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AKARTOK. A Fidesz-frakció 
álláspontja a kárpótlásról 
szóló törvénytervezet vitájá - 
ban alapvetően tér el a 
többi pártétól — erről szól 
Orbán Viktor frakcióvezető 
cikke. (2. old.)

POLITIKAMENTES, ÚJ IS
KOLÁT! Két.MDF-es képvi
selő, dr. Hoppá József és 
Szilasy György javaslatot 
tett, hogy az Országgyűlés 
hozzon létre oktatási bizott
ságot. Szilasy Györgyöt, me
gyénk országgyűlési képvise
lőjét 1<érdeztük, miért állt 
egy újabb bizottság kezde
ményezésének az élére?

(3. old.)
VÁLTOZOTT A KIVITELI 

TILALMI LISTA. Devizaható
sági engedély nélkül szaba
don kivihetők az országból 
a gyermekruházati cikkek, az 
egészségügyi papír, a Legó- 
játékok, a szőnyegek, a füg
gönyök stb- (2, old-)

NÉHÁNY SORBAN
•  Alapítványt hozott 

létre pénteken, Vállalko
zók a világkiállításért né
ven tizenkét gazdasági és 
szakmai érdekképviseleti 
szervezet, közöttük Magyar 
Gazdasági Kamara és a 
K ulturális Kamara. Az 
alapítvány induló vagyona
3,2 millió forint.

•  A jugoszláviai Borba 
kevéssé ivalószínűnek ne
vezi, hogy a kalasnyika- 
vok, amelyeket Magyaror
szágról Horvátországba 
szállítottak, sugárszennye
zettek lehetnének. A zág
rábi illetékes radiológiai 
intézet ugyanakkor cáfol
ta, hogy bármilyen vizsgá
latot végeztek volna a 
fegyvereken.

IDŐJÁRÁSMég harmincán kérnek szót a kárpótlás-vitában

Végre ny íltan  

a  z á r t  ülésről?
Ismét meghosszabbított 
munkaidővel folytatja a 
kárpótlási törvény vitáját 
hétfőn az Országgyűlés. Üj 
munkanap beiktatása a bi
zottsági feladatok elvégzését 
hátráltatná, így kompro
misszumos megoldásként 
hétfőn ismét este nyolcig, 
kedden pedig 18 óráig ta
nácskoznak a képviselők.

Szabad György, az Ország- 
gyűlés elnöke azt is elmond
ta szokásos pénteki sajtó 
tájékoztatóján, hogy több 
más napirendi porit meg
tárgyalása mellett sor kerül 
a december 18-i zárt üléssel 
kapcsolatos határozati javas
lat megvitatására.

A kárpótlási törvény v i
tájában még mintegy 30 
jelentkező várja hogy szót 
kapjon, közülük csak né- 
gyen-öten ellenzékiek.

A sajtótájékoztatón első
sorban a már elkészült h é t
fő—keddi programban nem 
szereplő, de előre bejelentett, 
politikailag „pikáns” javas
latok sorsáról tudakozódtak 
az újságírók. így például az 
MDF-frakcióinak arról az 
indítványáról, amely kez
deményezi, hogy a T. Ház 
függessze fel az MSZP-nek 
nyújtandó támogatás folyó
sítását, ha a párt nem segíti 
a  birtokában lévő informá
ciók átadásával, az egyes 
nyugdíjak felülvizsgálatával, 
a nyugdíjkiegészítések meg
szüntetésével kapcsolatos o r 
szággyűlési munkát.

Ugyancsak hiányzik a na
pirendből Wachsler ■ Tamás 
(Fidesz) törvényjavaslata, 
amely a kormány tévedhe
tetlenségének jogszabályba 
iktatását szorgalmazza, s 
amelyet a sajtótájékoztatón 
többen a  politikai humor 
kategóriájába tartozó ak 
ciónak minősítettek.

TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNYÜLÉSRŐL

Nem to rp an t meg 
a szovjet csapatkivonás
Még mindig vitás, ki kinek tartozik
A csütörtöki kormányülés 
tém áit ismertetve a kor
mányszóvivő elmondta, hogy 
a kabinet a többi között 
megtárgyalta a Magyar Köz
társaság állami és nemzeti 
ünnepeiről szóló törvény- 
tervezetét. A törvényjavas
lat március 15-él, augusztus 
20-át és október 23-át jelöli 
meg hazánk nemzeti ünne
peiként.

