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Ostrom és pogrom 
A katonák fegyvertelenek, a civilek lőnek 

Japán javasol — Az államminiszter szomorú 
A japán miniszterelnök tegnapi programja arról 

„szólt", miképpen alakul ma jd hazánk és a szigetország 
viszonya a közeli években. Az ország vendége nemcsak a 
magyar miniszterelnökkel, hanem Szűrös Mátyás ideigle-
nes köztársasági elnökkel is tárgyalt, s előadást tar tot t a 
közgazdaságtudományi egyetemen. Az e heti vendégjárás 
egyébként — mint az t tudni lehet — holnap folytatódik, 
Francois Mitterrand f rancia köztársasági elnök látogatá-
sával. Magyar újságírók kérdéseire válaszolt abban az ' i n -
ter júban, amelyet lapunk 2. oldalán közlünk. Különösen 
arra a mondatára hívjuk fel a figyelmet, mely szerint „az; 
hogy a nyugat-európai társadalmak ma irigylésre méltó 
modellt jelentenek, a szocialisták évszázados harcának kö-
szönhető!" 

A külföld hirei közül tegnap a Bakuból ós Berlinből 
érkezettek voltak igazán szívszoritóak. Valódi izgalmat 
idehaza nem hozott a tegnap — ha csak azt nem szá-
mí t juk annak, hogy először hozták nyilvánosságra a rend-
őrség szolgálati szabályzatát (Részletesebb ismertetését a 
közeli napokra ígérhetjük.) Lehet persze, hogy Pozsgay 
Imre lemondását a rádió és televízió felügyeletéről többen 
tar t ják m a j d izgalmat keltőnek — különös tekintettel a 
közelgő választásokra. Melynek esélyegyenlőséget garantá-
ló sajtótálalására a Délmagyarország már megkötötte a 
maga megállapodását. Pálfy Katalin 

Hitelcsomag 
Magyarországnak 

Németh Miklós magyar és 
Kaifu Tosiki japán minisz-
terelnök vezetésével kétol-
dalú plenáris tárgyalást tar-
tottak kedden délelőtt a Pa r -
lamentben. A megbeszélésen 
többek közt jelen volt a két 
külügyminiszter, Horn Gyu-
la, és Nakajama Taro. 

Németh Miklós vendégét 
üdvözölve kiemelte, hogy 
Kaaifu Tosiki az első hiva-
talban lévő japán miniszter-
elnök, aki Magyarországra 
látogat. A magyar kormány-
fő röviden értékelte a ma-
gyar—japán kapcsolatokat, 
ma jd japán kollégája ismer-
tette azokat a támogatásokat, 
amelyeket országa kétoldalú 
alapon, valamint a brüsszeli 
24-ek segélyprogramja kere-
tében kíván adni Magyar-
országnak. A következő há-
rom évben az IMF által a 
magyar gazdaság rekonst-
rukciójához nyúj tandó hite-

lekhez kapcsolódva a japán 
EXIM Bank 500 milliós hi-
telkeretet biztosít. Ez három 
részre oszlik: kötetlen hite-
lekre, az EXIM Bank hitel-
garanciáira és az IMF-hite-
lekhez kapcsolódó hitelekre 
A japán kormány a korábbi 
200 millió dolláros exportga-
rancia összegét felemelte 400 
millió dollárra. 

A japán kormány fejlesz-
teni k ívánja továbbá az em-
berek közti kapcsolatokat és 
a technológiaátadást. A kö-
vetkező öt évben magyar 
és lengyel gazdasági, kör-
nyezetvédelmi és egyéb 
szakemberek, menedzserek 
képzésére, továbbképzésére 
Japán 25 millió dollárt for-
dít. Ez annyit jelent, hogy 
évente 1Q0 magyar szakem-
bert képeznek ki, illetve ké-
peznek tovább a szigetor-
szágban, japán költségre. 

larszk körzetében, a belügyi 
csapatok egyenruhájába öl-
tözött örmény és azerbaj -
dzsán fegyveresek falvakat 
támadnak meg, válogatás 
nélkül tüzet nyitnak a lakos-
ságra. Gandzsében, a volt 
Kirovábádban ismeretlen 
fegyveresek megtámadtak 
egy katonai raktárát, ahon-
nan nyolcvan automatafegy-
vert és egy aknavetőt zsák-
mányoltak. 

