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Horvátországi választások 

T u d j m a n a 
A horvát választásokon a 

vártnál is nagyobb arányú 
győzelmet aratott Franjo Tudj-
man elnök és pártja, a Horvát 
Demokratikus Közösség. 

Nem végleges adatok sze-
rint Tud jmanra a választó-
polgárok 57,09 százaléka sza-
vazott. A második helyen a 

szociál-liberális párt színei-
ben indult Drazen Budisa 
21,2 száza lékka l , a har-
madikon Savka Dapcevic 
Kucar végzett 6 ,84 száza-
lékkal, s csak a negyedik he-
lyen futot t be Dobroslav 
Paraga jobbpárti jelölt 5,05 
százalékkal. 

A Horvát Demokra t ikus 
Közösség 40,87 százalékot' 
szerzett - közölte Zlatko Crnic, 
a vákasztási bizottság elnöke, 
hangoztatva, hogy az adatok 
egyelőre nem hivatalosak és 
csak részlegesek. 

Végeredmény a mai nap 
folyamán várható. 

Panic hajlancftf elismerni 
Macedóniát 

Milán Panic jugoszláv mi-
niszterelnök kész. el ismerni 
Macedónia függetlenségét, ami-
lyen gyorsan csak az lehetséges 
a gyakorlatban. A jugoszláv 
kormányfő vasárnap balkáni 
körútjáról hazatérve a Reuter-
nek nyilatkozott erről Belgrádban. 

„Akár ma este elismerném 
Macedónia függetlenségét, de 
Kiro Gligorov (Macedónia 
elnöke) még nem készült fel 
0rre" - mondotta Panic. majd 
hozzátette: de ezt a lépés meg-
tehetjük holnap is. A macedón 
ál lamfő erről azt mondotta: 
hajlandó elismerni a Szerbiá-
ból és Montenegróból álló új 
Jugoszláviát, amint az teljesíti 
az ENSZ által támasztot t 

követeléseket, s ennek nyomán 
fe lo ld ják vele szemben az 
összes szankciót. 

Milán Panic vasárnap késő 
este érkezett vissza Skopjéból, 
előzőleg Romániában és Bulgá-
riában járt. A balkáni főváro-
sokban tett villámlátogatásait 
sikeresnek ítélte meg és kije-
lentette: mindhárom országban 
támogatásáról biztosították az 
általa javasolt balkáni gazda-
sági uniót. Ezt az uniót a har-
cok befejezése és a Kis-Jugo-
szlávia elleni nemzetközi gaz-
dasági embargó feloldása után 
lehetne életre hívni. Erre min-
den országnak szüksége lenne 
ebben a térségben - han-
goztatta Panic. 

Belfasti merénylet 
Huszonegy sérültje van a 

hétfő hajnali belfasti bomba-
merényleteknek. A sebi ültek 
többsége rendőr, illetve I tona. 

Az utóbbi hónapok gsú-
lyosabb ilyen jellegű akt ját a 
város központjában ki :tték 
el, kiszámított kegyetf ség-
gel: a rendőrségre az el rob-
banás előtt érkezett c k fi-
gyelmeztetés, és a heh ínre 
vonult biztonsági eg\ gek 
még éppen csak kiürít, ék a 

környéket, amikor a második, 
bejelentetlen szerkezet is fel-
robbant a közelben. A BBC 
reggeli híradásában elhangzott 
vélekedés szerint nyilvánvaló-
an az volt a cél, hogy a me-
rénylettel a riasztott karhatalmi 
egységeknek okozzanak vesz-
teségeket. A rendőrség szakér-
tőinek számításai szerint a 
kocsikba rejtett pokolgépekbe 
legalább ötven kilogramm 
robbanóanyagot építettek be. 

Azeri visszatérés 
A jelek szerint sike t el-

hárítani a karabahi rend ésről 
kezdett római értekezlet eljes 
összeomlását. A Reuter tesü-
lése szerint az azeri és török 
küldöttség az. utolsó pillanat-
ban meggondolta magát cs úgy 
döntött, hogy mégis visszatér a 
tárgyalóasztalhoz. 

