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Samostojen časnik za samostojno Slovenijo 
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TEMA DNEVA 

Tovarne delavcem!? 
Že dobrih 40 let ni krožil po tej deželi vzklik: Vsi bodo postali 

lastniki. Od tistih dob imamo tod mir pred revolucijami. 
V časih, ki se jih hoče del vlade odkrižati s privatizacijo po 

Sachsovem receptu, bi se Lojzetu Peterletu kot predsedniku 
vlade reklo družbenopolitični delavec. Zato pač. ker so ti časi 
uradno čislali samo delavce. V postsocialistični dobi pa ta 
družbenopolitični delavec obljublja, da bodo vsi postali lastniki. 
Parlament, ki mora to poslušati, kot da sedi na nekem drugem 
kraju in v neki drugi državi. Če bodo namreč res vsi delavci 
postali lastniki, potlej naj poslanci sprejmejo zakon o združe-
nem delu m ponovno uzakonijo samoupravljanje. Retorični 
napor, s katerim se poskuša kupiti javno mnenje, prepričevanja, 
češ da bo del družbenega bogastva z novim zakonom brezplačno 
razdeljen med prebivalce Slovenije, je zato zaman. 

Pravzaprav v Sloveniji že dolgo nismo imeli priložnosti slišati 
toliko demagogije in že dolgo, vsaj od volitev naprej, ni bilo na 
drugače misleče zlite toliko gnojnice. Zdaj ko gre za lastnino, je 
leporečja konec. Že to dokazuje, da lastninska zakonodaja 
sama na sebi nima nič skupnega s pravičnostjo, enakostjo in kar 
je še podobnih visokoletečih oguljenih moralnih načel. Parla-
ment je pač prišel prerazdeljevati lastnino, z njo pa družbeni 
vpliv in politično moč. Ko bo zakon o lastninjenju sprejet 
— kakršenkoli že bo — nič več ne bo tako. kot je bilo doslej. 
Sklicevanje na moralna načela v postopku sprejemanja lastnin-
skega zakona je nemoralno dejanje, toliko bolj. če se pri tem na 
pravičnost sklicujejo tisti, ki svojo moralo zapriseženo črpajo iz 
Biblije. 

Pravzaprav Slovenija že dolgo tudi ni imela priložnosti spopa-
sti se sama s seboj. V zadnjih mesecih je zmeraj stal Turek na njeni 
meji. in če ga kakšen dan tam pač ni bilo, si ga je bilo treba 
izmišliti. Spričetkom parlamentarne razprave o lastninski zako-
nodaji pa je tudi domišljija odpovedala: Turka večni in Slovenija 
se bo morala zares odločati samostojno, brez pritiskov in groženj 
od zunaj. Za začetek bi bilo dovolj, če bi nadaljnje revolucije 
zzakonom prepovedala. MIRAN LESJA K 

Razkol med zbori pri 
lastninski zakonodaji 
Poleg vladnega zakona o lastninjenju sta se znašla v parlamentu še dva predloga 
lastninske zakonodaje - Demos obtožil opozicijo za jogurtno revolucijo 
LJUBIJANA, 11. septembra — Poslanske klopi v slovenskem parla-
mentu danes niso bile prazne, udeležba na zborih je bila vsaj taka kot na 
prvih sejah novega, demokratičnega parlamenta pred dobrim letom. 
Sklepčnost torej ni bila sporna, kar pa sploh ne preseneča, kajti na 
dnevnem redu je bila lastninska zakonodaja, ki je že pred parlamen-
tarno razpravo dodobra dvignila temperaturo. 

