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TEMA D N E V A 

Slovo sivih gumbov 
Zadnji zares lep in spodoben strankarski dogodek, na 

katerem so neuspešno poskušali izravnati odklone vseh 
barv, odpraviti deviacije, diferencirati frakcije in poenotiti 
vrste, je bil 14. kongres ZKJ, kongres razpada vladajoče 
stranke in z njo države, ki ji je ta stranka vladala. 

Tretji kongres SDZ medijsko še zdaleč ni bil tako eksplo-
atiran, kot je bil omenjeni kongres partije, toda p>osledice 
razcepa v SDZ kot eni od najpomembnejših strank bodo za 
slovensko politično prizorišče prav tako odločilne in daljno-
sežne, kot so bile posledice demonstrativnega slovenskega 
odhoda s partijskega kongresa. Danes je prehodnega povo-
lilnega obdobja, ki sta ga označevali demokratskocentrali-
stična vladavina Demosa in dejavnost množice neprofilira-
nih političnih organizacij, konec. Zato bodo morali največji 
šok preživeti tisti volivci, ki so dajali mandat Demosu kot 
celoti in pozabljali, da se pod tem imenom gnete kopica vse 
bolj raznorodnih strank. Konec je s prvošolsko politično 
aritmetiko: državni organi, zlasti vlada, bodo poslej vsaj do 
novih volitev ob vsakem zasedanju parlamenta lahek plen 
morebitnih trenutnih koalicij. To pa pomeni, da je konec 
tudi z oblastno trmoglavostjo in s političnim nasiljem nad 
poslanci. Čas anemičnih pritiskanj na sive gumbe, s kate-
rimi ni bilo treba ničesar pojasnjevati ali utemeljevati in 
nikomur odgovarjati, je minil. In končno, konec je z utruja-
jočo in vsiljeno slovensko politično bipolarnostjo, v kateri 
sta morala izgubiti barvo še tako črni fašist in rdeči komu-
nist. Nobenemu od njiju se ne bo treba bati, da bi ju po 
pomoti ogovarjali z besedo demokrat. 

MIRAN LESJAK 

DRZAVOTVORCI Težavna pot konvoja 
s pomočjo v Vukovar 

Karikatura: Franco Juri 

Belo krajino stresla eksplozija skladišča JA polnega streliva pri Ogulinu 
- Iz vojašnice Borongaj dovolili oditi le enemu konvoju vozil 
ZAGREB, REKA, ČRNOMELJ, 13. oktobra - Konvoj s humani-
tarno pomočjo za Vukovar je včeraj z vmesnim postankom v Marin-
cih, kjer so ga pregledali, prispel do obleganega mesta. Zjutraj se 
bo kolona vrnila v Vinkovce z 200 ranjenci. Šele potem bodo 
hrvaške sile razklenile obroč okrog zagrebške vojašnice Borongaj in 
dovolile preostalemu vojaštvu JA odhod. 

Danes ob 9.10 se je razlegla 
po Beli krajini silovita detonaci-
ja. Slišali so jo na vrhu Gorjan-
cev, po vseh gorjanskih in žum-
berških vaseh in tudi vaseh na 
obrobju Kočevskega Roga. Silo-
viti detonaciji so sledile šibkejše, 
ki so trajale še skoraj dve uri. 

Ljudje z višjih točk Bele kraji-
ne in pedvsem vasi s pobočij 
Gorjancev so kmalu za detonaci-
jo zagledali na Hrvaškem veli-
kansko »atomsko gobo«, torej 
oblak dima, ki je vse hitreje za-
krival nebo. 

