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II miniszterelnök ártatlan 
Bajból kivonulnak — Litván segélykérés 

Tizenegy párt felhívása az ENSZ-ben 
A tegnap kapott híreink szerint Romániában viszony-

tag nyugodt a helyzet. Megszűntek az atrocitások, az erő-
szak, bár a feszültség kétségtelen. A magyarellenes meg-
mozdulások utórezgései inkább nemzetközi összefüggéseik-
ben domináltak: az ENSZ-ben. valamint néhány tanulsá-
gos sajtóvisszhangban. Tőkés László különben az esemé-
nyek kapcsán úgy döntött: visszatér az Egyesült Álla-
mokba. ahol újabb tárgyalásokat kíván folytatni a romá-
niai nemzeti kisebbségi jogok kérdésében. 

Ami a külföldi eseményeket illeti: Litvániából tragi-
kus hangvételű felhívás jutott el péntek hajnalban kül-
földre, egy esetleges szovjet katonai beavatkozás megaka-
dályozására szólítva föl a világ közvéleményét. 

Hazulról: a Legfőbb Ügyészség nem emel Vádat .az 
MSZMP följelentése alapján Németh Miklós ellen. Baj 
községből pedig megkezdte kivonulását az ott állomásozó 
szovjet alakulat. 

Vasárnap az első szabad választásra kerül sor, évtize-
dek után. A tudnivalókról lapunk 3. oldalán olvashatnak. 

Szávay István 

Eredmények csak később 

miniszterelnöke, Németh 
Miklós ellen tett feljelenté-
sét. A feljelentő szerint a 
miniszterelnök azzal, hogy 
az Országgyűlés előtt ismer-
tetett egy hozzá írt állam-
polgári levelet, amely sze-
rint az egyik megyében az 
MSZMP egyes volt megyei 
vezetői külső segítségre is 
számítva akarták volna 
megakadályozni a hazánk-
ban végbemenő társadalmi 
változásokat, a köznyugalom 
megzavarásának vétségét és 
más bűncselekményt köve-
tett el. 

A Legfőbb Ügyészség a 
rendelkezésére álló adatok 
alapján megállapította, hogy 
a Parlament 1990. március 

2-ai ülésén a különleges tit-
kosszolgálati eszközök és 
módszerek alkalmazásával 
foglalkozó bizottság jelenté-
sét tárgyalta. A miniszterel-
nök ennek során ismertette 
a hozzá írt, és az ülés napi-
rendjéhez szorosan kapcso-
lódó állampolgári levél tar-
talmát. 

Az Országgyűlés előtt al-
kotmányos keretek között el-
hangzó felszólalás bűncse-
lekményt nem valósít meg, 
ezért a Legfőbb Ügyészség a 
nyomozás elrendelését bűn-
cselekmény hiányában meg-
tagadta. 

Az MSZMP e határozat 
ellen panasszal élhet a leg-
főbb ügyésznél. 

Az Országos Választási 
Bizottság sajtótájékoztatót 
tartott pénteken a Nemzet-
közi Választási Sajtóköz-
pontban. Németh János, a 
bizottság elnöke elöljáróban 
röviden ismertette a magyar 
választójogi törvény megal-
kotásának történetét, illetve 
magát a választási rend-
szert. Ezzel egyben illusztrá-
cióval is szolgált annak 
megindoklásához, hogy a 
választások eredfnényeit 
Magyarországon — más or-
szágokhoz képest — jóval 
később tudják csak kiszámí-
tani és nyilvánosságra hoz-
ni. A választási szerveket 
is bemutatva, megemlítette, 
hogy míg Magyarországon 
43 év után elsó alkalommal 
indul több párt a választá-
sokon, addig — ugyancsak 
több mint 40 év után — az 
Országos Választási Bizott-
ság az egyetlen olyan testü-
let, amely már most, a vá-
lasztások előtt koalíciós jel-
leggel végzi munkáját. 

A kérdésekre adott vála-
szok között elhangzott: az 
Országos Választási Bizott-
ság még nem döntött arról, 
hogy mikor legyen a válasz-
tás második fordulója. A 

testület csak március 26-án, 
vagy 27-én foglalkozhat ez-
zel, annak függvényében, 
hogy az első forduló után 
mennyi és milyen kifogás 
érkezik hozzá, illetve azokat 
hogyan bírálja el. Az OVB 
tagjainak egyébként az a 
véleménye: jó lenne mielőbb 
lezárni az egész választási 
procedúrát, és a lehetőségek 
adta kereteken belül minél 
hamarabb megrendezni a 
második fordulót. 