Poslanci so se najprej zbrali na 
skupnem zasedanju in poslušali 
predsednika vlade Lojzeta Peterle-
ta, ki je v imenu vlade ponovno 
utemeljil, zakaj bi moral parlament 
sprejeti sveženj lastninske zakono-
daje. Toda do sprejetja bo po da-
našnjih dogajanjih v parlamentu še 
veliko napornih usklajevanj in se-
stankovanja. Poleg vladnih predlo-
govo zakonov o privatizaciji, agen-
ciji za privatizacijo in skladu za raz-
voj o denacionalizaciji in zadrugah 
(družbenopolitični zbor in zbor ob-
čin sta o denacionalizaciji in o za-
drugah govorila že na seji konec 
avgusta, zbor združenega dela pa se 
je odločil za razpravo o celotnem 
svežnju skupaj), sta danes prišla 
v parlament še dva predloga zako-
nov o privatizaciji. Natančno, pred-
log zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij, katerega predla-

PROSTI LOV 
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gatelji so Emil Milan Pintar in sku-
pina poslancev, in predlog zakona 
o privatizaciji podjetij, ki ga je 
s skupino poslancev predlagal pred-
sednik zbora združenega dela Jože 
Zupančič in je v bistvu nekoliko 
dopolnjen Mencingerjev zakon. 

predvsem po strokovni presoji. Sli-
šati je bilo celo, da so proti vladne-
mu predlogu zakona o privatizaciji 
celo ljudje v vladi, kot dr. Andrej 
Ocvirk, Dušan Sešok in Peter Tan-
cig. Predstavniki vlade so to odloč-
no zanikali, poslanci Demosa pa so 
k temu dodajali, da so neprimerno 
ozračje ustvarili opozicijske stranke 
in sindikat, ko so naščuvali delavce, 
v ozadju vsega pa je to, da hoče 
nekdanja oblast ohraniti svoj poli-
tični vpliv v podjetjih. Skratka, or-
ganizirali da so jogurtno revolucijo 

Lojze Peterle o lastninjenju 
• Način, ki ga ponuja predlog zakona o lastninjenju, to omo-

goča. Čim prej bomo lastninsko preobrazbo začeli in končali, tem 
prej bo prišlo naše gospodarstvo v normalne razmere in tem prej 
bomo deležni tudi zaupanja drugih, med njimi še posebej tujih 
investitorjev. 

• Po tem zakonu se bodo razvile korporacije zahodnega tipa 
z značilnimi spodbudami za dobiček in rast. Srednja in velika 
podjetja bodo prešla v pravno obliko, kakor je v veljavi na 
Zahodu. Uveden bo upravni odbor direktorjev, ki bo zastopal 
nove lastnike in nadzoroval menedžerje. 

• Zakon ponuja pošteno razdelitev, tako da bodo vsi državljani 
Slovenije udeleženi v novi strukturi lastništva, postali lastniki. 
Delavci in menedžerji bodo dobili del dclnic, nekaj delnic bodo 
dobili vsi državljani prek vzajemnih in pokojninskih skladov. 

• Na poti v Evropo enakopravnih političnih subjektov ima 
posebno vlogo hitrost odločanja in uresničevanje odločitev. To 
posebej velja za zakon o privatizaciji. Šele s spremenjeno lastniško 
strukturo bomo dobili v roke pravi potni list in se tudi poslovili od 
samoupravljanja. 

Vendar s tem zapletov še ni ko-
nec. Zbor združenega dela je na 
dnevni red uvrstil vse tri različice, 
in sicer kot osnutke zakonov, vse ki 
so tudi sprejeli in določili posebno 
komisijo, ki bo skupaj s predlagate-
lji, upoštevaje vse pripombe, pri-
pravila predlog zakona. 

Zbor občin in družbenopolitični 
zbor pa sta na dnevni red uvrstila 
samo vladni predlog zakona o pri-
vatizaciji. saj v teh dveh zborih tudi 
niso prodrli predlogi, da je treba 
ponovno pretresti in zakon vrniti 
v fazo osnutka. 