Po mestu nastanka oblaka di-
ma so Belokranjci ugotovili, da 

SDZ je šla na pol 
Na kongresu Slovenske demokratične zveze je prišlo do dokončnega razkola 
med narodnjaškim in liberalnim krilom stranke - Udarec za Demos 
LJUBLJANA, 13. oktobra - Zgodilo se je samo to, kar je že 
dolgo bilo jasno - na tretjem kongresu Slovenske demokratične 
zveze je prišlo do razkola med narodnjaki in liberalnim krilom 
stranke. Slednji so po izglasovanju dokumenta o identiteti stranke, 
ki so ga vseskozi v celoti zavračali, zapustili kongres in takoj s svo-
jim delom nadaljevali v sosednji dvorani v Cankarjevem domu. 
Poskus, da bi prišlo do kakršnegakoli kompromisa, ki bi preprečil 
delitev v stranki in v bistvu nastanek še ene stranke, se ni posrečil, 
čeprav je treba zapisati, da je bilo takšnih poskusov zelo malo. 

Tako imenovana 1'lrnatova frak-
cija narodnjakov je namreč skoraj-
da brezkompromisno podpirala 
novo, narodnjaško identiteto 
stranke, liberalna pa je zahtevala, 
da se ta po njenem mnenju global-
na programska in politična preu-
smeritev ne sprejme. Edini, ki je 
jasno in glasno apeliral za kompro-
mis, je bil Janez Janša, ki je tudi 
napovedal, da ga v primeru razko-
la ne bo ne v eni ne v drugi stran-
ki. Ko je v soboto zvečer že bolj ali 
ne bilo jasno, da si nasproti stojita 

Novi predsednik 
S D Z - N D S 
• Po tem, ko pogajanja med 
SDZ-NDS in Ruplovo stranko, 
niso uspela, so delegati kongresa 

. SDZ-NDS izvolili novega pred-
sednika. Na volitvah je dr. Rajko 
Pirnat dobil prepričljivo večino 
glasov. Podpredsednika stranke 
pa sta postala Andrej Šter in An-
ton Tomažič. 

vidi recidiv bivšega režima. Bučar 
je tudi ostro napadel Peterletovo 
vlado, češ da tako arogantnega in 
omalovažujočega odnosa vlade do 
skupščine še ni doživel. 

Po odhodu liberalnega krila SDZ 
je le-to nadaljevalo z delom v so-
sednji dvorani, kamor je odšla pri-
bližno tretjina udeležencev tretjega 
kongresa SDZ. 

V nedeljo sta oba dela SDZ na-
daljevala z delom. Za presenečenje 
v Slovenski narodni stranki (ki ima 
še dve imeni - SDZ in slovenska 
demokratična stranka) je poskrbel 
Janez Janša, ki si je preko noči 
premislil in se odločil, da ostane pri 
narodnjakih s tem, da, kot je rekel, 
ne želi kandidirati za nobeno stran-

karsko funkcijo. Pirnat je nadalje-
vanje dela označil kot nadaljevanje 
kongresa SDZ, kar je storil tudi 
Rupel v sosednji dvorani. Oba sta 
poudarila, da ni prišlo do diskonti-
nuitete stranke. Janša pa je med 
drugim opozoril, kaj to pomeni za 
praktično politiko, saj je nastala 
sedma Demosova stranka, ki bi 
lahko razmerja v vladi in parlamen-
tu bistveno spremenila. Liberalni 
del SDZ pa je že sprejel stališče, da 
še vedno vidi svoje mesto v Demo-
su, dokler skupne točke iz progra-
ma ne bodo v celoti uresničene. 
Tine Hribar (ki se je včeraj včlanil 
v Ruplovo SDZ) pa je med drugim 
dejal, da je z vsem tem, kar se je 
zgodilo, Demos duhovno mrtev. 

Ko sta se kasneje za zaprtimi vra-
ti sestali še obe pogajalski skupini, 
se je pokazalo, da kompromis med 
obema bivšima frakcijama SDZ ni 
mogoč. Tako bo liberalni del SDZ 
imel svoj kongres 16. in 17. novem-
bra, Pirnatova narodnjaška stranka 
pa je z delom nadaljevala in spreje-
la novo ime stranke SDZ-NDS. 

