róla a szalon
cukrot, az akkoriban oly ritka
csem egét.
És mi más is lehetne a mű
sor vendége, mint egy lel
kész, a baptista Kiss Emil, az
Üdvhadsereg
munkatársa.
Szava talán segít abban hogy
a karácsony idén, ha gazdag
nem is, de szép mind képpen
legyen!
VERMES

M

(ő Sting hétköznapjainak is partnere) és a „topmanöken",
Claudia Greenstein. Ennyi csinos lány között csak jól
érezheti magát az ember - feledteti a forgatás fáradalmait.
A dip befejezése utón a társaság valószínűleg szintén
közösen, karácsonyi sítúrára utazik Svájcba...
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Már nem az a szenzáció, ha egy kiadó megszűnik, ha
nem ha egy új születik. Ilyen ritka alkalomra most, az év
végén került sor, mikor bemutatkozott az Atlantisz-Medvetánc Könyvkiadó. A folyóirat - 1981-től adták ki a
Medvetáncot - szellemi köréhez kapcsolódó szerkesz
tő ség nem kevesebbet vállalt, mint az igényes irodalom
kiadását. Ehhez persze a mai könyvpiacot ismerve leg
alábbis vakmerőnek kell lenni. Egyte-másra szűnnek meg a
nívós szellemi termékeket kiadó szervezetek, a fennma
radók pedig keresztrejtvény, szex, konyhaművészet kiadá
sából finanszírozzák az értékes műveket. Nem így az
Atlantisz! Idén már hét kötetük jelent meg, a filozófia, tör
ténelemtudomány, szociológia köréből. A példányszá
mok 3-10 ezer között mozognak, s a legdrágább mű sem
kerül többe kétszáz forintnál. Mivel az önköltségi ár en
nek négyszerese (I), az Atlantisz szponzorok után nézett,
s egy alapítványt hozott létre. Ha ez utóbbi 30-40 millió
forintra „hízna”, úgy a kamatokból már finanszírozható
lenne a könyvkiadó működése. Ám eddig csak ennek
harmada jött össze, hála a Friedrich Ebert-, az Adenauer-, a
Bőit- é s a Soros-alapítványnak, valamint a francia
kulturális intézetnek. Az Atlantisz jövő év elején nyitja
m eg a Váci utcában a Könyvcentrum névre keresztelt
üzletét, amely páratlan a maga nemében. Itt ugyanis a
nagy külföldi kiadók könyveihez lehet hozzáférni, prospek
tusokból válogatni - s megrendelni forintért. A Frank
furti Városi Tanács ötezer márkás könyvsegélye pedig
lehetővé teszi azt, hogy a társadalomtudományok olva
sói é s művelői elérhető áron jussanak hozzá a Nyugaton
megjelent szakkönyvekhez.
SZAKONYI

A higannyal és faszénha
muval „bélelt” gyolcszacs
kótól a modern, vékony, de
tartós óvszerig mutatja be a
fogamzásgádás eme mód
szerének történetét egy
minap nyílt göttingeni ki
állítás. A tanulságos ren
dezvény figyelemmel kíséri
öt évszázad feltalálóinak a
legkényelmesebb és legha
tékonyabb óvszer megal
kotására tett erőfeszítéseit.
Megtudhatjuk, hogy az
első, még a XVI. században
megálmodott óvszerek va
lószínűleg nem a klasszikus
módon töltötték be szüle
tésszabályozó funkciójukat,
hanem úgy, hogy viselőik
nek valóságos kínszenve
dést jelentettek és a legjobb
esetben is súlyos gyulladá
sokat okoztak. A gyolcszacs
kót mint fogamzásgádót,
1564-ben találta fel Gab
riele Fallopio olasz orvos.
A találmány aztán elterjedt
egész Európában.
A XVII. század angol
urai már több kényelmet
(ha hatékonyságot nem is)
élvezhettek a birkabélből
készült példányok révén. A
napkirály, XIV. Lajos ké
sőbb eme intim eszközeit
selyemmel és bársonnyal
béleltette ki.
A nagy áttörés Charles
Goodyear, a kaucsuk fel
találójának nevéhez fűző
dik. Goodyear a XIX. szá
zad végén nemcsak gumi
kerekeket gyártott, hanem
hajlékony, vízhatian óvsze
reket is. Ezekkel azonban
még mindig az volt a prob
léma, hogy hosszirányú
varrásuk volt, s ez termé
szetesen nem tette lehetővé
a tökéletes idomulást. Ezt
csak 1920-ban sikerült
megoldani.
Az óvszer használatát az
első világháború idején a
német hadsereg a hadszíntéri bordélyházakat igénybe
vevő katonák számára kife
jezetten ajánlotta, majd
1922-ben hirtelen megtil
totta a már jó minőségű,
varrás nélküli holmik hasz
nálatát. A törvényt érthe
tetlen módon csak 1970ben érvénytelenítette az
NSZK legfelsőbb bírósága.

Cseles A f i t n e s s e g y s z e r
zsebes
A kisasszony nagyon
óvatosan indult el mun
kába. Barátnője mesélte,
hogy előző nap a bevá
sárlás nagy forgatagában
valaki kivágta ridiküljét,
é s a résen kilopta pénz
tárcáját. Hatezer forintja
bánta a zseb es pengéjét.
A kisasszony tehát ma
gához szorította oldaltás
káját, és úgy vágott át a
zsúfolt budapesti téren. A
fal mentén szomorú, fe
hér botos, szem üveges,
idősebb férfi álldogált.
S zeg én y - gondolta
ezen a nagy tömegen
egyedül biztosan nem jut
át. A vak férfi nem győ
zött hálálkodni. Belékarolt, szorosan egym ás
mellett haladtak úgy öt
ven lépést. A saroknál
elbúcsúztak. Kicsit furcsa
volt, hogy a férfi most
mennyivel
gyorsabban
halad. A kisasszony be
tért egy közeli ajándéküzletbe, é s amikor fizetni
akart, csak akkor csodál
kozott el. Nyitva volt a
táskája, és hiányzott a
pénztárcája.
Hiába, szem esnek áll a
világ.
RIC

r o s s z le s z ? !
Rossz hír a fitnessklubok kedvelőinek. Már korábban jártak kósza
hírek, hogy az aerobicnak nemcsak jó, hanem rossz mellékhatásai is
vannak. Most, sajnos vagy szerencsére (ezt döntse el mindenki ma
gában), szakértő orvosok fölmérést végeztek 100 aerobictanár kö
rében. Kiderült, hogy 100 közül 37-nek vannak állandó egyensúlyzavarai. Vannak, akiket szédülés környékez. Mindenesetre a mellék
hatás a fülben koncentrálódik és valószínű, hogy a sok ugrálás is
okozhatja a panaszokat.
Lehetséges, hogy egyszer majd nem lesz aki kövesse a Jane Fon
da által alapított, eleddig teljesen egészségesnek hitt sportot? De
hát a jóból is megárt a sok.