Sicer pa so v parlamentu veliko 
govorili o tem, ali je čas in ozračje 
primerno za sprejetje lastninske za-
konodaje (na vladine zakone jc vlo-
ženih več kot 200 amandmajev) ali 
ne. Poslanci opozicije so trdili, da 
je treba zakonodajo še nekoliko od-
ložiti, če že tako dolgo odlašamo 
z njo, in se o njeni vsebini odločiti 

L. Peterle 
v gosteh 
v Parizu 
Šel je na konferenco Zveze 
evropske demokracije, or-
ganizacije zmerne desnice 

PARIZ . 11. septembra 
- Predsednik izvršnega sveta 
Republike Slovenije Lojze Pe-
terle je danes odpotoval v Pariz 
na letno konferenco Zveze 
evropske demokracije , ki bo tra-
jala do sobote. Odzval se je va-
bilu. vendar se je zasedanja ude-
ležil samo danes, ko so obravna-
vali vprašanja, ki zadevajo 
evropsko varnost in vlogo evrop-
skih držav v prihodnje. 

Na konferenci U D E . ki zdru-
žuje krščanskodemokratske. 
konservativne in liberalne poli-
tične grupacije. so se zbrale zna-
ne in ugledne osebnosti, kot na 
primer avstrijski zunanji minister 
dr. Alois Mock. pariški župan 
Jacques Chirac. nemški kancler 
Helmut Kohl. britanski predsed-
nik vlade John Major in izvršni 
sekretar Zveze evropske demo-
kracije dr. Andreas Khol ter 
predsedniki vlad iz številnih 
evropskih držav, na primer iz 
Madžarske. Danske. Grčije, 
Turčije. Češke. Islandije in mno-
gi ministri. Kot goste pa so po-
leg slovenskega predsednika Pe-
terleta povabili še predsednika 
BiH Alija Izetbegoviča. hrvaške-
ga predsednika Franja Tudma-
na. ki je poslal v Pariz predsed-
nika sabora Žarka Domljana. 
Poljaka Jana Bieleckega ter le-
tos prvič tudi predstavnike treh 
baltiških republik: Litve. Latvije 
in Estonije. Tokratna konferen-
ca UDE ne bo mogla mimo do-
godkov na evropskem vzhodu in 
padca komunizma v SZ. Več na 
4. strani. 

Sachs krivi direktorje 
Tiskovna konferenca J. Sachsa pred odhodom iz Slovenije - Privatizacijski 
zakon ne more narediti prosperitetne države, lahko pa je izhodišče na poti vanjo 
I J U B I J A N A , 11. septembra — Slovenija ima visok standard, za 
katerega so s svojim vodenjem podjetij poskrbeli tudi dobri direk-
torji. Toda prav to je eden od razlogov, da je toliko nasprotovanja 
privatizaciji. Zakon nima namena odstranjevati direktorjev, ki svoje 
delo dobro opravljajo. Bistvo je drugje, v tem namreč, da hočejo ti 
menedžerji plačati malo. 100-odstotno pa se polastiti slovenskih 
podjetij. »To, kar sem vam povedal, je skrivnost, ki pa jo lahko 
objavite.« 

Tako je dejal dr. Jeffrey Sachs 
na nepričakovano sklicani novi-
narski konferenci v parlamentu, 
ki naj bi bila po besedah mini-
stra Jelka Kacina nekakšno na-
daljevanje včerajšnjega zelo vro-
čega tv omizja o predlaganem 
privatizacijskem zakonu. Ze da-
nes namreč dr. Sachs, duhovni 
oče predlaganega zakona, odha-
ja iz Slovenije. 

Kako Sachs ocenjuje uresniče-
vanje svojega lastninskega pro-
jekta na Poljskem, ki ga je viada 
sprejela lani? Kot je dejal o pro-
jektu poljski parlament še vedno 
razpravlja. Svetovna banka pa 
ga aktivno podpira. 