* 

A rendkívüli állapot beve-
zetése a Karabah-hegyvidé-
ken „abszurd" intézkedés 
annak a fényében, hogy a 
Bakuban élő örmények élet-
veszélyben vannak — nyilat-
kozta kedden az AFP f ran -
cia hírügynökség moszkvai 
tudósítójának Alekszandr 
Arzoumjan, az ö r m é n y 
Nemzeti Mozgalom szóvivő-
je. A rendkívüli állapotot 
Bakuban és egész Azerbaj-
dzsánban kellett volna beve-
zetni, hogy a hadsereg védel-
met nyújthasson az örmény 
lakosságnak. 

Hétfőn este, miközben az 
ö r m é n y Nemzeti Mozgalom 

képviselői Nyikolaj Szljuny-
kovval, az SZKP KB PB tag-
jával találkoztak, mintegy 
százezer ember gyűlt össze a 
találkozó színhelye, a KB 
székháza előtt — mondotta 
Arzoumjan telefonnyilatko-
zatában. A tüntetők követel-
ték, hogy a szovjet központi 
vezetés vonja vissza azt az 
intézkedést, mellyel megtil-
totta az örmény szállítóheli-
kopterek felszállását. 

Az örmény mozgalom szó-
vivője szerint a tömeg köve-
telésére a döntést Szljunykov 
visszavonta, így örmény heli-
kopterek a rendkívüli állapot 
körülményei ellenére to-
vábbra is szállítanak fegyve-
reseket a Karabah-hegyvi-
dékre, a fenyegetett hely-
zetben lévő városokba. Meg-
erősítette azt az értesülést, 
hogy a karabahi örmények 
lakta Saumjan és Getasenszk 
városokat bekerítették az 
Azerbajdzsáni Népfront 
tegyveresei. Arról is értesü-
lései vannak, hogy Bakuban 
egy üzem teljes egészében 
fegyvergyártásra állt á t — 
mondotta. 

Választási előkészületek 

Áz SZDSZ minden 
kerületben jelöltet állít 

Kegyetlen leszámolások 
Bizottságot hoztak létre megvédeni a rászorulókat, 

hétfőn Bakuban a városban míg a tömegben sokaknál ló-
élő örmények kitelepítésére, fegyverek is vannak. 
miután a hétvégi kegyetlen Rendkívül feszült a 
leszámolások után ú jabb vé- zet a z azerbajdzsáni 
ras pogromok voltak hétfőn 
az azerbajdzsáni fővárosban. 

A szovjet sa j tó és rádió 
helyszíni beszámolói szerint 
a feldühödött tömeg nem kí-
méli az időseket, a nőket és 
gyermekeket sem. A hatósá-
gok több szénné égett te tem-
re bukkantak. Hétfő estig a 
Szovjetszkaja Rosszija be-
számolója szerint ötven 
pogrom volt. Az áldozatok 
pontos számáról nincsenek 
pontos adatok. A belügyi 
csapatok és a rendőrség egy-
ségei több mint hatszáz ör-
mény életét mentették meg. 
Egy részüket, mintegy 110 
embert már biztonságos 
helyre szállítottak, s elké-
szült az üldözöttek tengeren 
történő kitelepítésének terve. 

A hírek szerint 'nehéz 
helyzetben vannak a pogro-
mok megakadályozására ki-
vezényelt belügyi csapatok, 
mivel az azerbajdzsáni ha-
tóságok szabotálják ellátásu-
kat. Tovább súlyosbítja a 
helyzetet, hogy a katonáknak 
a vonatkozó parancs értel-
mében fegyver nélkül kell 

hely-
Han-

A Szabad Demokraták 
Szövetsége tegnap délután a 
Rákóczi utca 11.' alatti me-
gyei i rodájában tartot t sa j -
tótájékoztatót. ahol Piltó 
András, az SZDSZ megyei 
kampányszervezője bemutat-
ta a pá r t j a képviseletében 
Csongrád megyében induló 
képviselőjelölteket Az 
SZDSZ a megye összes egyé-
ni választókerületében sa já t 
jelöltet á l l í t 

Az 1. számú (szegedi) vá-
lasztókerületben jelöljük 
Rozsnyai Bálintot (45 éves), 
aki a szentendrei ferences 
gimnáziumban érettségizett, 
m a j d az ELTE bölcsészka-
r án szerzett diplomát. 1972 
óta taní t a JATE angol tan-
székén, amelynek 1980 óta 
vezetője. Elsősqrban ameri-
kai irodalommal, amerika-
nisztikával foglalkozik. 

A 2. számú, szintén sze-
gedi választókerületben 
Jankó Attilát (32 éves) je-
löli az SZDSZ. A Súgván 
gimnáziumban érettségizett, 
majd 1981-ben végzett a JA-
TE-n, matematikusként. Az 
az évi egyetemi reformmoz-
galomban való aktív rész-
vétele mia t t Szegeden nem 
kaphatott állást, így szabad-
úszó szociológusként dolgo-
zott, s dolgozik ma is. 

