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Bizottság van - béremelés nincs 
Géppisztolysorozat a határon — Á miniszter nem jött 

Temető temető — Fegyverrel „fizetett" az utas 
Fogas kérdés Fogaras 

Legjobb nap a vasárnap, mer t akkor nem ülésezik a 
kormány — ta r t j a az egykori mondás. Nos, tegnap nem 
volt igazán jó vasárnapunk, mert a gazdasági csomagter-
vet vi tat ták meg minisztereink. A részletekre késő estig 
hiába vár tunk — majd talán a jövő héten! Annyi máris 
bizonyos, hogy központi béremelésre nem számithatunk az 
idén. Újabb bizottság is született tegnap: az állami zsebet 
v i s g á l ó ad hoc-testület, mivel túlköltekeztünk az elmúlt 
időben. No, nem az állampolgár, hanem az állam. Ki ér t i 
ezt? Ismét Helsinkin a világ szeme: az Öböl-csúcson va-
jon születik-e békés megoldás? Közben Szaddám Húszéin 
ellen odahaza gárdisták szervezkedtek. Idehaza is akad 
kr imibe illő h í r : lövés a határon, sebesült nélkül, és élet-
veszélyesen megsebesített taxis Budapesten. Ezek után 
mond ja valaki, hogy legjobb nap a vasárnap. 

Ülést tartott a Minisztertanács 

Kormányprogram 
első olvasatban 

vitatni, mi lesz, mit fog ten- kés megoldás lenne". George 
ni az Egyesült Államok a Bush tehát továbbra sem 
jövőben, de egyetértek Gor- zárta ki egyértelműen a ka-
bacsov elnök azon vélemé- tonai beavatkozás lehetősé-
nyével, hogy a legjobb a bé- gét. 

Szaddám Húszéin ellen szervezkedtek 

Kivégeztek 
három iraki tisztet 

A kormány vasárnap ta r -
tott soron kívüli ülésén meg-
vitat ta és első olvasatban el-
fogadta azt a részletes prog-
ramdokumentumot, amely 
az elkövetkező három évre 
határozza meg feladatait . A 
dokumentumot a közeljövő-
ben nyilvánosságra hozzák. 

A kormány ugyancsak 
megtárgyalta és kiegészíté-
sekkel elfogadta a gazdasági 
folyamatok első félévi és a 
második félév várható 
alakulásáról szóló pénzügy-
miniszteri előterjesztést. A 
testület megállapította, hogy 
az elmúlt évtizedek során az 
állami költségvetés által fi-
nanszírozott feladatok meg-
haladták a gazdaság teljesí-
tőképességét. A piacgazda-
sághoz szükséges források 
megteremtése, a költségve-
tési szervek támogatásának 
csökkentése érdekében a kor-
mány az állami feladatokat 

Helsinki csúcs 

felülvizsgáló ad hoc bizott-
ságot hoz létre. E testület-
nek olyan javaslatot kell k i -
dolgoznia, hogy 1991-ben 
összességében 20 százalék-
kal alacsonyabb támogatást 
irányozzanak elő a költség-
vetési szervek részére. A 
csökkentés nem érintheti az 
alapvető ellátó rendszereket, 
intézményeket, továbbá a 
honvédelmet és a fegyveres 
testületeket. 

A minimálbér emeléséből 
adódó többletkiadásokat (349 
millió forint) a költségvetési 
szerveknél az állami költ-
ségvetés fedezi. A honvéde-
lemnél és egyéb fegyveres 
testületeknél elhatározott, 
továbbá a földhivataloknál 
és a területi tűzoltóságoknál 
korábban végrehaj tot t bér-
emelésen kívül újabb köz-
ponti bérintézkedésre forrás 
hiányában idén nem kerül-
het sor. 

Szaddám Húszéin elleni 
merénylet előkészítésének 
vádjával Irakban kivégeztek 
három, a Köztársasági Gár-
dában szolgáló iraki tisztet 
— közölte vasárnap a katari 
hírügynökség. 