Mint László Balázs kifej
tette: a három nemzeti ünnep 
közül egyet — elsősorban 
protokolláris szempontok 
m iatt — állami ünneppé kell 
nyilvánítani. E kérdésben 
azonban a kormány nem fog
lalt állást, az ebbeni döntést 
rábízza a parlamentre.

A kormányszóvivői sajtó- 
tájékoztatón Keleti György 
ezredes, a Honvédelmi -Mi

nisztérium szóvivője beszá
molt a szovjet csapatkivoná
sok legújabb mozzanatairól. 
Az 1990. március 12-én elkez
dődött kivonás " nem torpant 
meg, bár továbbra sem sike
rü lt egyezségre jutni a két 
félnek a gazdasági és pénz
ügyi kérdésekben. Keleti ez
redes hangsúlyozta: a szovje
tek távozása és az anyagi 
rendezés nem egymást fölté
telező dolgok. A szovjetek 
az ütemterv szerint hagyják 
el hazánkat. Magyarországon 
egy esztendeje 100 ezer 380 
szovjet állampolgár tartózko
dott, ebből 49 ezer 500 kato
na. Tegnapelőttig 72 ezer 510- 
en távoztak, a jelenlévő 19 
ezer katona gondoskodik a 
teljes kivonulásról. A Szovjet 
Déli Hadseregcsoport 27 ezer 
146 harci eszközének 68 szá
zalékát is kivonták az or

szágból. Csehszlovákiából 
azért sikerült hamarabb vég
rehajtani az idegen hadsereg 
kivonását, m ert javarészt „lá
bon” vonultak ki a harci esz
közök, míg Magyarországról 
vasúton történik a szállítás, 
ez hosszadalmasabb.

Jurij Grisin admirális ve
zetésével, szakértők bevoná
sával tárgyaltak a magyarok 
a pénzügyi rendezésről. A 
szovjetek azonnali, egyoldalú 
kártérítést kérnek, a magya
rok azonban továbbra is ra
gaszkodnak az egyszeri vég- 
elszámoláshoz. A szovjetek 
által hátrahagyott, úgyneve
zett nem hasznosítható in
gatlanok sorsáról a megala
kult magyar—szovjet vegyes
bizottság dönt majd, az adott 
önkormányzatok bevonásá
val.

(Folytatás a 2. oldalon)

A HÍRLAP KÉRDÉSE A KITÜNTETETT PÜSKI SÁNDORHOZ

Kedvezményeket a könyvszakma legjobbj'ainak
Püski Sándort a Magyar Köztársaság Zászlórendjével 

tüntették ki, 80. születésnapja alkalmából.
— Gratulálunk, Sándor bácsi! Őrizze meg sokáig ere

jét, egészségét. Ilyen jeles alkalmakkor az örömökről il
lik faggatni az ünnepeltet, én mégis arról kérdezem: mi 
aggasztja legjobban az egyetemes magyar irodalom meg
ismertetésén évtizedek óta fáradozó embert?

— A könyvszakma jelenlegi állapota mélységes aggo
dalommal tölt el. Ha megindul a privatizáció, félek, hogy 
a legjobb könyvüzleteket nem tudjuk megmenteni és más 
nyereségesebb — gyakran haszontalabb — portékák fog

ják kiszorítani. Persze nem elég sopánkodni, tenni is 
kell. A kulturális minisztérium mellett működő szakmai 
tanácsadó testület tagjaként is fáradozom a legjobb meg
oldásért. Ked vezményeket kell adni a szakma legjobbjai
nak, hogy azoké m aradjon az üzlet, akik bánni tudnak 
vele és akik tisztelik a  kulturális értékeket. Amíg kiala
kul egy hatékony nagy- és kiskeresedelmi hálózat, amíg 
megszűnik a jelenlegi káosz, eltelik még egy kis idő. Az 
őrzőknek addig is állni kell a strázsán és nem szabad en
gedniük, hogy ezt a  szellemi vagyont dobra verjék, á r 
verésen lesöpörjék. . — z —

Határidő: ma 18 óra

Amikor a gyógyszerész kéz- 
hezkapja diplomáját, a be
teg e.mber szolgálatára, gyó
gyítására esküszik fel, arra, 
hogy az orvos által írt m e
dicinát a beteg rendelkezé
sére bocsátja. Nehéz eskü ez 
napjainkban, amikor nincs 
garancia az egyenletes, ki
egyensúlyozott gyógyszer- 
ellátásra.