Kaj je mislil na včerajšnjem 
omizju s predlogom, ki ga je 
morda izrekel v šali, da se slo-
venski prebivalci lahko prosto-
voljno odločijo, ali bodo držav-
ljanske delnice, ki jim jih ponuja 
vlada, sprejeli ali pa odklonili? 
Sachs je potrdil, da se je zares 
samo šalil. »Naš zakon hočejo 
nekateri razumeti kot siljenje 
k sprejemanju delnic in prav za-
to ga tudi označujejo za boljševi-
stičnega. Razpava o tem zakonu 
je v Sloveniji vse preveč retorič-
na. Taka je zato, ker gre za 
obrambo interesov, pridobljenih 
v minulih desetletjih. Ljudje se 
nočejo odpovedati privilegijem. 
£ a t o tudi blokirajo zakon.« 

Ko je propadel program, ki ga 
je svetoval Anteju Markoviču 

Grajske Poletne Prireditve v Laškem 
petek, 13. septembra 1991,, ob 20.30 
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(konvertibilni dinar ipd.), je sam 
dejal približno takole: program 
je bil dober , družba (ljudje) niso 
bili zreli. Se bo nekaj podobnega 
zgodilo tudi v primeru njegovega 
privatizacijskega projekta v Slo-

deža, bo pa pomenil izhodišče. 
Slovenija ima še največ možno-
sti, da se izvleče iz krize. Ta svoj 

•optimizem je Sachs tudi uteme-
ljil. Slovenski standard je visok, 
država je majhna in obvladljiva 
in jo bo laže integrirati 
v Evropo. 

Sachs je tudi poudaril , da ra-
zume bojazni, ki se pojavljajo ob 
predlogu tega zakona. »Sam bi 
nasprotoval zakonu, ki bi pov-
zročil veliko čistko med direk-
torji. Toda te obtožbe imajo 

DUHOVNI OČE SLOVENSKE PRIVATIZACIJE ODHAJA - J. 
Sachs na tiskovni konferenci: Slovenski standard je visok, država pa 
obvladljiva. .. (Foto: Aleš Černivec). 

veniji? Sachs je odgovoril, da je 
nevarno odlagati probleme na 
kasnejši čas. V Sloveniji ni kon-
trole menedžerjev in drugih nor-
mativov, ki veljajo na Zahodu. 
Velika podjetja delajo slabo in 
vedno več jih bo na robu ban-
krota. Čas pa je omejen. Slove-
nija hoče v Evropo. S sprejetjem 
tega zakona je pred njo po-
membna odločitev: demonstraci-
ja lastne učinkovitosti . ' torej do-
kazovanje svetu, da se je pri-
pravljena izviti iz starega sistema 
in iti v Evropo. 

Sachs upa. da od privatizacij-
skega zakona nihče ne pričaku-
je. da bo iz Slovenije naredil 
prosperitetno državo že v letu 
1992. To se ne more zgoditi, kaj-
ti »celotna regija od Baltika do 
Jadrana in Vladivostoka je v glo-
boki krizi, v kakršni tako velik 
del sveta še ni bil«. Ekonomski 
program torej ne bo naredil ču-

druga ozadja. Razbiti bi bilo tre-
ba mnenje , da je družbeni kapi-
tal Slovenije lastnina slovenske-
ga menedžmenta , kajti v resnici 
je dediščina celotne družbe.« 

Na vprašanje, ali se njegovi 
modeli, ki jih je predlagal Polj-
ski, SZ in pred časom Sloveniji, 
razlikujejo med seboj, pa je de-
jal. da Sovjetske zveze ni več, da 
pomaga Ruski federaciji. Zgolj 
naključje je, da imajo tudi v Ru-
siji, kjer je parlament 5. julija 
sprejel privatizacijski zakon brez 
njegove pristojnosti, pokojnin-
ske in investicijske sklade in tudi 
razdelitev premoženja . 

