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Szegeden a lap!
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ALAPÍTVA: 1910-BEN

A111. színiévad Szegeden
„Biztos vagyok benne,
hogy a színház valamennyi
tagja nagyon jó évadot akar
csinálni és meg is fogja csinálni" - ezzel az optimista
mondattal nyitotta meg
Kormos Tibor igazgató a
Szegedi Nemzeti Színház
111. évadját tegnap délelőtt.
Az évadnyitó társulati ülésen ott volt dr. Lippai Pál
polgármester és a színház
mecénási körének néhány
képviselője is. Az igazgató
bemutatta a társulat új
tagjait és tájékoztatott az
első bemutatókról.
(Tudósításunk
az 5. oldalon.)
Gregor József a nézőtéren.
(Fotó: Schmidt Andrea)

Keddi román lapok közlése
szerint Ioan Stoica, akire
románok milliói bízták pénzüket a Caritas pilótajáték
virágzása idején, sikkasztásért
tíz hónapig börtönben ült a
hetvenes években.
Kolozsváron, a Szamosparti városban ugyanakkor új
pilótajáték indult - egyelőre
sikerrel. A Driada elnevezésű
vállalkozás három hónap után
a befizetett összeg - maximum
500 ezer lej - háromszorosának visszafizetését ígéri.

Fotó: Gyenes Kálmán

Aránykoronák
Hová vezet
a zákányszéki földes út?

„A földtulajdonlás és használat községenként és gazdaságonkét történetileg kialakult formái alapvetően
meghatározzák a feladat nehézségi fokát, de egy bizottság korrekt vagy részrehajló
volta sokat javíthat vagy
ronthat a tisztességes végeredmény esélyein. Az ügyek
gyors lezárása ellen hat, hogy
nincs kötelezően előirt határidő, s az önkéntesek még a
költségtérítésüket is csak
hellyel-közzel kapják meg. A

homokvidék emellett

még

egyéb specialitásokat is tartogat. Zákányszéken a jegyző
nemrégiben egy ilyen helyzet
kapcsán hívta össze a részaránytulajdonosok közgyűlését, méghozzá a bizottság
egyetértésével. A kétezerötszáz érintettből kétszázan jelentek meg, de ez nem befolyásolta a határozatképességet, mivel az ebben az esetben nem létszámhoz kötött."
(írásunk
az 1% címoldalán.)

• Délelőtt a Ház lefolytatta az
általános vitát a felsőoktatásról
szóló törvénymódosítás ügyében. Fodor Gábor művelődési
és közoktatási miniszter ismertette a tervezett három módosítás lényegét.
A leglényegesebb módosítás
a tandíj szeptember elsejére
előírt bevezetését halasztja el.
A tandíj bevezetésének elhalasztására azért kényszerül a
kormány — fejtette ki a miniszter -, mert mindeddig nem
került sor a szükséges háttérintézkedések, a hitellehetőségek, a kompenzációs rend-

• Határtalan
hiszékenység

Új püótajáték
Kolozsvárott
Pénztára előtt, írja az E.Z.,
napról napra nő a sor. Mi több,
olyanok is próbálkoznak, akik
korábban már pórul jártak a
Caritasnál.

Két kilogramm egészségre ártalmas sugárzó
anyagot, feltehetően urán
fűtőelemet foglalt le a
rendőrség a fővárosban
egy budai szálloda parkolójában. Tonhauser László
ezredes, a szervezett bűnözés elleni szolgálat vezetője
és Tápi Lajos, az Információs Hivatal hivatalvezetője elmondta, hogy a
két szervezet együttműködése révén sikerült a veszélyes anyagot lefoglalni.
A részletekről csak annyit
mondtak el, hogy egy 41 és

egy 42 éves büntetlen előéletű magyar állampolgárt
vettek őrizetbe; egyikük
hosszabb ideig Bécsben
élt. A tettenérés azonban
csak félig sikerült, mert
egy Mazda 626-os magyar
rendszámú személygépkocsi eltűnt a rendőrség
szeme elől - mint elmondták, a Ladák nem
bírták a tempót. Ebben az
autóban foglalt helyet az a
személy, aki feltehetően
átvette volna a kilónként
40 ezer dollárért kínált sugárzó anyagot.