Az azeri küldött vasárnap 
hagyta ott a konferenciát, mert 
az olasz elnök megadta a szót 

Karabah örmény képviselő-
jének és az azeri kifogás sze-
rint a „Karabah Köztársaság 
elnökének" nevezte őt. 

Az azeri küldöttség nyilat-
kozatban rögzí te t te , hogy 
Karabah Azerbajdzsán része és 
az ott élő örmények azeri ál-
lampolgárok. A túlnyomórészt 
ö rmények lakta Karabahot 
1923-ban csatolták a törökök 
lakta Azerbajdzsánhoz. 

Holland bálásruha-vásár 
a Pedagógiai 

és Közművelődési Intézetben 

augusztus 6-án 8-16 óráig, 
Közép fasor 1-3. 

KFT. KERES 
asztalos-, festőszakmunkást 
karbantartó munkakörbe, 

valamint 1 fő portást. 
Fizetés: megegyezés szerint. 

Jelenkezéseket: „Azonnali belépéssel 
3546/12" jeligére a Sajtóházban. 
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Ujabb per 
Kubában 
Három polgári személyt 

állítottak vasárnap Havanná-
ban katonai bíróság elé. A hírt 
a kubai emberjogi bizottság 
Puerto Rico-i szervezete je-
lentet te be, közölve , hogy 
mindhármukat katonai kém-
kedéssel vádolják és ügyüket 
zárt ajtók mögött tárgyalják. 

A hírről nem számolt be a 
Prensa Latina hivatalos kubai 
hírügynökség, és a tárgyaláson 
nem lehetnek jelen a külföldi 
sajtó képviselői sem. Az em-
berjogi bizottság szerint Kubá-
ban először történik meg, hogy 
polgári személyeket állítanak 
katonai bíróság elé. 

ENSZ-katona 
halála 

A németországi Ulmban 
belehalt sebesüléseibe az 
ENSZ egyik katonája, akit a 
délszláv háborús övezetekben 
talált el egy lövedék. Nem 
ismeretes, mely ország küldte 
őt a békefenntartó alakulatok-
ba. Ulmban a szövetségi had-
sereg kórházában próbálták 
életét megmenteni. 
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Nepáli busz-
szerencsétlenség: 

28 áldozat 
Huszonnyolc ember életét 

vesztette egy autóbusz-szeren-
csétlenségben vasárnap Nepál 
délkeleti részén. Az ITAR-
TASZSZ jelentése szerint a 
Katmanduba tartó távolsági 
autóbusz egy földcsuszamlás 
következtében megrongálódott 
hegyi útról folyóba zuhant és 
elsüllyedt. 

INTERSPAN-BUTORLAPOK 
540 és 590 Ft/nm-es áfás áron, 

farost lemezek, élőfóliák KAPHATÓK. 
Ingyenes házhoz szállítás! 

(Szeged területén) 
Szeged, Asztalos u. 2. 

Telefon: 18-013 

M a : 
Szabad Színházak Nem-

zetközi Találkozója - meg-
nyitó délután 5 órakor a 
József Attila Tudomány-
egyetem aulájában. 

Időszaki és állandó kiállí-
tások: 

Horváth Mihály utcai 
Képtár - 27. Szegedi Nyári 
Tárlat 

Kálvária Galéria: Csong-
rádi nemzetközi alkotótá-
bor kiállítása 

Fekete Ház - Bari Ká-

roly képverseinek és grafi-
káinak kiállítása 

Móra Ferenc Múzeum -
Az 1950-60-as évek prog-
resszív festészete. 

Juhász Gyula Művelő-
dési központ - Fontos Sán-
dor emlékkiállítása. 

Kass Galér ia - K a s s 
János és Szántó Tibor ki-
állítása: A világirodalom 
120 ars poeticájához terve-
zett tipográfiai variációk. 
(Vár u. 7.) 