Elmondták azt is: a vá-
lasztások elsó, előzetes ered-
ményeire vasárnap este 10— 
11 óra tájban lehet számí-
tani, és elképzelhető, hogy 
már hétfőn hajnalban, vagy 
a reggeli órákban kialakul 
valamiféle kép a pártok vá-
lasztási szerepléséről. A je-
len levő külföldi és hazai 
újságírók megtudhatták azt 
is, hogy az Állami Népes-
ség-nyílvántartó Hivatal 
legfrissebb adatai szerint 
ma Magyarországon 7 millió 
853 ezer választásra jogo-
sult állampolgár el; továb-
bá, hogy az egyéni választó-
kerületekben — a független 
jelöltek mellett — 27 párt 
indít jelöltet, 19 párt ren-
delkezik területi, és 12 párt 
országos listával. 

Kétértelműségek 
Romániában 

Németh Miklós nem bűnös 
A Legfőbb Ügyészség — fni- Magyar Szocialista Munkás-

után kérésére a feljelentést párt ügyvezető titkárságá-
kiegészitették — elbírálta a nak a Magyar Köztársaság 

A magyar ENSZ-képvtse-
let pénteken felkérte a vi-
lágszervezet illetékes bizott-
ságát: köröztessék a tagor-
szágok 'között hivatalos ok-
-mányként a tizenegy ma-
gyar politikai párt közös fel-
hívását, amelyben tiltakoz-
nak az erdélyi magyarsággal 
szembeni brutális támadá-
sok miatt. 

A tagországok küldöttsé-
geinek az .Erdélyben történ-
tekről való tájékoztatására a 
közgyűlés 'hatos számú, jo-
gi kérdésekkel foglalkozó bi-
zottsága ad alkalmat. A tes-
tület napirendjén most sze-
repeLnek a nemzetközi vi-
szályok 'békés rendezésére, 
illetve a jószomszédság el-
veire vonatkozó javaslatok, 
amelyek korábbi román kez-
deményezéseken alapulnak. 
A magyar "pártok felhívása 
nem kerülhet az ülések na-
pirendjére, de az a tény, 
hogy a küldöttségek és a 
nemzetközi sajtó megkapja, 
önmagában is figyelemre 
méltó. 

A Szabad Európa Rádió 
román nyelvű adásában el-
hangzott kommentár a leg-
utóbbi drámai eseményeket 
elemezte, egyebek között ez-
zel az okfejtéssel: — A ro-
mán kormány, amely kétér-
telműségekből született és 
él, a kisebbségek jogainak 
biztosításában is sikertelen. 

Varjúvár állott 
A galambokat?. Már 

megszokhattuk . .. Talán 
innen származik a velük 
egy helyen élő emberi faj 
tobb ezer éves toleranciája, 
pedig örökösen körülöt-
tünk lábatlankodnak, csi-
pegetnek, udvarolnak tur-
békolva. Mi több, a sze-
relmesek szimbólumává 
emelkedtek, bár köztu-
dott, a patkányokkal, ege-
rekkel együtt a nagyváro-
sokra nézve veszélyes ví-
rushordozókká válhatnak. 
Egyébként nem sok kárt 
tehetnek, ha csak pottyan-
tásaikat nem számítjuk. 

A varjak — szegények — 
a mindenkori baj hírmon-
dóiként lettek ismertté. Aki 
nem hiszi, próbálja ki. a 
varjú jóval intelligensebb 
a galambnál: csúf, tollat-

lan korában ' fészkéből ki-
emelve még szelídíthető, és 
egy életen át gazdája hú 
kísérőjévé válik. Amolyan 
európai óriás papagájként 
tisztelhetnénk, de hát kárt 
okoz a mezőgazdaságnak, 
és testméreteinek köszön-
hetően nagyobb adagot 
pottyant. 

A varjak, mint tapasz-
talhattuk, vidékről felköl-
töztek Szegedre. Fészket 
raktak a Széchenyi tér 
magas fáin (megunták vol-
na a természet lágy ölét, 
netán kénytelenek voltak 
elhagyni természetes élet-
közegüket?). Betelepültek 
hát városunkba, és károg-
tak. a pártok nagygyűlései, 
a városi tanács ablakai fe-
lett, és bizony rendíthetet-

lenül végezték dolgukat. 
(Felháborító!?) 

