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Egy kritikus nap 
Fenyegetett diplomaták — A forradalom, az értelmiség 

és a melankólia — Egyetemújítók 
Lapzártakor az utolsó hí rünk: Irak meghosszabbítot-

ta a Kuvaitban működő nagykövetségek bezárására vonat-
kozó ultimátum határidejét. A katonák körbevette épüle-
tekben bizonnyá] nem jött álom a szemekre ezen az é j -
szakán . . . Az idegek háborúja tegnap elérte a csúcspon-
tot: mindannyian azt kérdezzük, meddig feszülhet a húr — 
miközben az amerikai hadihajók mennek, egyre csak men-
nek az Öböl felé. 

Rövidesen lejár a magyar kormánynak megadott 100 
napos türelmi idö Az. ú j ra összeülő Parlament roham-
munkára készül, végre gazdasági törvények alkotására. A 
hétfői programban nem szerepel a földtörvény — a kis-
gazdák elhalasztották a jövő vasárnapra tervezett de-
monstrációt. t)gy tetszik tehát, mégsem szeptember 2-a lesz 
ezután a „Magyar Parasztság Nemzeti Ünnepe". Hanem? 
Valahogy nem féltem a kisgazdavezéreket: ki fogják ta-
lálni! 

Magyarellenes meg-
mozdulásokat terveznek 

A Külügyminisztériumba kérették 
Románia nagykövetét 

be is jelentették, hogy a jövő 
hét elején Olaszországból re-
pülőgép indul Jordániába, 
fedélzetén 30-40 tonna se-
gélyszállítmánnyal : élelmi-
szerrel, ivóvízzel, takarókkal. 

A ciprusi kormány enge-

Gyorsmérleg 

délyével csütörtökön nyolc 
amerikai kiszolgáló helikop-
ter szállt le Paphos nemzet-
közi repülőterén. A helikop-
terek üzemanyagot vételez-
tek, és pénteken Egyiptom 
úticéllal folytatták út jukat . 

Milliárdos veszteségek 

Tomaj Dénes külügymi-
nisztériumi államtitkár-he-
lyettes pénteken a Külügy-
minisztériumba kérette Si-
mion Popot, Románia bu-
dapesti nagykövetét, és ki-
fejezte a magyar kormány 
mély aggodalmát azzal kap-
csolatban, hogy a második 
bécsi döntés 50. évforduló-
ját egyes romániai szélsősé-
ges csoportok provokatív, 
magyarellenes megmozdu-
lásokra kívánják felhasznál-
ni. Kifejezésre juttat ta a 
magyar kormány azon elvá-
rását, hogy a román kor-
mány határozott és haté-
kony lépéseket tegyen a ter-
vezett szélsőséges akciók 
megelőzésére, és szavatolja 
a romániai magyarság jog-, 
vagyon- és életbiztonságát, 
rámutatva arra, hogy a so-
vén szervezetek tevékeny-
ségének megtűréséből szár-
mazó minden következmé-
nyért a román kormányt 
terheli a felelősség. Tomaj 
Dénes átadta a román nagy-
követnek a Magyar Külügy-

minisztérium e kérdéssel 
kapcsolatos nyilatkozatát. * 

A Külügyminisztérium 
közleményében leszögezi, 
hogy Magyarország tiszte-
letben tartja az érvényes 
nemzetközi szerződéseket, 
nem törekszik a határok 
erőszakos megváltoztatásá-
ra, nem veszélyezteti szom-
szédai biztonságát. Az 1920-
as és 1947-es békeszerződé-
sek következtében kisebb-
ségi helyzetbe került ma-
gyarok sorsa iránt érzett 
felelősségérzetet senkinek 
sincs oka és jogalapja ellen-
séges szándékú törekvésnek 
minősíteni. Magyarország 
mindent megtesz azért, hogy 
eleget tegyen a " területén 
élő nemzeti kisebbsége]* igé-
nyeinek. Ugyanakkor sem-
milyen formában nem kifo-
gásolja, hogy a szomszédos 
államok támogassák a ma-
gyarországi nemzeti kisebb-
ségek politikai és kulturális 
törekvéseit, sőt, egyenesen 
kéri tőlük ezt. (MTI) 

Az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium elkészítette 
az első félév gyorsmérlegét. 

Ennek alapjón megállapít-
ható, hogy az ipar és az épí-
tőipar gazdálkodási feltéte-
lei romlottak, imig a belke-
reskedelemben — ideértve 
az idegenforgalmat is — 
kedvezőbbek az eredmé-
nyek az előző év első tél-
évéhez viszonyítva. 

Az iparban 3,5 százalék-
kal növekedett a bruttó ter-
melési érték, de az árak 
emelkedése mellett tovább 
szűkült a piacok felvevőké-
pessége, ami az eredmény 
több mint 25 százalékos 
csökkenésével járt. A piacok 
beszűkülése leginkább a 
gépipart sújtotta, az ágazat 
egésze veszteséges. Jelen-
tősen csökkent az ered-
mény a termelés visszaesése 
miat t a kohászatban, a 

vegyiparban és nőtt a vesz-
teség a könnyűiparban. Az 
iparban 1203 gazdálkodó kö-
zül 355 cég összesen 48 mil-
liárd forint veszteséget pro-
dukált. 