Dr. Bállá Lajos, a megyei 
gyógyszertári központ igaz
gatója a helyzetet érzékeltet, 
ve elmondta, hogy a január
ban rendelt 102 millió forint
nyi gyógyszerből 57 millió
nyit, a februári 80 milliós 
rendelésből mindössze 34 mil
lió forintnyit kaptak meg a

gyógyszer kereskedelem tői. 
Így ők is kénytelenek „spáj
zolni”, nagy raktárkészletek
kel dolgozni. Régebben 140 
napos készletet tartottak a 
központi raktárban és a pati- 
lemben kialakul a verseny-

kákban, napjainkra egt 100 
paposra csökkentették.

Kívánatos lenne, ezt a még 
mindig tetemes mennyiséget 
tovább redukálni, csakhogy 
ez akkor lesz lehetséges, ha 
a gyógyszer-nagykereskede- 
helyzet, közvetlen a gyártól 
lehet beszerezni a készítmé
nyeket. Persze, olyan terme
lői háttérrel, apaikor nem 
kell attól tartani, hogy a kö
vetkező héten nem áll ren
delkezésre a kívánt gyógy
szer kellő mennyiségben.

Érzékelhetően megindult a 
„gyógyszerváltás”, a régi, el
avultnak tekinthető készít
ményeket újak, korszerűb
bek szorítják ki. Ez is átm e
neti ellátási gondokat okoz
hat, hiszen egy új szer eseté
ben nehéz felmérni az igé
nyeket, és fél év is eltelhet, 
mire az ellátás folyamatossá 
válik. Az új gyógyszerek elő-

(Folytatás a 2. oldalon)

Várható időjárás az or
szág területén ma estig: 
tovább enyhül az idő. Csa
padék nem várható, több 
órás napsütésre számítha
tunk. Az északnyugati szél 
napközben kissé megélén
kül. Kora délután 5, 10 fok 
várható. (MTI)

sí-

Az ezen a napon eddig 
m ért legmagasabb hőmér
séklet 19,5 Celsius-fok 
(1990), a  legalacsonyabb 
—12,8 Celsius-fok (1901), a 
sokévi átlaghőmérséklet 
1,9 Celsius-fok.

Bush
ultimátuma

Ojabb érdemi haladást értek el a péntek délelőtt megtartott 
szovjet—iraki tárgyalásokon — közölte délutáni tájékoztató
ján Vitalij Csurkin. A szóvivő elzárkózott ugyanakkor attól, 
hogy erről felvilágosítást adjon. Képünkön Besszmertnih 
szovjet és Tárik Aziz iraki külügyminiszter

Iraknak szombaton délig 
(magyar idő szerint 18 órá
ig) adnak határidőt arra, 
hogy „megkezdje azonnali, 
feltételek nélküli kivonulá
sá t Kuvaitiból” — közölte 
pénteken George Bush.

Az amerikai’ elnök elisme
rését nyilvánította a szovjet 
erőfeszítések iránt, de le
szögezte : a  szövetségesek
ragaszlkodnak ahhoz, hogy 
Irak hitelt érdemlően, egy
értelműen nyilvánítsa k i : 
hajlandó minden feltétel 
nélkül kivonulni Kuvaitból

Gyógyszerváltás, nehézségekkel

MOST NEM 
ESKÜSZNEK RÁ

FEJÉR MEGYEI
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HÉTVÉGI MELLÉKLET
ORKÁNBAN, VITORLA NÉLKÜL

Víz zúdult 
Fa Nándor 
hajójába

Továbbra is rendkívül ne
héz körülmények között 
folytatják útjukat a Föld 
körüli vitorlásverseny részt
vevői. Az egész mezőny 
óriási viharba került 100— 
120 kilométeres szél tombol 
a déli Csendes-óceánon. Fa 
Nándor levonta az Alba Re
gia megmaradt vitorláit és 
csupasz árboccal sodródott 
az orkánban. A kajüt oldalsó 
ablakának kilincse eltörött 
és a 10—15 méteres hullá
mokból folyamatosan zúdult 
a víz a hajóba, összesen úgy 
két hektónyi. Ráadásul a 
nagy vitorla felső merevítője 
is eltörött. Mint elmondta, 
szinte minden hajó sérült, de 
ő és a többiek továbbra is 
menetkészek, bár borzasztó
an fáradtak. Tegnap reggeli 
pozíciója 61 fok 16 perc déli 
szélesség és 114 fok 0,5 perc 
nyugati hosszúság volt. Az 
embertelen körülmények e l
lenére 151 mérföldet haladt 
észak-keleti irányban, pil
lanatnyilag kikerült a  jég
mezőből és az 5. helyen ha • 
lad, a legkisebb viharfok vi
torlájával, 50 kilométeres 
szélben.