Varga Mátyás Emlékház 
- Színháztörténeti kiállítás 
(Bécsi krt. 11 A) 

Tápé, Vártó u. 4. - Ifj. 
Lele József néprajzi gyűj-
teményes kiállítása. 

A vérnősző barom jön 
a JATE-klubba 

A találkozón résztvevő tár-
sulatok többsége az alternatív 
színházak csoportjába tartozik, 
a KET viszont a Budapest i 
Kamaraszínház égisze alatt 
működik . S hogy mégsem 
hagyományos táncegyüttesről 
van szó, arra garancia a két 
rendkívül fiatal és tehetséges 
vezető Szögi Csaba és Énekes 
István személye. A társulat 
egyik arcát megismerhettük a 
búsképű lovag történetének 
előadásain, pénteken pedig egy 
ettől szögesen elütő, l'art pour 
Tart műsorral, egy alternatív 
színházi előadással lépnek a 
JATE klub színpadára. Szögi 
Csaba, a KET igazgatóját még 
az e lőkészüle tek alatt kér-
deztük a szabad sz ínházak 
fesztiváljáról. 

- Tavaly nem jöttünk a ta-
lálkozóra, mert nem tudtunk 
róla. Sajnos kevés sajtóvissz-
hangot kapott , pedig most 
megmuta t ták az előző évi 
programot, s láttam, hogy ha-
talmas őrület volt. Remélhető-
leg rendben lesz a felázás után 
a JATE-klub, hiszen fantasz-

A mai nappal megkezdődik 
a Szabad Színházak Nemzetközi 

Találkozója a városban, 
melynek során neves és kevésbé 

ismert színházak lépnek fel 
a város szinte minden 

színjátszásra alkalmas helyén. 
Péntek este a JATE-klubban lép 

színpadra a Közép-Európa 
Táncszínház, amely a nevesebb 

társulatok közé tartozik, 
s valószínűleg a szegediek közül 

sokan ismerik őket, hiszen 
közreműködtek a La Mancha 

lovagja előadásain is. 

tikus a tér ott. Budapesten a 
Kamaraszínház stúdiószínhá-
zában - melyet mi csak mosó-
konyhának hívunk a méretei 
miatt - mutattuk be először „A 
vérnősző barom visszatér" 
című darabot. A tér annyira 
kicsi, hogy már eleve kihívást 
jelentett ott játszani. Techni-
kailag nagyon jó a felszerelt-
sége, azonban a nézők patkó 
alakban ülnek, két sorban és 
beférnek vagy nyolcvanan. 

Belül marad egy 4x7 méteres 
színpad, miközben a darabban 
18 táncos vesz részt, plusz a 
koreográfus, Énekes István és 
a volt szegedi költő, Zalán 
Tibor. 0 

- S ezt darabot hozzátok 
Szegedre? 

- Igen. A műsor Ady Endre 
verseire épül. két nagy mu-
zsikus, Acs Gyula és Hefner 
Attila szerezte a zenéjét, utóbbi 
a Ki Mit Tud?-on nagy sikert 
arató Swetter együttes zenésze 
és zeneszerzője volt. Azért is 
szerencsés ezzel a darabbal 
bemutatkozni, hiszen itt meg-
tekinthető a teljes eklektikánk, 
s megismerheti a közönség, 
hogyan is gondolkodunk mi a 
táncról. Nagyon nehéz lenne 
arról beszélni, hogy hogyan 
keveredik a néptánc és az 
összes többi táncos irányzat 
bennünk vagy a darabjainkban. 
El kell jönni és meg kell nézni! 
Ha hatással vagyunk a nézőre 
és el tudjuk varázsolni, akkor 
nyert ügyünk van. 

