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Elválik, milyen kemény a németek márkája 
Nincs már német—német határ—Az oroszoknak göröngyös 

hazafelé — Temesváron tüntetnek — Viharos vasárnap 
A fél világ az egyesítés első lépcsőjeként felfogható közben a kongresszusi kül- nem lesz székházuk, ] 
íet—német oénzürvi unióról beszél. Kinek mit hoz. döttek között számuk el- zük — eevszóval mee 
A fél világ az egyesítés első lépcsőjeként felfogható 

német—német pénzügyi unióról beszél. Kinek mit hoz, 
milyen folyamatokat indít be, gyengül-e ezáltal a (nyu-
gatnémet márka. Nekünk a kedvező keleti kapcsolatok 
megszűnte nyilván hátrányokkai is jár, de hát azt már 
megszokhattuk, hogy a világ bármily változása számunk-
ra csak kedvezőtlen lehet..". 

Kritikus helyzetbe került otthon Gorbacsov; a mai 
nappal kezdődő kongresszus a konzervatív erők előretö-
rését is hozhatja. Mindeközben arról is jönnek a hirek, 
mily rendkívüli nehézségeket okoz az uniónak a sok haza-
térő katona. Érdekes, valahogy idefelé minden olyan egy-
szerű v o l t . . . Mindenesetre megnyugtató lenne már me-
leg otthonukban tudni őket. 

A hazai közéletben viszonylagos csend volt a hétvé-
gén, említést igazából csak az SZDSZ hittanoktatással 
kapcsolatos állásfoglalása érdemel. Érdekesebbek viszont 
szomszédaink: Temesváron diákok tüntettek, a bukaresti 
vérengzés kivizsgálását követelve, a Vajdaságban is pezs-
dülni látszik az élet, s úgy tűnik, a magyarokat ott sem 
kényeztetik.. . 

Szegeden a strandok (lásd 10. oldalunkat) s az ipari 
vásár (1. oldal) vonzotta a legnagyobb tömeget, s a vihar 
is udvariasan megvárta, míg mindenki hazatér. 

Balogh Tamás 

Á peresztrojka 
nehéz pillanatai 

Hétfőn kezdődik meg a 
Szovjetunió Kommunista 
Pá r t j a XXVIII. kongresszu-
sa. A hét végén tartott köz-
ponti bizottsági ülést izgal-
mak, taktikázások, speku-
lációk és nyilatkozatok előz-
ték meg: többen azt jósol-
ták, hogy már a kb-ülésen 
történik valami. Nem tör-
tént — az SZKP sorsa a 
kongresszuson dől el; ott 
viszont már Valóban tör-
ténnie kell „valaminek", 
mert a sokasodó problémá-
kat egyre nehezebb a sző-
nyeg alá seperni. 

A kongresszus kettős ki-
hívás Gorbacsovnak és a 
peresztrojka híveinek: egy-
felől meg kellene akadá-
lyozniuk, hogy a radikális 
reformerek kivonuljanak a 
pártból, és előidézzék az 
eddig csak rémálmokban lá-
tott lehetőséget — a párt-
szakadást. Másfelől a pe-
resztrojka bajnokainak meg 
kell akadályozniuk a kon-

zervatívok diadalát — kü-
lönben a peresztrojka sorsa 
forog kockán. 

A szovjet televízióban 
szombat este megszólaltatott 
személyiségek leggyakrab-
ban a „pártszakadás" szót 
emlegették — de ki-ki a ma-
ga módján: egyikük sze-
rint elkerülhetetlen, mási-
kuk sajnálatosnak tartaná, 
a harmadik tábor pedig 
mindent el akar követni 
annak megakadályozására. 

A Demokratikus Platform 
mintegy 20 képviselője eny-
hén szólva kisebbségben van 
az összesen 4683 kongresz-
szusküldött tömegében. A 
radikálisok egyelőre nem 
döntöttek a pártból való ki-
lépésről, azt azonban szom-
baton közölték: ha nem tör-
ténik áttörés, akkor a kong-
resszus után mindenféle-
képpen „szakítanak". Azt ál-
lítják, hogy képtelen hely-
zet alakult ki az elmúlt 
évek torzításai miatt. Mi-

közben a kongresszusi kül-
döttek között számuk el-
enyésző, véleményük sze-
rint a 19 milliós tagság 40 
százaléka őket támogatja. 
Ennek alátámasztására a ta-
vaszi választások eredmé-
nyeit idézték. 

Borisz Jelcin maga is tak-
tikázik: Az Oroszországi Fö-
deráció elnöke egyelőre 
„frakciók fölöttinek" állít-
ja be magát — miközben a 
„párt utolsó esélyéről" be-
szél, s miközben maga is ki-
látásba helyezte, hogy a 
kongresszus kudarca ese-
tén „felfüggeszti a párthoz 
való tartozását". (Érdemes 
figyelni a szóhasználatra.) 