VINKO VASLE 

gre za območje vasi Tonj pri 
Ogulinu. Tam je bilo velikansko 
skladišče J A. V njem so imeli 
predvsem rakete in različne vr-
ste eksploziva, vsaj kolikor je 
znano. Belokranjci so se zaradi 
nenavadnosti oblaka zbali, da so 
v skladišču tudi bojni strupi za 
kemično in biološko vojskova-
nje. Zaradi varnosti je takoj od-
šla na teren z merilnimi instru-
menti posebna ekipa civilne zaš-
čite in TO, da bi ugotovila, če 
obstaja nevarnost. Kot vse kaže, 

• Gozdni požar, ki ga je menda 
zanetila strela, je zajel tudi voja-
ško skladišče razstreliva na Kata-
rini blizu Reke. To je povzročilo 
vrsto eksplozij, ki pa niso zahte-
vale žrtev. 

PRIJATELJSKO PREPRIČEVANJE - Bo šel z Ruplom tudi Janša? (foto: Igor Zaplatil) 

skorajda nepomirljivi frakciji, je 
Janša predlagal še en sklep: da se 
o spornem dokumentu še ne glasu-
je, da se imenuje posebna komisi-
ja, ki bi preko noči vse znova pre-
mislila in morda uspela s kompro-
misnim predlogom. Predsedujoči 
Rajko Pirnat tega predloga ni dal 
na glasovanje, ampak je dal na gla-
sovanje dokument, ki je bil z veči-
no glasov tudi sprejet. 

Že začetek kongresa ni bil ravno 
obetaven v smislu nekakšne sprave 
med obema prevladujočima frakci-
jama, saj je Peter Volasko uspešno 
zminiral Ruplov predlog za delov-
no predsedstvo'in je ta prostor na-
mesto Rudija Šelige zasedel dr. 
Rajko Pirnat. Tudi Rupel je bil 
v svojem uvodnem referatu dovolj 
jasen, ko je zavrnil preusmeritev 
stranke v desno in so ga v tem 
kasneje podprli še Hribaijeva, Per-
šak, Šeligo, dr. Marko Kos, Igor 
Bavčar in še nekateri. Osrednja 
misel liberalnega krila SDZ je bila, 
da je nacionalizem preživeta kate-
gorija in da je treba graditi na dr-
žavi državljanov, torej posamezni-
kov. Zelo oster je bil France Bu-
čar, ki je poudaril, da so razmere 
v SDZ pravzaprav odsev razmer 
v Demosu, kjer se je uveljavil de-
mokratični centralizem, v čemer 

Štirje Genscherjevi pogoji 
Tretje plenarno zasedanje v Haagu v znamenju dvoličnosti JLA 
- Genscher: »Jugoslavija v dosedanji obliki je prenehala obstajati« 
OD NAŠIH DOPISNIKOV 

BRUSELJ, BONN, 13. oktobra - Jutri dopoldne naj bi se mirovna 
konferenca o Jugoslaviji nadaljevala z novim, tokrat že tretjim 
plenarnim zasedanjem zunanjih ministrov šestih republik in federa-
cije. Udeležila se ga bosta tudi lord Carrington, ki je bil minule dni 
na pogovorih pri De Cuelarju v OZN, in odposlanec slednjega 
v Jugoslaviji Cyrus Vance. 

Napoved, da se J A ne namerava 
umakniti s hrvaškega ozemlja, bi 
lahko bila povod za novo razpravo 
na to temo (lahko pa, končno, tudi 
za nenadno odpoved jutrišnjega se-
stanka, dokler se stvari v ozadju ne 
uredijo kako drugače). Verjetno pa 
bodo ministri tokrat dobili na mizo 
tudi seznam tistih ključnih točk, 
o katerih se v delovnih komisijah 
konference doslej niso mogli spora-
zumeti - med drugim tudi o bodo-
čih povezavah med nekaterimi re-
publikami ali pa o vprašanjih mož-
nega bodočega gospodarskega so-
delovanja med posameznimi repu-
blikami ali zvezami republik. 