Az iraki hadsereg elit a la -
kula tának számító Köztársa-
sági Gárda az elnök közvet-
len védelmét hivatott bizto-
sítani. 

Egyiptomi sajtójelentések 
szerint a Kuvait elleni iraki 
agresszió óta legalább három 
esetben kíséreltek meg me-

Az évszázad aszálya 

rényletet Húszéin iraki e l-
nök ellen. 

* 
Az Egyesült Államok ja-

vaslatot kíván tenni a világ-
szervezet ál tal meghirdetett 
Irak-ellenes szankciók kiszé-
lesítésére, amennyiben nem 
bizonyulnak elég eredmé-
nyeseknek az eddigi meg-
szorító intézkedések. Ezek 
sorában mindenekelőtt az 
Irakkal kapcsolatos légiköz-
lekedés elszigetelését mérle-
gelik — vált ismertté New 
Yorkban amerikai diplomá-
ciai körökből. 

Lesz-e cukrunk? 

Az agresszió nem lehet 
kifizetődői ír* 

A kukorica mellett az 
egyéb őszi betakarí tású nö-
vények is sínylődnek az év-
század aszályában, ezt bizo-
nyí t ják a szeptember máso-
dik hetének elemzései, jelen-
tései. 

A mezőgazdasági kister-
melők jelentős része, vára-
kozó ál láspontját feladva, 
jóval a normális beérési idő 
előtt megkezdte a burgonya 
felszedését, mégha a termés 
csak fele is a vártnak. A 
növény lombozata ugyanis 
csaknem teljesen leszáradt 
— főleg a rosszabb vízgaz-
dálkodású talajokon —, így 
hát semmi remény arra, 
hogy egy esetleges csapadék 
javítana a hozamon. A me-
zőgazdasági nagyüzemek egy 

részében is hozzáláttak a 
burgonya idő előtti felszedé-
séhez, mivel az agronómu-
sok úgy ítélték meg, hogy a 
növények végérvényesen 
életképtelenné váltak. A cu-
korrépa sokfelé 4—5 hete 
megállt a növekedésben, im-
már nemcsak az alsó levél 
zet száradt le, hanem a fölső 
levélzet is pusztulóban van. 
A szakemberek mindinkább 
valószínűnek ta r t ják , hogy a 
cukorgyári alapanyag hoza-
ma sokfelé a vártnak a felét 
sem éri el. Rossz a helyzet a 
gyökérzöldségeknél; ahol 
nem volt lehetőség mester-
séges öntözésre, o t t szintén 
soron kivül kell fölszedni az 
egészségesen és a teljesen 
immár be nem érő termést. 

„A Szovjetuniónak és az 
Egyesült Államoknak feltett 
szándéka, hogy véget vessen 
a jelenlegi válságnak. Előny-
ben részesítik a békés meg-
oldást, ám ha az eddigi lépé-
sek nem vezetnek eredmény-
re, mindkét ország kész fon-
tolóra venni további olyan 
intézkedéseket, amelyek 
összhangban állnak az ENSZ 
alapokmányával. Minden 
kétséget kizáróan demonst-
rálni kívánják, hogy az ag-
resszió nem lehet és nem is 
lesz kifizetődő" — mondta 
ki a George Bush amerikai 
és Mihail Gorbacsov szovjet 
ál lamfő vasárnapi csúcsérte-
kezletéről Helsinkiben ki-
adot t közös közlemény. 

A dokumentumban a két 
államfő leszögezte, hogy a 

válság megoldása kizárólag 
az ENSZ BT vonatkozó ha-
tározatainak maradéktalan 
megvalósításával képzelhető 
el. I rak elszigeteltségének 
csakis az vethet véget, ha 
maradékta lanul helyreáll 
Kuvai t augusztus 2-ika — 
azaz az iraki agresszió — 
előtti státusa. 