Dr. Sachs je na koncu novi-
narske konference zelo čustveno 
zanikal podtikanja in laži. ki 
krožijo po Sloveniji in po kateri 
naj bi za ta projekt dobil bogato 
plačilo. Za svoje delo. je dejal, 
ne dobi niti beliča, saj ga plačuje 
OZN. SILVA Č E H 
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DOBRODOŠLI 

podobna se je ne tako dolgo nazaj 
v sosednjih republikah izrodila - ki 
ima svojstven vrhunec v avtobusih. 
Ti so ves dan prazni krožili po 
Ljubljani, prelepljeni s transparenti 
proti sprejetju lastninske zakono-
daje. In če si po teh nekaj utrinkih 
predstavljamo ozračje v parlamen-
tu, ni treba posebej pojasnjevati, da 
so bili jasno preglasovani vsi pred-
logi, da bi lastninsko zakonodajo 
sprejeli z dvotretjinsko večino ali 
pa bi morda še prej voljo ljudi pre-
verili s splošnim izrekanjem. 

Družbenopolitičnemu zboru je 
dopoldne uspelo končati v juniju 
začeto 20. sejo. Interpelacijo o deli-
tvi proračunskih sredstev za plurali-
zacijo medijev so končali s skle-
pom, da mora vlada v štirinajstih 
dneh objaviti kriterije za dodeljeva-
nje tega denarja in objaviti javni 
razpis. Več na 3. strani. 

JANA TAŠKAR 

Markovič vabi 
predsednike 
vlad v Beograd 

B E O G R A D . 11. septem-
bra (Tanjug) — Zvezni izvršni 
svet je danes pod predsed-
stvom premiera Anteja Mar-
koviča obravnaval razmere 
v državi in pri tem ugotovil, da 
sporazum o prekinitvi ognja 
ni spoštovan, razmere pa se še 
naprej slabšajo. Zato je skle-
nil, da bo v petek. 13. septem-
bra ob desetih, sklical sesta-
nek s predsedniki vseh repu-
bliških vlad. ker so predsedni-
ki republik prevzeli medna-
rodne obveznosti glede spo-
štovanja miru. ko so podpisali 
sporazum o prekinitvi ognja. 

Kot sporoča sekretariat 
ZIS za informiranje, se je 
zvezni izvršni svet seznanil tu-
di z informacijo zveznega se-
kretarja za zunanje zadeve 
Budimirja Lončarja o sodelo-
vanju naše delegacije na kon-
ferenci o človekovifi pravicah 
v Moskvi in o stikih, ki jih je 
tam navezal. Sklenjeno je bilo 
še. kako bo v prihodnje nasto-
pal Budimir Lončar na mirov-
ni konferenci Evropske skup-
nosti o Jugoslaviji. 

LASTNINJENJE V PARLAMENTU - Uvodno besedo v to žgočo problematiko je imel predsednik 
vlade Lojze Peterle. (Foto: Aleš Černivec) 

Lord Carrington je sklical 
konferenco za zaprtimi vrati 
V Haagu bodo popoldne evropski in jugoslovanski zunanji ministri nada-
ljevali pogovore o miru, v Strasbourgu pa se bodo zbrali parlamentarci 
BRUSELJ, STRASBOURG, 11. septembra - Mirovna konferenca 
o Jugoslaviji, ki jo je pripravila Evropska skupnost, naj bi se pod 
vodstvom lorda Carringtona nadaljevala jutri popoldne ob pol treh 
in trajala še v petek. Podrobnejših obvestil o srečanju, na katerem 
naj bi se zbralo šest zunanjih ministrov jugoslovanskih republik in 
predstavnik zveznega zunanjega ministrstva, še ni, predsedujoči pa 
je menda zahteval, naj poteka za zaprtimi vrati, tako d a j e pričako-
vati le običajno kratko uradno sporočilo. 

den Broeka pa prosi, naj se po-
sebej zavzame za premirje. 