Spričo nadaljevanja vojaških 
operacij na Hrvaškem in vloge ju-
goslovanske vojske v njih je nemški 
zunanji minister Genscher včeraj 
v Rotingenu v nastopu pred dežel-
nim vodstvom svoje liberalne stran-
ice postavil pred jugoslovanske ge-
nerale štiri pogoje za »politično ra-
zrešitev konflikta s pogajanji«: ju-

goslovanska vojska se mora uma-
kniti iz Hrvaške; nasilnih spre-
memb meja med republikami ni 
moč priznati; treba je priznati in 
zavarovati pravice manjšin; del re-
šitve jugoslovanskega vprašanja pa 
mora postati tudi mednarodno priz-
nanje tistih republik, ki so se odlo-
čile za pot samostojnosti. Pri tem se 
je skliceval na dejstvo, da je »Jugo-
slavija v dosedanji obliki prenehala 
obstajati«, zato se zvezna vojska ne 
bi smela več upirati mirovnim pri-
zadevanjem ES. 

»Slovenija in Hrvaška sta oklicali 
svojo neodvisnost. Te volje ljud-
stva, ki je bila izražena na demo-
kratičen način, ne sme nihče spod-
bijati,« je dejal Genscher. Uresniči-
tev te nemške podpore slovenski in 
hrvaški neodvisnosti pa ostaja še 
naprej odvisna od soglasja v dva-
najsterici, potem ko je bonska di-
plomacija septembra začela ugotav-
ljati, da je s jvojim zagovarjanjem 
neodvisnosti obeh republik začela 

preveč prehitevati razpoloženje 
v Evropski skupnosti. Če v Bonnu 
pravijo, da je mednarodnopravno 
priznanje neodvisnosti obeh repu-
blik le še vprašanje časa, potem 
imajo v mislih predvsem čas, ki je 
potreben za to, da bo večina v ES 
spoznala, da razmer na Balkanu ni 
več moč stabilizirati preko vzvodov 
centralizirane Jugoslavije, ker je ta 
razpadla, in da bo Evropa naredila 
več za stabilnost območja, če bo 
pomagala stabilizirati tiste osamo-
svojene republike, ki jih je ta hip 
sploh moč stabilizirati, se pravi 
predvsem Slovenijo. 

Sicer pa je nemška javnost v zad-
njih dveh dneh posvečala posebno 
pozornost za povprečen evropski 
politični razum skrajno eksotične-
mu sporu med nizozemskim zuna-
njim ministrom van den Broekom, 
ki zatrjuje, da se je minister Kadije-
vič »formalno« strinjal z umikom 
vojske s Hrvaške v roku meseca 
dni, in »srbskim« Črnogorcem« 
Kostičem, ki kot vodja »ostanka 
predsedstva« - nemški tisk ima za 
ta pojav že ustrezno zloženko 
»Rumpf-Staatsprasidium« - zani-
kuje, da bi bil v četrtek v Haagu 
sklenjen takšen ali vsaj podoben 
sporazum, MARJAN SEDMAK 

STOJAN ŽITKO 

Tolar je že dražji od dinarja, 
ki kot deviza ne kotira več 
Po uradnem tečaju Banke Slovenije je za 100 
dinarjev mogoče dobiti le 85,61 tolarja 
LJUBLJANA, 13. oktobra (STA, Tanjug) - Na tečajni listi Banke 
Slovenije je od petka (12. oktober) od polnoči naprej prvič določen 
tudi tečaj za dinar. Tečaj dinarja do tolarja velja izključno za 
zamudnike, ki dinarske gotovine do petka še niso zamenjali in bodo 
po novem pri Banki Slovenije oziroma podružnicah SDK za sto 
dinarjev dobili 85,71 slovenskega tolarja. 

Tako je torej, kot je zapisano 
tudi v uradnem sporočilu Banke 
Slovenije, po zadnjem dnevu za-
menjave 1:1 dinar dokončno 
prenehal veljati kot zakonito 
plačilno sredstvo v Sloveniji. 
Novi tečaj 100:85,71 bo na tečaj-
ni listi Banke Slovenije veljaj, 
tako kot je sklenil Svet Banke 
Slovenije, do konca oktobra le-
tos. Na tečajnici Banke Sloveni-
je dinar kot deviza ne bo več 
kotiral, kajti oblikoval se bo na 
podlagi ponudbe in povpraševa-
nja na Ljubljanski borzi. Tečaj 
dinarja za ostalo dinarsko efekti-
vo bo odvisen od menjalnic, saj 
ga bodo te same oblikovale gle-
de na ponudbo in povpraševanje 
in s tem tudi hkrati same skrbele 
za plasma dinarske efektive. Di-
nar je zdaj že tuja valuta, za ka-
tero zaenkrat velja na 5.000 di-