A mintegy hét órán á t 
tartó csúcstalálkozó befejez-
tével tartot t sajtóértekezle-
ten mindkét ál lamfő hang-
súlyozta, hogy a katonai be-
avatkozás kérdését nem vi-
tat ták meg. Mihail Gorba-
csov kijelentette, hogy egy 
ilyen beavatkozás belátha-
tatlan következményekkel 
járna. Bush elnök azonban 
nyomatékosan hangsúlyozta: 
„Nem vagyok hajlandó meg-

Lövések a határon 
Osztrák részről közölték a 

magyar határőrizeti szervek-
kel, hogy Eisenstadt térsé-
géből határőr egységeik je-
lezték: péntekről szombatra 
virradóra, 01.45 és 02.10 óra 
közötti időben az osztrák— 
magyar határon lövéseket 
adtak le, amelyek szerintük 
magyar területen történtek. 
A magyar határőrizeti szer-
vek az ügyben vizsgálatot 
rendeltek el, amelynek ered-
ményéről Lasz György, a 
Belügyminisztérium sajtóosz-
tályának vezetője tájékoz-
tat ta az MTI munkatársát . 

Mint e lmondta: az említet t 
térségben és időpontban va-
lóban leadtak lövéseket ma-

gyar területen, a határtól 
mintegy 600—800 méterre. 
Ezek nem célzott lövések 
voltak, a határőr já rőr két 
sorozatot lőtt a levegőbe 
géppisztollyal jelzésként, mi -
vel híradóösszeköttetése 
meghibásodott. A határőrök 
így kértek segítséget, mer t 
Ausztriába igyekvő, ha tá r -
sértő öt román és két török 
állampolgárt fogtak el. A jö-
vőben ilyen lövéssel való 
jelzést csak a legvégső eset-
ben alkalmazhatnak a ha-
tárőrök, ha a segítségkérésre 
más mód nincs. (MTI) 

(Az összeállítás 
a 2. oldalon folytatódik.) 

Üvegcserepes hajnalok 

Táncos lány 
— ötszázért 

A hetvenes évek végén még nem a helyszínen árulták 
a JATE-klub szombati diszkóprogramjának belépőjegyeit, 
fél kellett mászni értük a központi épületbe, a közműve-
lődési titkárságra. Az erősebb forintnak, illetve a bőveb-
ben csordogáló kulturális támogatásoknak köszönhetően, ak-
koriban a klubtagoktól mindössze 5, a vendégektől 15 fo-
rintot kértek. Nem kis protekció szükségeltetett ahhoz, 
hogy a mezei dolgozó fényképes klubtagsági igazolvány-
hoz jusson, és 40 forintért fél évig a hétközi programokat 
is látogathassa. 

Azóta is változó hosszú-
ságú sorok kígyóznak a 
klub előtt — egy időben 
szombatonként csak lökdö-
sődő emberkupacon, mél-
tóságon aluli birkózáson ke-
resztül vezetett az út —, 
konkurens helyek jelentkez-
tek, erősödtek meg, vagy 
süllyedtek el, s maga a klub 
is megbicsaklott egyszer-
egyszer. 

Legutóbb például az el-
múlt év júniusában, nem 
sokkal a felúj í tás után, 
amikor is milliós nagyságú 
adót (áfát) követelt vissza-
menőleg a klubtól — mint 
éjszakai szórakozóhelytől — 
az adóhivatal. A sokáig sta-
bil 60 forintos belépőjegy 
— kényszerűségből, vagy 
rossz üzletpolitikának kö-
szönhetően — akkor emelke-
dett először 80-ra. Nyár lé-
vén, a közönség választha-
tott, ennyit fizet, vagy az 
akkor induló, valamelyest 
szellősebb ha jón szórakozik 
féláron, drágább ital mel-
lett. A választás két hóna-
pos nyári kényszerszünetet 
eredményezett, s az ősszel 
nyíló klub csak az első hű-
vös estéket követően talált 
magára. 