Lordu Carringtonu je danes 

Lord Carrington je še sporo-
čil. da bo njegov namestnik 
španski diplomat Aguirre de 
Carcer. Tukajšnji opazovalci pa 
menijo, da je glede na zadnje 
spopade na Hrvaškem mogoče 
reči, da Srbija mirovno konfe-
renco izrablja kot pretvezo in si 
še naprej prizadeva za tako ime-
novano veliko Srbijo. Hkrati se 
pojavlja bojazen, češ da ne kaže 

• Albanci, predstavniki 28 ob-
čin s Kosova, so na van den 
Broeka in lorda Carringtona na-
slovili pismi, v katerih zahteva-
jo, da na mirovno konferenco 
povabijo tudi njihove predstavi-
ke in jim tako omogočajo ena-
kopravno sodelovanje v pogo-
vorih. 

hiteti s priznanjem Hrvaške kot 
neodvisne države, saj bi ta repu-
blika utegnila izgubljeno ozemlje 
nadomestiti drugje, v tistih delih 
BiH. kjer so Hrvati v večini. Za-
to nemške dokajšnje pripravlje-
nosti. da prizna hrvaško samo-
stojnost. ne delita tako navduše-
no Velika Britanija in Francija; 
trdita celo. da bi se Hrvatom, če 
bi Bonn ravnal po svoje, »mora-
la sicer dvignila, ES pa bi izgubi-
la svojo kredibilnost kot posre-
dovalka v krizi«. 

Kaže, da se je Evropska skup-
nost s to konferenco nekoliko 
oddaljila od odločanja o teh 
vprašanjih, zato ne bi bilo nič 
čudnega, če se nikomur ne bi 
mudilo. 

Hrvaški zunanji minister prof. 
dr. Zvonimir Šeparovič je pred 
odhodom v Haag izjavil, da gre-
do zelo nezadovoljni na mirovno 
konferenco, saj se boji na Hrva-
škem nadaljujejo in ljudje še 
vedno umirajo, torej mirovna 
konferenca postaja slepilo. Hr-
vaški predsednik dr. Tudman je 
naslovil na lorda Carringtona in 
van den Broeka pismi, v katerih 
pravi, naj vnovič pretehtata tra-
gičen položaj na Hrvaškem, in 
britanskega diplomata spominja 
na lastne besede, da »mirovne 
konference ne more biti, če ne 
pride do ustavitve ognja«. Van 

poslal pismo tudi predsednik 
sveta za varstvo človekovih pra-
vic dr. Ljubo Bavcon in ga opo-
zoril, da je slovenski svet doma-
čo in mednarodno javnost že 
dvakrat doslej opozoril na krše-
nje človekovih pravic na Hrva-
škem in da ima to, kar se dogaja 
na Hrvaškem, že značilnosti ge-
nocida in vojnih zločinov. 

Predsedniki zveznega in vseh 
republiških parlamentov, razen 

Črne gore, se bodo jutri zbrali 
v Strasbourgu, da bi se s pred-
sednikom evropskega parlamen-
ta Baronom Crespom pogovori-
li, kako prek parlamentarnih in-
stitucij pomagati k trajni ustavi-
tvi ognja in miroljubni poti iz ju-
goslovanske krize. Evropski par-
lament naj bi še danes zvečer 
sprejel resolucijo o Jugoslaviji, 
v katere osnutku je rečeno, da je 
mirovno posredovanje Evropske 
skupnosti največje upanje za mi-
roljubno rešitev. Poslanci vseh 
skupin evropskega parlamenta 
so v dosedanjih razpravah zahte-
vali od sovražnih si strani v Ju-
goslaviji, da strogo spoštujejo 
premirje, in zagrozili z ostrimi 
sankcijami proti vsem, ki tega ne 
bodo spoštovali. 