narjev omejeni vnos oziroma iz-
nos. Če bo med Slovenijo in 
ostalimi republikami sklenjen 
plačilni sporazum, se bodo ta 
določila prilagodila njegovi vse-
bini 
• Kot poroča Tanjug, so slo-
venski ilegalni »dilerji« naredili 
na niškem črnem deviznem trgu 
pravi »dar-mar«, saj so menda 
ponujali od uradnega tečaja šti-
rikrat višjo ceno za dolarje in 
marke. Ti preprodajalci, tako 
Tanjug, odnašajo iz tega dela 
Srbije vse, kar je povezano s tu-
jo valuto. Podobno, kot so ne-
koč pa znatno višjih cenah kupo-
vali prav tod najboljše kmetijske 
izdelke. Neuradno Tanjug oce-
njuje, da je samo v minulih treh 
dneh z niškega črnega deviznega 
trga odšlo več deset tisoč dolar-
jev, mark in drugih tujih valut. 

so bile skrbi Belokranjcev odveč 
in v zraku ni škodljivih snovi. 
Sreča je bila še ta, da je veter 
pihal v smeri proti Liki, torej 
stran od Slovenije in je oblak di-
ma gnal proč. 

Kolikor je znano, je skladišče 
eksplodiralo zaradi letalskega 
napada J A nanj. 

Sicer je noč v Karlovcu minila 
rameroma mirno. V mestu so 
slišali dve eksploziji, ki sta odje-
knili v bližini vojašnic. Že sinoči 
pa je skozi Karlovac peljal kon-
voj 91 vojaških vozil iz Zagreba, 
ki je nadaljeval vožnjo proti Slu-
nju. V Osijeku in v Donjem Mi-
hovcu so do sedaj neznane osebe 
vrgle bombe na zasebne hiše. 
Ponoči in zjutraj so srbski terori-
sti napadli Tenjski Antunovac in 
Ernestinovo. 

Na področju Siska, Sunje in 
na drugih območjih, ki so pod 
kontrolo hrvaških sil v Posavini 
in v Pokuplju, ponoči ni bilo 
večjih spopadov. 

Od pete ure zjutraj pa poteka 
velik napad na vse dele Vinkov-
cev. Severno od Vinkovcev so 

S potnimi 
Usti v deset 
držav 

PRAGA, 13. oktobra (Ta-
njug) - Češkoslovaška federa-
cija j« objavita vest, da od vče-
raj priznavajo potne liste, ki 
jih izdajajo v Slovenci. To od-
ločitev so sprejeli v opravi za 
tujce r zveznem ministrstvu za 
notras^e zadeve pa usklajeva-
nju s konzularnim oddelkom 
ministrstva za zunanje zadeve 
h> nekaterimi »sosednjimi dr-
žavami«, je bilo uradna sporo« 

V sporočilu oblasti r Pragi 
je tudi zapisano, da »se proces 
osamosvajanja v Sloveniji na-
daljuje«. oziroma da »državlja-
nom Slovenije s e izdajajo več 
potnih listov SFRJ«. V skrbeh, 
da bi z ne priznavanjem novih 
slovenskih potnih listov omeje-
vali možnosti potovanja držav* 
Haaov Slovenije v tujino, se je 
Češkoslovaška federacija odlo-
čila, da slovenske potne liste 
prizna. 

Doslej so slovenske potne li-
ste priznate že naslednje drža-
ve: Utva, Latv(ja. Estonija, 
Avstrija, Hrvaška, Nemčija, 
Madžarska. I talija, Švica to Če-
škoslovaška federacija, 

i rr m 

boji potekali celo noč, saj se srb-
ski teroristi in JA trudijo zapreti 
še zadnji del obroča okoli Vuko-
varja. Konvoj s humanitarno po-
močjo, namenjen v Vukovar, je 
bil čez noč v Dakovu. Tam čaka-
jo na prihod opazovalcev evrop-
ske misije. 