Az építőipar helyzete az 
iparénál is kedvezőtlenebb. 
Az árbevétel 10 százalékos 
mérséklődése miatt az épí-
tőipar összességében vesz-
teséges volt. A 267 gazdál-
kodó közül 93 zárta a fél-
évet veszteséggel, amelynek 
összege 3,4 milliárd forint. 

A belkereskedelem — az 
idegenforgalommal együtt 
— sikeres félévet zárt, ered-
ményessége messze megha-
ladja az előző év hasonló 
időszakát. A forgalom visz-
szaesett ugyan, az árbevétel 
viszont nem csökkent, az 
eredmény pedig 35 százalék-
kal növekedett. A 895 gaz-
dálkodóból azonban 108 így 
is veszteséges volt. (MTI) 

Plusz húsz 
A tervezettnél másfélszer 

többe, mintegy 60 millió 
dollárba kerül majd az a 240 
ezer tonna kőolaj, amit az 
Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt vásárolt a sza-
badpiacon a kieső szovjet 
szállítások pótlására. A ma-
gyar kormány július végén 
41 millió dollárt szánt erre 
a célra, ám időközben je-
lentősen megemelkedett a 

nyersanyag éra. Solti Ká-
rolyné, a tröszt osztályveze-
tője az MTI kérdésére el-
mondta, hogy már a teljes 
olajmennyiség bekerült az 
Adria-vezetékbe, s ebből 40 
ezer tonna megérkezett a 
százhalombattai olajfino-
mítóba. (MTI) 

(Az összeállítás 
a 2. oldalon folytatódik.) 

Bekerített diplomaták 
'A Kuvaitban működő 

nagykövetségek bezárására 
vonatkozó iraki ultimátum 
lejártának napján, pénteken 
kora délutánig hét külföldi 
képviseletet — köztük a ma-
gyart — iraki katonák közre-
fogtak. minden jel szerint az 
evakuálások előkészítése-
ként. 

A Közel-Keleten sugárzó 
rádiók híradása szerint a 
magyaron kívül a brit, a nor-
vég, a svéd, a japán, a nyu-
gatnémet és a román nagy-
követségről van szó. Az 
Egyesült Államok képvisele-
téről a jelentések nem szól-
tak. Ügy tudni, hogy a közre-
fogott nagykövetségek kom-
munikációs vonalai működ-
nek. 

A Kuvait annektálásából 
következő iraki ultimátum 
határideje eredetileg pénte-
ken éjfélkor járt volna le, az 
utolsó pillanatban azonban a 
megszálló iraki hatóságok 
szétválasztották a világ or-
szágait, eszerint az európai-
aknak 23.00 órakor, az ame-
rikaiaknak 24.00-kor kell el-
hagyniuk képviseleteiket. Az 
adott időponttól kezdve Irak 
nem ismeri el a Kuvaitban 
lévők diplomáciai státusát, a 
diplomaták éppúgy foglyai 
lesznek az iraki hatóságok-
nak, mint a Kuvaitban ma-

radt külföldi polgári szemé-
lyek. 

A zsarolást péntekig dekla-
ráltan több mint húsz ország 
visszautasította, az újabbak 
között van, Jugoszlávia, Sze-
negál, Thaiföld, az arab or-
szágok közül Egyiptom és 
Szaúd-Arábia. Jordániát il-
letően ellentmondó közlések 
voltak forgalomban pénte-
ken. 

A kuvaiti külföldi képvise-
letek létszámát péntekre a 
küldő országok a minimális-
ra korlátozták, az amerikai 
nagykövetségen tíz, a briten 
négy diplomata maradt. A 
nyugat-európai államok dip-
lomatái úgy határoztak, hogy 
együtt, egy követségi épület-
ben várják be az iraki intéz-
kedést. 

Általános vélemény sze-
rint az ultimátum lejártát 
követő iraki lépések megha-
tározóak lesznek a Kuvait le-
rohanásából származó Öböl 
menti válság további kime-
netele szempontjából. 