Ez a klub már nagyon 
régóta a diszkókból él, így 
engedheti meg magának, 
hofl egy Mezey György 30 
emberrel beszélgessen, így 
hívhat meg egy Eddát, vagy 
egy Dixielandot. A tiszte-
letdíjat a hallgatóság szá-
mával elosztva időnként bi-
zony igen csinos belépődíjat 
kaptunk végeredményül. 
Nemegyszer támadták is a 
klubot, hogy méregdrága di-
ákprogramjai t f iatal ápoló-
nők, vagy éppen lakatosok, 
egyszóval, a dolgozó i f j ú -
ság zsebéből finanszírozza. 
Januártól még inkább vál-
lalkozóbb, pénzcentrikusabb 
lett a JATE-hétvége. A fő-
nök, Kakuszi Béla, civilben 
építész, különben zenész, 
műsorvezető, vállalkozó. 

— Nem az enyém a klub, 
mint ahogy ezt sokan gon-
dolják. Semmi közöm a bü-
féhez, a ruhatárhoz, és a 
mellékhelyiségekhez, a be-
lépőjegyet sem az én embe-
rem, hanem a klub alkal-
mazott ja szedi. Százalékot 
kapok a bevételből, ame-
lyért biztosítom a kis- és 
nagyterem zenei program-
ját, vendégeket hívok, prog-
ramokat szervezek. A ren-
dezőket én fizetem. 

— A programok eléggé 
változóak. Táncol néhány 

lány, meghívsz ismert éne-
keseket, egyszer-egyszer le-
vetkőzik valamelyik mű-
vésznő, s olyan is adódik, 
hogy a tombolával kell be-
érnie a nagyérdeműnek. 

— A táncos lányokat egy-
szerű szervezni, a vendég 
előadókért azonban mélyen 
a zsebbe kell nyúlni. Oly-
annyira, hogy ezt akár szó 
szerint is értheted, onnan is 
fizetem óket. Próbál tam 
sokszor hivatalosan, szám-
lával, de úgy nem nagyon 
állnak szóba velem. 

— Ezek súlyos ezresek. A 
lányok is ilyen drágák? 

- - ötszáz, ezer forint kö-
zött kapnak egy estére, á l-
talában eseti megbízásos 
szerződéssel. Mindez bonyo-
lódik az SZTK-val is, ha a 
lányoknak történetesen nincs 
munkahelyük. 

— ötletes a szellős vilá-
gitóudvar megnyitása, mind-
össze az bosszant, hogy ez 
a „kilátó" most szeptember-
ben indult. 

— Mindig is pocsék volt 
a klub szellőzése, először 
azonban a nagyáruház felé 
szerettünk volna nyitni egy 
árnyas kerthelyiséggel. 

— A hangos zene, egy 
masszív kerítés elrontani 
azt a kis parkot. 

— Talán ezért is indul-
tunk befelé. Ez a tízegyné-
hány méter oldalú négyzet 
hangulatos belső udvar rá 
válhat. 

— Május végén akár tap-
sot is kapott volna. 

— Mi is akkorra tervez-
tük, mára azonban éppen 
a harmadik gmk fejezi be 
a fel járót . Ha szép őszünk 
van, lehet még egy hónap-
ja, jövőre azonban pá lmák-
kal, lampionokkal, bárpul t -
tal, diszkrét zenével indu-
lunk majd. 

— Evek óta a JATE, a 
Gyöngye és a hajó uralja 
a belvárosi éjszakát. Ez a 
klub egy kicsit mindig is 
indulóhelynek, átjáróháznak 
számított. 

— Igen, mer t egy óra, fél 
kettő körül kiterelték a ven-
dégeket, s így még a ren-
dezőgárdának is marad t 
ideje az éjszakára. Mosta-
nában próbál juk i t t - tar tani 
a közönséget, s az a leg-
jobb, ha ha jna l ötkor szelíd 
erőszakkal kell távozásra 
bírni őket. 

* 
Ha ez így van, akkor si-

keres a vállalkozás, s ta-
lán ez lehet az oka annak 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

AJándókcsomag-akclónk 
Id6n Induló vállalkozásoknak 

Ha ötször hirdet 

kedvezményt kap! 

Napi 60 OOO példány 
a 80 éves múlt. 
a DM 
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