V današnjem spopadu hrva-
ških sil s teroristi in vojsko v bli-
žini Novega Ličkega Osika v bli-
žini Gospiča pa sta umrla naj-
manj dva gardista. Kot trdijo 
v operativnem štabu za obrambo 
Like, so uničili dva vojaška tan-
ka, padlo pa je tudi dvajset srb-
skih vojakov. Boji potekajo tudi 
v okolici Otočca. 

V vojnih žariščih na Jadranu 
v glavnem ni spopadov. Vojska 
se umika iz vojašnic v Zadru in 
Pulju. Delna pomorska blokada 
še vedno velja za Dubrovnik, 
Ploče in Pulj. Tudi v osrednjem 
delu istrskega polotoka ni več 
vojaških enot, ker je JA z 28 
tanki zapustila Pazin. Kot smo 
zvedeli, je črnogorski trajekt Sv. 
Štefan tudi nocoj proti Baru od-
peljal del vojaške opreme iz vo-
jašnice Sergej Mašera na mest-
nem območju Muzila. Medtem 
pa med vojaškimi oblastmi in 
opazovalci ES še vedno ni dose-
žen sporazum o umiku vojske iz 
Istre. 

Po doseženem sporazumu 
s poveljstvom kninskega korpusa 
se enote JA že tretji dan umika-
jo iz vojašnic v Zadru. Vojska 
drži položaje v neposredni bliži-
ni mesta, s položajev pri Zele-
nem Hrastu in Lišanah Tinjskih 
pa so četniki ponoči streljali na 
Zadar. 

Že trinajsti dan je Dubrovnik 
blokiran, pogajanja s povelj-
stvom titograjskega korpusa pa 
niso uspešna. Zaradi tega občas-
no potekajo boji okoli vasi Zve-
kovica nad Cavtatom, kjer so 
velike vojaške sile, ki nadzoruje-
jo 20 kilometrov dolgo frontno 
črto. Opazovalci ES si prizade-
vajo doseči deblokado gruškega 
pristanišča. Večje število begun-
cev iz Dubrovnika je včeraj in 
danes s trajekti prispelo na Re-
ko. 

MILOVAN DIMITRIČ 
GORAN MORAVČEK in STA 

D A N E S 
V D E L U 

• Kam gredo 
Črnogorci 

Vodilna garnitura bo 
prej ali slej trčila 
r zid drugače mi-
slečih 

stran 2 

» NBJ grozi 
slovenskemu 
tolarju 

Viceguverner Narod-
ne banke Jugoslavije 
očita Sloveniji samo-
voljo in grozi z na-
sprotnimi ukrepi 

I Koga bi v vladi 
zamenjal Lojze 
Peterle 

Med Demosovimi 
strankami se stopnju-
je medsebojno neza-
upanje. 
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k Beneška 
promocija 
Slovenije 

Italijanske poslovne-
že posli sicer zanima-
jo, odvrača pa jih ve-
lika »rizičnost« 

> Kaj nam pa 
m o r e j o . . . 

Kadijevič hodi v Ha-
ag v civilni obleki in 
s črnimi očali, za ka-
terimi si misli kdo ve 
kaj 
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Solidarnostni koncert v Cankarjevem domu 
LJUBLJANA, 13. oktobra - Na pobudo dirigenta Simfonikov RTV 
Slovenija Antona Nanuta, ki je dolga leta deloval kot dirigent 
v Dubrovniku, in pianistke Dubravke Tomšič-Srebotnjakove, ki se je 
rodila v Dubrovniku, je simfonični orkester slovenskega radia danes 
popoldan pripravil v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma solidar-
nostni koncert z naslovom Rešimo Dubrovnik! Na sporedu je bila 
simfonija št. 7 Luke Sorkočeviča, Koncert za klavir in orkester št. 
3 Ludwiga van Beethovna s solistko Dubravko Tomšič-Srebotnja-
kovo in Bizet - Ščedrinova baletna suita Carmen. Za solidarnostni 
koncert so kljub zelo slabemu vremenu prodali nad 800 vstopnic po 
enotni ceni 100 tolarjev. Ves izkupiček bo šel za Dubrovnik. (Foto: 
Igor Zaplatil) 