T. V. 

I f j ú s á g i n é p t á n c t a l á l k o z ó 
Nemzetközi folklór minikavalkád kezdődik 

augusztus 5-én, szerdán Szegeden három kül-
földi ifjúsági együttes részvételével. Negyedik 
alkalommal kerül sor a Szeged Táncegyüttes 
vendégfogadó csoportjainak aktív közremű-
ködésével és egyben a csere fellépések követ-
keztében anyagi áldozatvállalásával a nemzet-
közi ifjúsági néptánctalálkozóra. 

Turku, Raalda, Huvikol. Ez a finn, holland és 
észt város képviselteti magát junior táncosai és 
zenészei révén az egy hetes szegedi rendezvény-
sorozaton. A Szeged együttes Motolla, Lajtorja 
és Kisbojtár csoport ja látja el a házigazda 
szerepköré t . Hagyományos megoldásként 
tartanak a külföldi csoportok utcai folklór-
bemutatókat, már az első napon. Ezek szerint 

szerdán déle lőt t há romnegyed 10-kor a 
Dugonics téri szökőkútnál a holland csoport, az 
ú j szegedi L ige t - fü rdőben az észt csopor t 
szórakoztatja az alkalmi közönséget 20 perces 
műsorral. Pénteken délelőtt hasonló időpontban 
a hollandok a strandon, a finnek és az észtek 
pedig a szökőkútnál táncolnak. A táncosok 
For ráskúton , Öt tömösön és Röszkén is 
bemutatkoznak pénteken este 7-kor, szombaton 
pedig a külföldiek Csongrádon, Orosházán és 
Balástyán lépnek színpadra. Vasárnap este 7-kor 
az észt és a holland csoport Zákányszéken, a 
finn együttes pedig Szentesen vendégszerepel. 
A nemzetközi találkozó szakmai programja 
augusztus 10-én a Deák gimnáziumban este 7-
től tartandó gálaműsorral zárul. 
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A MARS TÉRI VÁSÁR TERÜLETÉN 
ÖTVEN KERESKEDŐ KÍNÁLJA KEDVEZŐ 

ÁRON ÁRUIT: 
Divatáru, felsőruházat, pólók, cipők, 

papucsok, játékok, kazetták, háztartási 
cikkek, illatszerek, bizsuk, öltözetkiegészítéfk, 

édességek. Több árufajta termelői áron 
kapható! 
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BÁV Rt. 
Ruházati Áruház 
Fekete sas u. 19. 

Augusztus 05-től 
bővített profillal áll 

a lakosság szolgálatára. 
Ruházat, cipő, 

lakástextil mellett 
- híradástechnika 

- számítástechnika 
- fotó-optikai cikkek 
vétele és értékesítése. 

Kamatmentes hitelre is 
vásárolhat! 

Keresse fel áruházunkat! 

Szász Endre 
szegedi kiállítása elé 

A szegedi nyári kulturális programok egyik 
különös színfoltjának ígérkezik Szász Endre 
tárlata. A József Attila Tudományegyetem közpon-
ti épületének aulájában a Collegium Artium ren-
dezésében nyílik meg a bemutató. A világhírű mű-
vész, aki három évtizede nem állított ki Szegeden -
ha egészsége engedi - személyesen is részt vesz az 
augusztus 8-án délelőtt rendezendő megnyitón. 

A Collegium Artium az elmúlt évtizedekben 
sem csupán zeneművészettel foglalkozott, hanem a 
társművészetekkel is. így ez a kiállítás a hagyomá-
nyok méltó folytatása. A művész 30 olajfestményt, 
s mintegy 40 grafikát mutat be. Az alkotások 
megvásárolhatók. Az ünnepélyes megnyitón föllép 
Camerata Hungarica. A szegedi alkalomra a 
szervezők egy katalógust készítettek. Az 
érdeklődők hat grafika és hat olajfestmény 
reprodukcióját vásárolhatják meg levelezőlap 
formájában. S egy különlegesség: aki ebben a 
sajátos katalógusban jól észlelhető jelet fedez fel, 
annak a művész rajzol... 
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