
Hihetünk-e annak, aki tapsolt 
Rákosinak, szolgálta a Kádár* j 
rendszert és most lelkesen szol
gálja az Antall-kormányt is

(3. oldal)

Petrasovitsot ismét felszólították, 
hogy mondjon le. Azt válaszolta, 
alszik rá egyet. Hogyan zajlott 
a zárt ajtók mögötti ülés?

(3. oldal)

Heti kosár — 
tanácsokkal

(9. oldal) |
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Zágrábot fenyegetik 
a szerb csapatok

«  AM9r«a fcfrveteúieÚjra a löld alatt

Súlyos harcok folytak szer
dán a Zágrábtól mintegy 75 
kilométerre délkeletre fekvő 
Okucani körzetében is — je
lentette a Tanjug, a DPA és 
a Reuter.

A belgrádi televízió köz
lése szerint az összecsapá
soknak késő délutánig szá
mos halott és sebesült áldo

zatuk volt. A szövetségi had
sereg és a szerb fegyveresek 
szerda reggel Okucani mel
lett lezárták a Zágráb és 
Belqrád közötti autóutat, el
vágva ezzel Horvátország 
Szerbiával határos keleti fe
lét (Szlavóniát) a köztársa
ság többi -részétől — jelentet
te a zágrábi rádió. A Tanjug

szerb forrásokra támaszkodó 
értesülése szerint a horvát 
biztonsági erők Zágráb felé 
hátrálnak az országúton. Mi
lan Brezak horvát belügy
miniszter-helyettes az erős 
szerb csapatmozgás miatt at
tól tart. hogy küszöbön áll a

(Folytatás a 2. oldalon)

Keleti politika
Finn
újraértékelés
Finnországnak újra kell ér
tékelnie keleti politikáját, 
tekintettel a Szovjetunióban 
végbemenő változásokra — 
ezen belül is Oroszország 
mind nagyobb térnyerésére 
— és a balti államok függet
lenné válására. Mindez új 
távlatokat nyit Finnország 
számára politikai és gazda
sági téren egyaránt — je
lentette ki Helsinkiben Esko 
Aho finn miniszterelnök.

A Reuter brit és az AFP 
francia hírügynökség jelen
tése szerint a finn politikus 
úgy vélekedett, hogy felül 
kell vizsgálni mindazokat a 
szerződéseket, amelyeket or
szága kötött a Szovjetunió
val.

Alkotmánypárbaj
Üj alkotmánytervezetet ter
jesztett elő szerdán Frederik 
Willem de Klerk dél-afrikai 
államfő a kormányzó Nem
zeti Párt Bloemfonteinben 
megtartott rendkívüli kong
resszusán.

Az Afrikai Nemzeti Kong
resszus (ANC) Johannes
burgban nyilvánosságra ho
zott közleményében azonnal 
elutasította a tervezetet, mi
vel véleménye szerint egy 
ilyen alkotmányos rendszer 
kormányozhatatlanná tenné 
az országot.

K ón ya  Im re a n yilván osságró l 
és a  J u s titia  te rvrő l

Keményít az MDF
Minthogy már a Nyugat elismeri, hogy Magyarország libe
rális és demokratikus társadalom, kedvező képet alakított ki 
rólunk, eljött az ideje, hogy hozzálássunk az igazságtételhez, 
a Magyar Rádió és Televízió beállítottságának és szellemisé
gének gyökeres megváltoztatásához — mondta a többi kö
zött Kónya Imre, az MDF frakcióvezetője a másfél hete, a 
Gellért Szállóban megtartott képviselőcsoport-ülésen. A Ma
gyar Demokrata Fórum Justitia tervében szerepei egy olyan 
elképzelés is, hogy a nyugdijak kiszámításánál figyelmen 
kivül keli hagyni azokat az éveket, amelyet a nyugdíjas füg
getlenített aktivistaként töltött el, párt-, KISZ-, népfront- 
(stb.) mozgalomban. Kisebb, a lényeget nem érintő rövidíté
sekkel közzétesszük Kónya Imre beszédének a nyilvánosság
gal és a Justitia tervvel foglalkozó részeit.

Gyűrűzik a bolgár íelefiongaíe
Szófiában lehallgatóbe
rendezést találtak a kor
mány egyik elnökhelyettesé
nek irodájában — állítja a 
bolgár nemzetbiztonsági hi
vatal egy, magát megnevez
ni nem akaró munkatársa.

Az utóbbi napokban Szó
fiában lassan már „telefon-

gate" körvonalai bontakoz
nak ki. A múlt héten több, 
magas rangú pártszemélyi
ség, közöttük Alekszandr Li- 
lov, a bolgár szocialista párt 
vezetője is arról beszélt a 
nyilvánosság előtt, hogy gya
nújuk szerint telefonjaikat 
lehallgatják.

KERESZT
Ügy látszik, a cáfolatok ellenére, a leg
nagyobb kormányzó párt, az MDF, min
dent megtesz a leszámolás érdekében. 
Aki eddig nem értette, miért kezdő
dött forrongás az MDF parlamenti 
frakciójában, az a lapunkban közzétett 
Kónya-beszédből megsejtheti.

A Magyar Demokrata Fórum kemény
vonalasai elhatározták, ha kell, a nép 
ellenére is véghezviszik tervüket, ter
mészetesen a nép nevében. Ezt a szár
nyat cseppnyit sem zavarja, hogy a tár
sadalom döntő többsége tavaly azért 
nem szavazott a régi rendre, mert de
mokráciát akart, békét és megnyug
vást.