Az oroszországi pártkong-
resszus konzervatív hullá-
ma gyorsabb cselekvésre 
ösztönzik azokat is, akik a 
pártot szociáldemokrata 
irányba kívánják fejleszteni: 
ők először belülről akar-
ták ösztönözni ezt, de ma 
már úgy látják, hogy ez le-
hetetlen — tehát, ki kell 
lépniük az SZKP-ból. 

A reformerek, a kiválásra 
törekvők azonban viszony-
lag csendben vannak — ez 
derült ki a kb ülésén is. 
Nagyon is jól tudják: ha 
kilépnek, nem lesz sajtójuk, 

nem lesz székházuk, pén-
zük — egyszóval megszű-
nik kiváltságos helyzetük. 

Azt azonban majdnem bi-
zonyosra veszik Moszkvá-
ban, hogy a párttagság szét-
zilálódása miatt ezen a 
kongresszuson elkerülhetet-
lenül felgyorsul az SZKP 
szétzilálódásának folyama-
ta. Ez ugyanis már látvá-
nyosan megindult: január 
óta állítólag 130 ezren lép-
tek ki a pártból. Különösen 
sokan adták vissza a tag-
könyvet azután, hogy az 
orosz pártkongresszuson a 
konzervatív Ivan Polozkovot 
választották meg vezető-
nek. 

Márpedig ez a folyamat 
éppen Mihail Gorbacsov ha-
talmi bázisát ássa alá: a 
szovjet vezető nem általá-
nos választások eredménye-
ként került az államfői 
székbe, ezért legitimitása el-
sősorban a párton nyug-
szik — államfőként eddig 
mindig a pártra hivatkoz-
hatott. Ha ezentúl nem tud-
ha t ja maga mögött a pártot, 
akkor az állami bürokrácia 
hatalmas, tehetetlen tömege 
lehetetlenné teheti munká-
ját. 

Haza nehezebb? 
Tavaly az NDK és Ma-

gyarország területéről 27 
ezer embert, 2700 harcko-
csit, 310 repülőgépet vontak 
(ki. Az idén Csehszlovákiá-
ból, Magyarországról és 
Lengyelországból hazatért 
43 ezer katona, 900 harcko-
csi, 680 tüzérségi rendszer 
és 52 harci repülő. Mongó-
liából, ugyancsak az idén, 
16 ezer katonát, több mint 
470 harckocsit, 360 tüzérsé-
gi rendszert és 121 repülő-
gépet vontak ki — mondta 
Dmitr i j Jazov. marsall. A 
szovjet védelmi miniszter-
rel vasárnapi számában kö-
zölt inter jút az Izvesztyi-
ja. Az interjúban elsősor-
ban arról esett szó, hogy 
miképp igyekeznek megol-
dani a kivonás felgyorsulá-
sa okozta szociális nehézsé-
geket. 

A Magyarországról kivo-
nuló Déli Hadseregcsoport 
egységeinek többségét Belo-
russziába és Ukrajnába ve-
zénylik. A legnagyobb gond 
a lakások terén mutatkozik 
— mondta a miniszter. 

A hadsereg önerőből 
évente 60 000-70 000 lakást 
épít. A hadsereg és a flotta 
létszámának csökkentése 
mia t t az elmúlt évben több 
min t 110 ezren kerültek tar -
talékos állományba, és 85 
százalékuk továbbra is a 
zárt katonai helyőrségekben 
marad lakni. 

Az ú j ötéves tervidőszák-
ban 436 ezer lakást tervez-
nek felépíteni, ami a mosta-

ni időszákhoz képest csak-
nem 25 százalékos növeke-
dés. Ebből, mintegy 25 ezer 
lakást szánnak a Középső és 
Déli Hadseregcsoport haza-
térőinek elszállásolására. 
Ma a 'hazatérő családok zö-
m e kollégiumokba, szállo-
dákba, az ú j helyőrségek la-
kóházaiba kerül. 

Meg lehetett volna előzni 
a nehézségeket, h a kellő 
időben félkészültek volna a 
kivonásra, vagy netán ar ra 
számítottak, hogy ezek a 
csapatok az idők végtelen-
ségéig külföldön mariadnak? 
— tette fél a kérdést az Iz-
vesztyija. 'Dmitrij Jazov 
marsall elismerte, hogy a 
kérdésnek sok ti gazságeleme 
van. Hozzátette azonban, 
hogy e csapatok állomásoz-
tatása minden megállapodás 
szerint .ideiglenes jellegű" 
volt. — Készültek a kivonás-
r a egyrészt taz egyoldalúan 
bejelentett félmilliós lét-
számcsökkentés, másfelől a 
bécsi tárgyalások vár t ered-
ménye értelmében, d e a r ra 
nem számítottak, hogy az 
események így felgyorsul-
nak. A forradalmi változá-
sok nem voltak előre látha-
tók és tervezhetők — 
mondta. Végezetül Dmitrij 
Jazov közölte: a magyar és 
a csehszlovák vezetést sike-
rül t meggyőzni arról, hogy 
fizikailag képtelenség az 
idén befejezni a csapatok ki-
vonását. A munka nyugodt 
légkörben a menetrend sze-
rint, nehézségekkél, de pá-
nik nélkül folyik. 