• Uránt találtak
orosz titkosügynököknél

„Csattant" az atomügy

Egy keddi, orosz lapértesülés szerint a múlt héten
uránnnal való üzletelés miatt
Moszkva központjában letartóztatták az orosz titkosszolgálat két tisztjét. A Moszkovszkij Komszomolec című
lap erre vonatkozó értesülését
a Szövetségi Kémelhárító
Szolgálat nem erősítette meg.
A lapban közölt hír szerint a
hasadóanyaggal kereskedő tit-

vazattal, 6 tartózkodás mellett
elfogadta Pál László ipari
miniszter válaszát Demeter
Ervin (MDF) interpellációjára.
A miniszteri válasz tételesen
felsorolta a döntéselőkészítés
állomásait, s ígéretet tett, hogy
a kormány a közeli napokban a
teljes kalkulációval a parlament elé terjeszti az expóra
vonatkozó
előterjesztést.

kosügynököket társaik leplezték le múlt szerdán. Az urán
eredete ismeretlen. Az írás
szerint valószínűleg ez volt az
első intézkedés a német és
orosz titkosszolgálat közötti,
az uránmaffia elleni közös fellépésről augusztusban létrejött
megállapodás végrehajtása
során.
(Folytatás a 2. oldalon.)
Ugyancsak a délutáni órákban
a T. Ház 280 képviselő támogató szavazatával, 3 tartózkodás mellett elhalasztotta a
felsőoktatási intézmények tandíjának bevezetését, amit a
felsőoktatási törvény szeptember elsejei hatállyal írt elő.
A Tisztelt Ház 272 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett elfogadta a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes
szabályairól szőlő 1994. évi
törvény módosítását célzó törvényjavaslatot.

Fonás-különszám Ilia Mihálynak

Tíz évet kapott az Elders-fiú

hogy valójában az álruhás
rendőr tőrbe csalta őt: előzőleg
azzal fenyegette meg, hogy ha
nem szerez neki kokaint, közhírré teszi, Jiogy a kábítószer
rabja, és ezzel akadályt gördít
édesanyja kinevezésének útjába. A |)író azt mondta, hogy
a fennálló törvények alapján
akár életfogytiglanra is ítélhetné Kevin Elderst, de ő csak
a legalacsonyabb büntetést
szabja ki rá.
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Tandíj - halasztva

Egy kis kokain
Arkansas államban tíz évi
börtönbüntetésre ítélték az
amerikai országos tiszti főorvos, Joycelyn Elders fiát,
mert megpróbált eladni három
grammnyi kokaint egy álruhás
rendőrnek. A kábítószeradag
mintegy háromszáz dollárt ért
a fekete piacon.
Keddi lapértesülések szerint
Kevin Elders már hosszú ideje
kábítószer-problémákkal küzd.
A bíróságon azzal védekezett,

• A Mazda eliszkolt

Döntött a Parlament

szer kidolgozására, így tehát
nem lehet garantálni, hogy ne
az anyagi helyzet döntse el, ki
járhat főiskolára vagy egyetemre. A kormányzat mindazonáltal arra törekszik, hogy
.1995. szeptember elsejével a
most elhalasztott intézkedést
megtehesse.
Az Országgyűlés kedden
délután 201 igen, 62 nem sza-
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A Fűzi család Iliáéknál. (Fotó: Gyenes Kálmán)

Holnap kezdődik szeptember hava, amely nem csak
Szegeden, de az egész ország
szellemi közéletében - ha van
még ilyen - nevezetes lesz
arról, hogy Ilia Mihály ebben
a hónapban, sajnos, betölti
hatvanadik évét. Elszállt az
idő, tanár úr! De ha már mindenképpen bekövetkezik a
születésnap eseménye, akkor
ünnepeljünk. Ilia Mihály
pedagógusi, szerkesztői életművét, irodalomszervezői tevékenységét értékelő tematikus számot jelentet meg holnap a Forrás című, kecskeméti szépirodalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat. A
már elkészült, friss példányokat a Forrás főszerkesztője,
az egykori Ilia-tanítvány Fűzi
László - családi díszkiséretbcn - tegnap hozta el az ünnepeltnek Szegedre.
(írásunk az 5. oldalon!)