Am úgy látszik, a történelmi folyto
nosság nem ad irgalmat. A régi elv
társak helyét újak foglalták el, meg
áldva küldetéstudattal, melynek sa
játja, hogy egy népet akarata ellenére 
is boldoggá lehet tenni.

Nem hisznek a történelemnek, nem 
hiszik el, hogy ha egy kisebbség dik
tál a többségnek, az a többség előbb- 
utóbb megszervezi magát, s akkor itt 
nem demokrácia lesz, hanem diktatúra, 
méghozzá szélsőbaloldali, ami ellen 
Kónyáék oly derekasan harcolnak.

Csak balról fenyegethet ilyen ve
szély, mert jobbról már itt van, de a 
volt bűnösök homlokán már kezde
nek kirajzolódni a megkülönböztetés 
keresztjei.

Oroszország is kiválik?
Továbbra is komoly harc 
folyik a színfalak mögött a 
szovjet Népképviselők Kong
resszusán.

A szovjet parlament szer
dán elvben elfogadta azt a 
határozatot, amely a köz
ponti hatalom nagy részét 
átruházza a köztársaságok
ra, s az uniót a szuverén ál
lamok laza szövetségévé ala
kítják át — jelentette az AP 
amerikai hírügynökség.

A szavazáson 1126:289-es 
arány alakult ki amellett, 
hogy a tervezetet fogadják el 
a további vita alapjául.

A tervezet, amelyet csü
törtökön még módosíthatnak, 
arra szolgálna, hogy meg
gyorsítsák a független álla

mok szövetségének szerződé
se felé vezető lépéseket. A 
szövetségben minden tagál
lam önállóan határozhatja 
meg a testületben való rész
vételének formáját.

A szovjet népképviselők 
kongresszusa viszont nem 
fogadta el a Mihail Gorba
csov és a köztársaságok ve
zetői által javasolt törvény- 
tervezetet az ideiglenes szö
vetségi intézményekről. A 
dokumentum nem kapta meg 
a szükséges kétharmados 
többséget. Átdolgozott szöve
gét csütörtökön ismét a kép
viselők elé terjesztik.

A vilniusi parlament szer-

(Folytatás a 2. oldalon)

AVifi akarják fokosai a fossiUtségot
Országos szakszervezeti lanucskozás — Engedetlenül várnak az. Alkot mán ybíróságra

. . .  Magyarországon korlát
lanul érvényesül a sajtósza
badság és ez a demokrácia 
és így a rendszerváltozás fon
tos eleme.

Ugyanakkor az is tény, 
hogy a felszabadult sajtót és 
a közszolgálati médiát, a ré
gi rendszerben lejáratódott, 
és a koalícióval ellenséges 
„szakma” képviselői uralják. 
Ezért — míg a kormányzati 
hatalom ellenőrzésének funk
ciója maximálisan érvénye
sül —, addig másik fontos 
feladatának, az objektív tájé
koztatásnak a tömegkommu
nikáció alig tesz eleget.

A Magyar Demokrata Fó
rumot ezen a területen mu
lasztás terheli. Egy esztendő
nek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy a kormányhoz közel álló 
napilap megszülessen ... 
Nem osztom azoknak a néze
teit, akik elsősorban az MDF 
sajtópolitikáját hibáztatják a

kialakult helyzetért, de két
ségtelen, hogy mindez mélyí
tette az MDF és az újság
írók között eleve meglévő el
lentéteket. Az alapvető ok az, 
hogy az újságírók közül a 
hangadók* többsége eleve az 
MDF politikai ellenfeleivel 
rokonszenvezett, ezért ők a 
szabad választásokat vere
ségként élték meg, azt köve
tően pedig a koalíció buká
sában reménykedtek, és te
vékenységükkel maguk is 
igyekeztek azt előmozdítani. 
Ez egy olyan pozíció, ame
lyen taktikus bánásmód, ba- 
rátkozás, nyitottság aligha se
gíthetett volna. Változás csak 
akkor következhet be, ha az 
ellendrukker újságírók belát
ják, hogy a kormányzó koalí
ció pozícióját ebben a vá
lasztási ciklusban megingatni 
reménytelen vállalkozás, és

(Folytatás a 4. oldalon) Zsúfolt ház az építőknél

A munkanélküliség, a súlyos
bodó megélhetési gondok, a 
kiszolgáltatottság érzete, a 
teherviselés elfogadhatatlan 
aránytalansága jelentik ma 
a legalapvetőbb munkavál
lalói gondokat. Nem enged
hető meg tovább, hogy szer
vezeti és legitimációs, vagyo
ni és egyéb vitákban fecsé
reljék el energiájukat a szak- 
szervezetek. Egyebek között 
ezt jelentette ki Nagy Sán
dor, az MSZOSZ elnöke teg
nap az Építők Székházában, 
közel ezerötszáz szakszerve
zeti tisztségviselő előtt. Az 
ülésen a LIGA és a Munkás- 
tanácsok Országos Szövetsé
gének kivételével valamennyi 
országos szakszervezeti szö
vetség részt vett.

Utalva az ország, a mun
kavállalók terheire, az 
MSZOSZ elnöke arra figyel
meztette a tanácskozáson 
részt vevőket: ne éljenek a 
lassan divatossá váló kife-
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