Tiltakozó temesváriak 
A temesvári tüntetők hat-

pontos követelést intéztek a 
román parlamenthez. A 
szombaton nyilvánosságra 
hozott dokumentumban az 
egyetemi szolidaritási társa-
ság megalakítását kezdemé-
nyező csoport tagjai, egyete-
mi diákligák, különböző di-
ákszervezetek — köztük a 
temesvári magyar diákszer-

vezet — a június 13—15-ei 
bukaresti zavargások, véres 
terror miatt emelték fel til-
takozó szavukat. 

A beadványban követelték 
a letartóztatott diákok, köz-
tük Marian Munteanu diák-
vezető azonnali szabadon bo-
csátását. A diákszervezetek a 
fejleményekért a kormányt 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A pénz vására is... 

„Érdeklődése 
már kapcsolat" 

A 114 éves múltra visz-
szatekintő Szegedi Ipari 
Vásár már régen nem 
csak ipari, s ezt többek 
között az is bizonyítja, 
egyre több bank, pénzin-
tézet érzi szükségét a vá-
sári jelenlétnek. Ilyen kö-
zel, egyszerre ennyi ügy-
fél — természetesen ki-
használják a lehetőséget. 
Ez a vásár tehát a pénz 
vására is, lehet adni, le-
het venni, s talán válogat-* 
ni is. 

Abban, hogy portékáját az 
Agrobank kínál ja legelegán-
sabban — i t t nemcsak a 
pénzintézetekről van szó —, 
nem nagyon lehet vita. Tá-
gas, szellős, ízléses zöld-fe-
hér pavilonjukban fogadják 
az ügyfeleket fiács, Békés és 
Csongrád ímegye bankárai . 
Külön figyelmet fordítanak 
a kisvállalkozásokra, a vi-
lágbanki programok f inan-
szírozására. Ez utóbbiakra 
r á is fér egy kis népszerűsí-
tés, hiszen a kedvező kamat -
feltételek ellenére sem tola-
kodnak igazán a vállalatok. 
Nehéz mostanában napra 
ikész .tájékoztatót nyomtatni 
különböző hitel- és betétka-
matokkal, egyre több a „ce-
ruzás" j a v í t s , plusz ket tő-
négy s záza l ék . . . 

A Budapest Bank társbér-
lő, a Primex-szel és a z Al-
vius-szal osztoznak egy n a -
gyobb helyiségen. Üzletpo-
l i t ikájuk: „bankunk az ö n 
érdeklődésót m á r üzleti kap-

csolatnak tekinti". Kínála-
tuk között első helyen sze-
repel az értékpapírok tőzsde 
forgalmazása, amelyet a 
CA—BB Értékpapír Ügy-
nökségen keresztül bonyolí-
tanak. Az IB USZ -részvé-
nyekre adott felvilágosítá-
sukból kiderült, a 4 ezer 900 
forintos kibocsátású rész-
vény szerdán még stabilan 
11 ezer forint körül cserélt 
gazdát, csütörtökre azonban 
a tőzsde kicsit megbolondult. 
11 ezer 400^as induló á r u tán 
jelentős visszaesés követke-
zett az egész napos átlag 9 
ezer forint, a zárás 9 ezer 
400 volt. Ebből i s látszik, 
működnék m á r a 'brókerek. 

Nemcsak a Budapest 
Bank, az ICP Rt. i s — min t 
egyetlen vidéki bróker cég 
— forgalmaz értékpapírt . 
Egy munkatársuk állandóan 
a tőzsdén „lóg", s t a r t j a a 
kapcsolatot a szegedi képvi-
selettel. ö k már pénteken 
megkötötték a z első vásári 
üzletet, a Tisza Volánnal é r -

tékpapír-kereskedelem-
ben, szabad pénzeszközök 
elhelyezésében állapodtak 
meg. 

Hagyományos vásári részt-
vevőnek számit m á r az OTP, 
az idei megnyitóra azonban 
újdonsággal is (kirukkolt El-
kezdődött tehát Szegeden az 
Austria Lottó, s péntek dél-
után m á r adatókkal is szol-
gálhattak az eiső napi for-
galomról. Egyetlen délelőtt 
20 ezer 660 schillinget hagy-
tak az Aradi vértanúk téri 
f iákban a játékas kedvű va-
lutás fogadók. 

K. A. 
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