A 3. számú választókerü-
letben az SZDSZ a jelenlegi 
országgyűlési képviselőt, 
Rózsa Editet indítja, ö az 
egyetlen SZDSZ-jelölt. aki 
nem tagja, hanem szimpa-
tizánsa a szervezetnek 

A 4. számú választókerü-
letben (Csongrád, Kistelek 
és vonzáskörzete) Rantall 
Zoltán közgazdászt jelölik, 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Nincs pertu Pozsgayval 
Tegnap, nem kis akadályok után, s ikerül t bejut-

nom a Magyar Televízió épületébe, és egy in ter jú-
sorozatot készítenem, a „Híradó-botrány" résztvevőivel. 
Ezt a riportot a Délmagyarország csütörtöki számában 
olvashatják. Most csupán egy rövid részlet kiragadá-
sára van módom az ú j főszerkesztővel, Pá l fy G. Ist-
vánnal készült beszélgetésből; Ez az első, és mind-
eddig egyetlen interjú, melyet kinevezése óta adott az 
ügyről: 

— A kinevezése körüli mendemondákból az szű-
rődött le, hogy ön Pozsgay embere. Érdekelne, hogy 
milyen ez a kapcsolat? 

— Egyáltalán nem volna sértés számomra, ha 
Pozsgay Imre embere volnék. . . . nem vagyok intim 
barátságban vele, azon újságírók közé tartozom, akik 
magázódnak Pozsgay Imrével... 

Csúri Ákos 

Megállapodásunk a pártokkal 

A választási esély-
egyenlőség jegyében 
Az elszegényedés és a le-

hallgatási botrány mellet t 
közéletünk leggyakrabban 
fir tatott problémája a saj tó 
által biztosított (biztosítha-
tó) választási esélyegyenlő-
ség. Köztudott, hogy sem 
országos, sem helyi pár tna-
pilapok nem állnak a poli-
tikai szervezetek rendelke-
zésére, ezért mindenüt t más 
és más megoldást ' igyekez-
nek találni a választópolgá-
rok demokrat ikus - tá jékoz-
tatása érdekében. Mi, a Dél-
magyarország megkerestük a 
képviselőjelölteket állí tó 
pártokat, s egy megbeszélés 
után írásban rögzítettük 
egyoldalú vállalásainkat. 

Ennek szellemében közöl-
jük minden jelöltállító szer-
vezetnek a képviselői he-
lyekre indított politikusai-
nak listáját . Egy ízben rövi-
den bemuta t juk az összes 
képviselőjelöltet, tudósí-
tunk a szervezetek azon 
sajtótájékoztatójáról , ame-
lyen bemuta t ják a jelölteket 
és ismertetik a pártok vá-
lasztási programját . Tudósí-
tunk minden egyes jeioltál-
litó szervezet egy-egy nagy-
gyűléséről is. A választási 
kampány idején kiilönolda-
ilak megvásárlására te rem-
tünk lehetőséget a pártok es 
egyéb szervezetek számára 
— a Délmagyarország anya-
gi hozzájárulásával. 

Megegyezés született ab -
ban is, hogy a választási 
kampány idején a pártoktól 
sem fizetett hirdetést, sem 
közleményt (nyílt levelet, 
állásfoglalást stb.) nem fo-
gadunk el. A pár térdeku 
közleményeken tú l a láp 
természetesen tá jékozta t ja 
az olvasót minden olyan 
kérdésről, amely a választás 
technikájával kapcsolatos. 

A választási nagygyűlések, 
találkozók időpontjáról é s 
helyszínéről továbbra is hír t 
adunk lapunk Röviden ro-
vatában. Ezen — írásba fog-
lalt — vállalásokon túl, f i -
gyelembe véve a pártok igé-
nyeit, további egy-egy a lka-
lommal összefoglaló híradást 
adunk a helyi választási 
kainpány s tar t járól . 

A Délmagyarország egyol-
dalú a ján la tá t a Szegedi El-
lenzéki Kerekasztalnál ülő 
pártok — a Fidesz kivételé-
vel — aláírással megerősít-
ve fogadták el. A feltételek-
kel egyetértett és azokat ön-
magára nézve is .kötelezőnek 
ítélte az M S Z P és az 
MSZMP is. Mindazon jelölt-
állító szervezetekkel, a m e -
lyekkel nem tárgyal tunk 
külön, hasonló módon k í -
vánunk együttműködni, az -
az egyoldalú vállalásunk 
minden pár t ra és egyéb 
szervezetre érvényes. 