Pénteken, a tiltakozók 
nyomására, a városi ta-
nács végül egyfajta pon-
tot tett az ügy végére, le-
verettette fészkeiket. Ez-
után felháborodott tele-
fonok érkeztek a helyha-
tóság házába. — Ez azért 
túlzás! — recsegett a tele-
fon. (Emberi jogokat a 
varjaknak is?) 

Ha ősszel megfelelő szá-
mú polgár tiltakozna a 
Széchenyi téri fák lomb-
hullatása ellen, vajon a 
városi • tanács tövestül ki-
vágatná a századéves fá-
kat is? 

(De szép is volna! Ak-
kor a galamboknak sem 
lenne módjuk a békésen és 
gondterhelten sétáló pol-
gárokat célba venni — ha 
csak nem rőptükben .. .) 

(varga) 

Ha kezdettől megmondta 
volna, hogy a magyaroknak 
saját iskolájuk lehet, akkor 
a mostani események nem 
következtek volna he. így a 
tévéfelvételen az egész világ 
láthatta, amint románok 
furkósbotokkal verték a ma-
gyar tüntetőket. A nemzet-
közi közvélemény nem a 
románok oldalán áll — 
hangsúlyozta a kommentár 
—, viszont a nehéz időkben 
baráti Magyarországnak ki-
tűnő nemzetközi sajtója 
van. 

Ami a román részről Szű-
rös Mátyás szemére vetett 
március 18-i nyilatkozatot 
illeti: a magyar ideiglenes 
elnök nem „ősi magyarföld-
ként" emlegette Erdélyt, ha-
nem azt hangoztatta, hogy 
Erdélyt nem kell úgy tekin-
teni, mint valamelyik nem-
zetiség kizárólagos területét. 
A bukaresti vezetésnek és 
pártoknak kötelességük, 
hogy túllépve a választási 
kampányszempontokon, az 
ország hosszú távú érdekei-
re figyeljenek. Gyors nyi-
tásra van szükség Európa 
felé, amely — húzza alá a 
kommentár — a Magyaror-
szág felé irányuló, nagyon 
szoros barátsággal kell, hogy 
párosuljon. 

A romániai forradalom 
nemcsak a demokrácia és a 
társadalmi igazságosság mi-
hamarabbi helyreállításáért 
síkraszálló haladó erőket 
hozta felszínie — írja a 
KómszomoLszkaja Pravda 
pénteki számában megjelent 
Helyzetelemző írásában. A 
lap bukaresti tudósítója sze-
rint jelenleg nem könnyű el-
dönteni, hogy ki. és meny-
nyire gondolja Romániában 
komolyan az új élet megte-
remtését. A lap a decemberi 
forradalom megválaszolatlan 
kérdései és a kommunistael-
lenes „boszorkányüldözés" 
'kapcsán leszögezi: „nyilván-
való, hogy egyes erők ke-
reskednék a forradalom-
mal". 

— Marosvásárhelyen a gya-
nakvás, a félelem és a bi-
zalmatlanság légköre uralko-
dik — állapította meg pén-
teki helyszíni tudósításában 
a Pravda. 

A Rabocsaja Tribuna cí-
mű szovjet pártlap ugyan-
csak pénteken fényképet 
közölt a marosvásárhelyi 
összetűzésekről. A fekvő fér-
fit, körülötte husángokkal 

(Folytatás a 2. oldalon.) _ 

Nyugdijasok hétfői 

lóga, jog, 
nyelvtanfolyam 

v Somogyi Káról yné felvétele 

Jógázó nyugdíjasok az szmt könyvtárában 

Ki törődik a nyugdíja-
sokkal? Egy évvel ezelőtt 
erre a kérdésre ebben a 
városban azt a feleletet 
lehetett adni, hogy jófor-
mán senki. Aztán 1989 
májusában néhány lelkes, 
aktív idős ember úgymond 
kezébe vette sorsát, s meg-
alakították a Szegedi 
Nyugdíjasok Egyesületét. 
Hívtak, vártak mindenkit, 
aki tartozni akart valaho-
vá, aki a magány helyett 
a közösséget választja, aki 
érdekeinek védelmét sze-
retné. — S máig 210 sze-
gedi idős ember találta 
meg az egyesületet, lett 
tagja. 