STOJAN Ž1TKO 
in agencije 

D A N E S 
V D E L U 
• Le kako naj 

Markovič 
obnovi vlado, 
če parlament ne 
dela? 
V zvezni skupščini 
mrzlično iščejo način, 
kako obnoviti delo-
vanje 

• Makedonijo 
obkrožajo 
Le kaj bo srbski 
predsednik povedal 
v Atenah grškemu in 
bolgarskemu zuna-
njemu ministru? 

stran 2 

• Človekove 
pravice 
v Moskvi 
Zdaj ko ljudje iz 
Vzhodne Evrope sili-

jo na Zahod, se je 
pokazalo, da si vsak 
po svoje razlaga 
»svobodno kroženje 
ljudi in informacij«, 
potrjeno na KVSE 

stran 5 

• Kurjača niso 
pretepli, ampak 
mu je 
odpovedalo srce 
O smrti Bora Matiča 
so se po Trbovljah 
razširile kaj čudne 
govorice 

• Vojvodinska 
koruza ne sme 
v Slovenijo 
Voznika celjskega 
Prevozništva ostala 
brez tovornjakov in 
tovora 

stran 

V Ljubljani odprli sejem Marketing klub 
LJUBLJANA. 11. septembra - Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču je podpredsednik republi-
ške vlade dr. Andrej Ocvirk danes odprl prireditev Marketing klub. Na njej se predstavljajo podjetja 
s področja trženja in propagande, mediji, oblikovalci, ponudniki poslovne opreme in potovanj... Sejem 
bo odprt do sobote, vsak dan pa bodo tudi razprave za okroglo mizo. Tema današnje je bila promocija 
slovenskega gospodarstva v svetu. Več na 2. strani. (L. D., foto: Marjan Zaplati!.) 

Boji na južni fronti 
Bitka za masleniški most in Zadar zasenčila spopade v Slavoniji in na 
Baniji - Otočac v plamenih, granate na Gospič - Mesičev ukaz armadi 
O D N A Š E G A DOPISNIKA 
Z A G R E B , 11. septembra - V pismu, ki ga je hrvaški predsednik 
dr. Franjo Tudman poslal predsedniku mirovne konference o Jugo-
slaviji lordu Carringtonu in predsedujočemu ministrske konference 
ES Hansu van den Broeku, Hrvaška opozarja, da mirovna konfe-
renca ne more delovati v času brutalne agresije, ki se iz dneva v dan 
širi po ozemlju Hrvaške, zato zahteva takojšnjo zaustavitev ognja. 

dinskim območjem. Do nje je presenetljivo prišlo 
danes v Baranji , ki jo je prvič 
obiskala delegacija evropskih 
opazovalcev, ki so že včeraj osi-
ješkemu županu dr. Zlatku Kra-
mariču izjavili, da je za zadnje 
bombardiranje Osijeka in Beliš-
ča edini krivec vojska iz Bara-
nje. Orožje pa na bojiščih v oko-
lici Okucanov ni utihnilo niti 
v času pogovorov članov mirov-
ne misije ES s predstavniki voj-
skujočih. Vendar pa tukaj že od 
prejšnje srede, ko so teroristi 
z okupatorsko vojsko zasedli 
glavno jugoslovansko avtocesto, 
ni znamenj o napredovanju ne 
hrvaške ne okupatorske vojske. 
Tako se je težišče novih spopa-
dov, ki so po pomembnosti in 
razsežnosti podobni bitki za 
Okučane , preselilo na jug. zadr-
sko zaledje, kjer poteka prav 
bitka za jadransko magistralo 
z maslcniškim mostom in skra-

Okupatorska vojska je do-
poldne prodrla celo do barikad 
pred Jasenico, vendar se tokrat 
hrvaške obrambne sile niso dale 
ugnati. Da bi jih nekoliko osla-
bili, je okupator danes okrepil 
napade z minometi na Ogulin. 
Meslo je kot izumrlo. Podobno 

je tudi v Petrinji. ki so jo minulo 
noč zajeli poulični boji. Srbski 
rezervisti so napadli tudi sosed-
njo vas Hrastovica. Peklenski 
stroj, ki je dopoldne razdejal ho-
tel Gavrilovič, pa je še pospešil 
izseljevanje prebivalcev Petrinje 
v Sisak in druga mesta. 