Nemrégiben exkluzív in t e r jú t 
közölt a Reader 's Digest George 
Bushsal. „Elnök úr, mi volt az a 
nemzetközi fej lemény, amely el-
nöksége alat t a legnagyobb gondot 
okozta önnek?" — szólt az első 
kérdés. És a 200 milliós népesség; 
valamint a világ tengernyi ba ja 
közül az USA első embere a ká-
bítószert említette. Azt a tényt, 
hogy folyamatosan ömlik az or-
szágba a drog, és hogy továbbra 
is egyre elképesztőbb mennyiség-
ben élnek is vele az emberek. 

A drogháborúnak nyilván a 
pénzvilágban okozott pusztításai 
is okot adnak az aggodalomra, de 
föltehetően a kábítószer rabságá-
ban sínylődő, a társadalom, m a j d 
az élet per i fér iá jára szoruló em-
berek i ránt érzett felelősségérzet 
is cselekvésre ösztönzi. Ez ott 
egyébként erkölcsi elvárás is az 
i rán t a politikus iránt, aki élvezi 
— és ezután is élvezni aka r j a — a 
többség bizalmát. 

Boldog emberek! — sóha j t j a a 

Az egészség is ügy! 
a magyar —, bá r mi is ott t a r ta -
nánk, hogy ez lenne a legnagyobb 
bajunk. Mert itt rendes, jórava-
ló embereket tömegével sú j t „pusz-
tán" a szegénység és a létbizony-
talanság, akiknek jószerével' ke-
nyérre és te j re se f u t j a ; nemhogy 
alkoholra és fekete áron kínál t 
,,fű"-re. S közben, míg igazából 
jó lenne rózsaszín ködben elru-
gaszkodni a földtől, szabadságra és 
igazj demokráciára várva, még el-
szenvedjük a hosszú, f á jda lmas 
va júdás kínjai t is. 

Mással vagyunk elfoglalva, ós 
merőben más gondok emésztik a 
mi politikusainkat, min t Busht. 
Igen, nálunk most a kenyér és a 
demokrácia a fő téma, s ki figyel 
arra. hogy szorosan mögötte ott 
sorakozik az alkohol, a drog, a 
körülmények megbetegítette ma-
gyarok tömege. 

Aki csajc az orráig lát, s nem 
gondol a holnapra, legjobbat ak-
kor teszi népével, ha távol t a r t j a 
magát a politikától. De aki dön-
téshelyzetben van, és maradni 
akar, lá tnia kell; gazdaság ér: po-
litika csak annyira fontos, ameny-
nyire életigenlő, amennyire ember-
centrikus. Amennyire a közösség 
és az egyén javát, és igenis, az 
egészségét szolgálja. Nem beszél-
hetünk demokráciáról, emberi jo-
gokról, ha közben behunyt szem-
mel megyünk el tönkrement, be-
teg. kábulatba menekült jajveszé-
kelők mel le t t Hiába alkotunk jó 
törvényeket, hiába hagyjuk, hogy 
kifordítsa a z államkassza zsebein-
ket, ha közben megtörténhet: bör-
tön — igaz, Közép-Európa leg-
szebb (?) börtöne — lesz egy kór-
házból Egy meglevő, más egész-
ségügyi intézmények ál tal irigyelt, 

gazdagon fölszerelt, 700 ágyas in-
tézményből. Hajlék a raboknak. 
U jabb milliókból megvalósítható, 
szigorított őrizettel: rácsokikai, biz-
tonsági berendezésekkel, zárakkal 
és kerítésekkel. Most, amikor 
végre a demokratizálódás ösvényét 
tapossuk. Most. amikor éppen a 
börtönöket — s minden, fizikai és 
szellemi fogda jelképét — kellene 
kórházzá, embereket segítő, támo-
gató intézménnyé alakí tani! 

Mondom, megeshet. Mert abban 
az országban, amely alkoholistáit 
tekintve a világranglista élén jár, 
kérdés: börtönné vál jon-e egy 
meglevő egészségügyi intézmény, 
amely a szenvedélybetegeket fo-
gadó kórház is lehetne. Bizonyá-
ra ki talál ták: az oly híres, és mél-
tatlanul hírhedt té vált Nagyfai 
Munkaterápiás Alkoholelvonó In-
tézetről van szó, amelynek sorsá-
ról a jövő héten összeülő Ország-
gyűlés dönt majd. 

Remélhetően, kellő felelősségtu-
dattal. Chikán Ágnes 

L . 