* 
A menekülők rendkívüli 

tömege t -ösen próbára teszi 
a közel-keleti ország gazda-
ságát, Jordania segítségért 
fordult az Egyesült Nemzetek 
Szervezetéhez, A katasztró-
fák áldozatainak megsegíté-
sére alakult hivatal (UND-
RO) genfi központjában már 

Temesvári 
képzőművészek tárlata 

Tegnap, pénteken délután 
a Móra Ferenc Múzeum 
Horváth Mihály utcai Kép-
tárában ünnepélyes külsősé-
gek között, nagyszámú ér-
deklődő jelenlétében nyílt 
meg a temesvári képzőmű-
vészek bemutatkozó közös 
kiállítása. Több évtizedes 
elzártság után elsőként Sze-
geden mutat ja be a Bega-
parti város európai mérték-
kel mérhető művészetét 
Mintegy hetven alkotó kö-
zel kétszáz müve — festmé-
nyek, szobrok, grafikák, 
iparművészeti alkotások — 
látható a Képtár három 
szintjén. A kiállítást Sze-
kernyés János temesvári 
művészettörténész nyitotta 

meg, jelen volt a megnyitón 
a romániai városból érke-
zett művészek mintegy öt-
venfős csoportja, és Szeged 
művészetszerető közönsége. 
A bemutatott anyag híven 
tükrözi a temesvári alkotók 
műfaj i és kifejezésbelí sok-
színűségét, gazdagságát, 
nyitottságát és elmélyültsé-
gét. 

A tárlat viszonzásaként 
augusztus 30-án Temesvá-
rott nyílik meg a szegedi 
képző- és iparművészek ki-
állítása, több mint ötven 
alkotó másfél száz művéből. 
A tárlatnyitás előtt dr. Műi 
ler Józsefné fogadta a kül 
döttség vezetőit és a művé-
szek egy csoportját. 

VASARNAP IS 

A TARTALOMBÓL: 

— Szomszédaink; 

— Biblia-iskola, egyházi oldalunkon; 

— Körséta: a várost elönti a szemét; 

— Helyszíni tudósítás: Veszprém—Szeged (labdarúgó 
NB L). 

Fogadalmi templom, másfélszer 

Pokoli torony? 
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Még el sem kezdődött a második szegedi távbeszélő-
központ építése, a kijelölt hely környékének lakói máris 
tiltakoznak a telepítés ellen. Ha mégis a mostani marad a 
végleges helyszín, a környékbeliek egy 153,5 méter magas 
torony tövében fognak élni. 

Képzeljük el a Fogadalmi 
templom tornyát másfélsze-
res nagyságban, s akkor 
megbecsülhetjük, mekkora 
lesz a rajzon látható torony 
(a rajz még nem a végleges 
formát mutatja). A telefon-
központ legalkalmasabb he-
lyét — hosszas keresés után 
— végül a Rókusi körút déli 
oldalán, a Margaréta, a Tó-
part és a Felszabadulás utca 
által határolt területen ta-
lálták meg. 

Szóba jöttek még más he-
lyek is — mind a körtölté-
sen belül, a „harmadik kör-
út" vonalában. Így az Agya-
gos utca sarkán, a Csong-
rádi sugárút. Makkosházi 
körút kereszteződésében is 
keresték az alkalmas terü-
letet — hiába. 

A környék lakóinak fáj, 
hogy nem kérdezték meg a 
véleményüket. A tanácstör-
vényben viszont — amely 
fölsorolja azokat az ügytí-
pusokat, amikor előírás a 
lakosság részvétele a dönté-
sek előkészítésében — ez az 
eset nem tartozik a nyilvá-
nosan megvitatandók közé. 
Egy 1983-as miniszteri utasí-
tás előírja ugyan a város-
rendezési tervek bemutatá-
sát — ezt az utóbbi években 
gyakorolták is. 

Ez — a létesímény szo-
katlanságából következően 
— rendhagyó ügy. A hely-
ről, építményről véleményt 
nyilvánított a városszépítők 
választmánya is, az Építés-
tervezési Szakértői Bizottság 
pedig egyetértett a telepítés 
módjával. 

Január 10-én az építési és 
közlekedési osztály már az 
elvi építési engedélyt is ki-
adta, igaz, ebben hatféle fel-
tételt is szabott. Ezek kö-
zül a két legfontosabb, hogy 
a torony — az építmény 
rendkívüli városképi jelen-
tőségére tekintettel — csak 
igényes formában építhető 
meg. A másik úgy szól, hogy 
a „létesítményben folytatott 
tevékenység a környező la-
kosságot nem zavarhatja." 
Ha az előzetesen kikötött 
biztonsági feltételek valame-
lyike nem teljesül, a torony 
nem épülhet meg. 

A fő kérdés persze nem 
az, hogy legyen vagy ne le-
gyen, hiszen Szeged telefon-
helyzete közismerten rossz. 
A központ szükségességét a 
tiltakozók sem vitatják, csak 
azt szeretnék elérni, hogy a 
torony (vagy az egész köz-
pont) kerüljön ki a körtölté-
sen kívülre. 

Maradnak persze más kér-
dések is. Valóban igaz, hogy 
a tornyot nem lehet a vá-
roson kívül telepíteni, még 
ha ez növelné is az építés 
költségeit? 

Mindezeket a kérdéseket 
— és bizonyára másokat is 
— föltehetik az érdeklődők 
azon a lakossági fórumon, 
amelyet augusztus 27-én dél-
után fél 5-kor tartanak a 
Kodály téri általános iskolá-
ban, s amelyen részt vesz-
nek a városi tanács és a 
távközlési vállalat felelős be-
osztású képviselői is. 

Nyilas Péter 