Ostri boji so tudi v Hrvatski 
Kostajnici. ki je že tretji dan 
odrezana od drugih hrvaških 
obrambnih sil. Za to ni mogoče 
reči. ali so hrvaški borci odbili 
napad armade in vstajnikov 
z bosanske strani in z Banije. 
Več na 2. strani. 

P E T E R POTOČNIK 

U k a z v rhovnega pove l j n i k a 

• Z A G R E B , 11. septembra (Tanjug) - Predsednik predsedstva 
SFRJ Stipe Mesič je danes ukazal zveznemu sekretariatu za ljudsko 
obrambo, da se morajo vse enote JLA v 48 urah umakniti v vojaš-
nice, enote, ki so s pomočjo upornikov zasedle občino Beli Manastir, 
pa v 72 urah od objave tega ukaza v množičnih občilih. Mesič v ukazu 
med drugim zahteva tudi razpustitev tako imenovane teritorialne 
obrambe, k i je bila nezakonito mobilizirana, saj predsedstvo SFRJ ni 
sprejelo sklepa o mobilizaciji. Izpolnitev tega ukaza bo omogočilo 
reševanje krize po mirni poti, z demokratičnim dialogom vseh najpo-
membnejših dejavnikov. Le z umikom armade v vojašnice bo 
mogoče zagotoviti delovanje pravne države in vseh njenih institucij, 
je še rečeno v ukazu predsednika predsedstva SFRJ Stipeta Mesiča. 

Klofuta dvanajsterice 
zaradi obmejnih tabel 
Ostro pismo iz nizozemskega veleposlaništva 
— Rupel: »Storili bomo vse, kar je mogoče« 
LJUBLJANA, 11. septembra - Z obtožbo o kršenju brionske 
deklaracije so Nizozemci primazali slovenskemu vodstvu hudo 
klofuto. Tako je vsaj sklepati po pripovedovanju zunanjega 
ministra dr. Rupla, da mu je pred dvema dnevoma Hasselman 
z nizozemskega veleposlaništva v Beogradu izročil ostro pismo, 
v katerem nas opozarjajo na naše kršitve; o njih so obvestili 
tudi vso jugoslovansko javnost. 

Gre namreč za vprašanje jugoslovanskih oznak na slovenskih 
mejnih prehodih, kakor določa aneks brionske deklaracije in 
izhaja iz dogovorov z evropskimi opazovalci. Dr. Rupel je zani-
kal, da bi mu v pismu postavili 24-urni ultimat za ureditev stvari, 
odkrito pa je priznal, da ga je trdota v pismu presenetila. Razlaga 
si jo s tem, da drugi v Jugoslaviji očitajo Evropski skupnosti, da 
je do Slovenije premehka. Vsekakor pa so slovenske oblasti 
obljubile, da bodo »storile vse, kar je mogoče«, čeprav po 
Ruplovih besedah ne bo »nikomur lahko pri srcu, ko bo znova 
postavljal jugoslovanske oznake. Toda izpolnjevati moramo 
svoje obljube«. 

Po Ruplovih besedah so očitki dvanajsterice le delno upravi-
čeni. Do 2. septembra so namreč slovenske oblasti na petih 
mejnih prehodih postavile dodatne drogove z jugoslovanskimi 
zastavami in zastavami ES. Problem pa nastaja zlasti na področ-
jih, kjer so se ljudje borili in umirali ravno zaradi teh simbolov 
(Škofije, Gornja Radgona, Dravograd). »Če bi tam postavili 
table, nam prebivalstvo ne bi odpustilo.« Slovenske oblasti so 
izdelale časovni razpored, po katerem naj bi postopno bodisi 
obnovili stare table, na katerih so bile jugoslovanske oznake 
prekrite, bodisi izdelali nove. na katerih bosta oba napisa in 
grba, slovenski in jugoslovanski. 

R O M A N A D O B N 1 K A R - Š E R U G A 