Az egyesület pedig mára 
hivatalosan fogalmazva „ki-
alakította működési terüle-
teit" — s további tagokat 
vár. Minden hétfőn délután 
3-tól 6-ig kötetlen klubfog-
lalkozásra az szmt Tolbuhin 
sugárút 14. szám alatti 
könyvtárába. E három óra 
alatt a nagymamák megfia-
talodnak például a „Jóga a 
mindennapokban" névre ke-
resztelt, igen jó hangulatú 
testgyakorlatok révén. Per-
sze ki-ki teherbírása sze-
rint. Egészségünk óvása ér-
dekében ugyanekkor, ugyan-
itt ellenőrzik a vérnyomásu-
kat is. 

Akinek pedig a köznapi 
gondjai netalántán túl ma-
gosra szökkentenék a vér-
nyomását, annak problémái 
megoldásához többféle se-
gítséget kínál az egyesület. 
Saját jogászuk a hónapok 2. 
hétfőjén — a „jógaidőben" 
— ad tanacsokat a nyugdi-
jasoknak ügyes-bajos dol-
gaikban. A 115. számú ügy-
védi munkaközösség tagjai 
pedig a 4. hétfőkön délután 
4-töl 5-ig az Eszperantó ut-
cai közösségi házban segí-
tenek — díjmentesen! 
Ugyancsak ingyenes „szol-
gáltatás" az egyesület tag-
jainak a napokban szerve-
ződő német nyelvtanfolyam, 
amit ugyancsak hétfőnként 
tartanak délután fél öttől az 
szmt-házban (különös te-
kintettel a műholdas tévé-
programok megértésére). 
Akik pedig „öregnek érzik 
már magukat" az agytor-
nához, a nyelvtanuláshoz, 
azok manuális készségüket 
fejlesztendő. néhány hét 
múlva résztvevői lehetnek 
szabás-varrás tanfolyamnak. 
Az érdeklődés az új lehető-
ség iránt nagy, az egyesület 

tagjai kózúl ugyanis 151-en 
nök. 

Ezért is volt kulonos je-
lentősége annak, hogy a na-
pokban tavaszváró nőnap 
szerepelt programjukban. 
Amire Tóth Rózsa művész-
tanár finom rajzú műalko-
tása (amit a Délterv közre-
működésével sokszorosítot-
tak) emlékezteti az idő? höl-
gyeket, mint maradandó 
ajándék. S persze, a mara-
dandó emléke annak a jó 
hangulatot teremtő műsor-
nak, amit a Szécsi József 
karnagy vezette Rúzsa Sán-
dor citerazenekar és nép-
dalkör, valamint a szakszer-
vezet lelkes fiataljai mutat-
tak be, igencsak meghatva 
vele a nyugdíjas nőket, ó k 
egyébként az ünnepen a Fel-
szabadulás és a Tisza—Ma-
ros Szög Tsz, meg a Város-
gazdálkodási Vállalat jóvol-
tából prezentáltattak egy-
egy szál virággal is, a 
Csongrád Megyei Gabona-
forgalmi Vállalattól pedig 
ajándékként Unikorn lán-
gos- és palacsintaport kap-
tak 

A jó szándékú segítségért, 
az önzetlen támogatásért 
„fizetni" persze csak jó szó-
val tudnak. Köszönetükből 
eddig a legtöbbet talán az 
szmt érdemli, amely fel-
k .olta ügyüket, s kezdettől 
aktívan támogatja őket. Re-
mélhetően más intézmények, 
cégek is egyre jobban oda-
figyelnek rajuk — hiszen az 
ő volt dolgozóik ennek az 
egyesületnek a tagjai. Olyan 
emberek, akik ónként fog-
ták meg egymás kezét, s 
kapaszkodnak össze, pró-
bálnak védekezni a neheze-
dő életfeltételek, az idős-
kor problémái ellen Egyre 
jobban kiterjesztve szociá-
lis érdekvédelmi tevékeny-
ségüket is, művelődési, pi-
henési programjaikat is. 
Most például éppen egy 
ópusztaszeri kirándulásra 
készülnek. 

S várnak, hívnak körük-
be, egyesületükbe újabb ta-
gokat — minden szegedi 
nyugdíjast. Aki hozzájuk 
akar tartozni, menjen el a 
jövő hónap 2—3—4. hétfőjén 
délután 3 és 5 óra között az 
Eszperantó utcai közösségi 
házba —, szeretettel vár-
ják, és azonnal „felveszik" a 
tagok sorába. Vihet magá-
val programbővítő, jó ötle-
téket i s . . 

Sz. M. 

f c. 