Cyrus Vance z Miloševičem, 
Kadijevičem in Adžičem 
Prvi krog pogovorov posebnega odposlanca gene-
ralnega sekretarja Združenih narodov v Beogradu 
BEOGRAD, 13. oktobra (Tanjug) — Predsednik zveznega izvrš-
nega sveta Ante Markovič je danes sprejel Cyrusa Vancea, poseb-
nega odposlanca generalnega sekretarja Združenih narodov Pereza 
de Cuellarja za Jugoslavijo. 

Kot je sporočil sekretariat ZIS 
za informiranje, se je Vance 
v daljšem pogovoru zanimal za 
nastanek jugoslovanske krize in 
za program reform, ki sta jih iz-
vajala ZIS in Ante Markovič. 

Ante Markovič je dalj časa go-
voril o razvoju položaja v državi 
in o razlogih, ki so Jugoslavijo 
pripeljali v razmere, kakršne 
vladajo zdaj. Kot sporoča sekre-
tariat za informiranje, je posebej 
poudaril, da je do trajnega miru 
in sprejemljivih ukrepov za pri-
hodnje odnose v Jugoslaviji mo-
goče priti samo v okviru progra-
ma, sprejetega v svežnju, ki bi 
ponudil rešitve za odpravljanje 
glavnih vzrokov, ki so povzročili 
zdajšnjo krizo. 

Cyrusa Vancea je danes spre-
jel tudi predsednik republike Sr-
bije Slobodan Miloševič. Miloše-
vič je v pogovoru dejal, da Srbija 
nima ozemeljskih teženj do dru-

gih, vendar pa meni, da notra-
njih, administrativnih mej med 
republikami znotraj Jugoslavije 
ni mogoče spreminjati v državne 
meje z enostranskimi in secesi-
onističnimi akti. 

Vance pa je že včeraj izrazil 
zadovoljstvo zaradi »zelo kon-
struktivnega in koristnega pogo-
vora«, ki ga je imel v Beogradu 
z zveznim sekretarjem za zuna-
nje zadeve Budimirjem Lon-
čarjem. 

Srečal se je tudi z zveznim se-
kretarjem za ljudsko obrambo 
Veljkom Kadijevičem in načelni-
kom generalštaba Blagojem Ad-
žičem. 

Vance je še pojasnil, da name-
rava v naslednjem tednu obiskati 
tudi republiška središča in se po-
govarjati z vsemi člani predsed-
stva SFRJ. Danes popoldne Cy-
rus Vance odhaja v Haag, v našo 
državo pa se bo znova vrnil v to-
rek, ko bo nadaljeval pogovore. 

Dogovarjanje o dokončnem 
umiku JA iz Slovenije 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo hoče 
z moštvom umakniti tudi vso borbeno tehniko 
LJUBLJANA, 13. oktobra (STA) - V Ljubljani sta se sedali 
delegaciji Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, ki jo je 
voda admiral Ljubivoje Jokič, ia republike Slovenije, Id jo je 
voda Miran Bogataj, namestnik slovenskega obrambnega mini-
stra. 

Slovenska stran je zahtevala takojšnjo vrnitev vseh sredstev, 
Id so last TO Slovenije, predstavniki ZSLO pa so zahtevali 
vrnitev zaplenjene lastnine J A. Slovenska stranje tudi zahtevala 
takojšnje razminiranje natovorjenih kompozicij s sredstvi JA, 
ob tem pa je zagotovila, da ae bo prišlo do napadov na tehnična 
sredstva in pripadnike JA. 

Delegacija ZSLO je vztrajala, da se vse preostale enote na 
območju Republike Slovenije umaknejo skupaj z borbeno teh-
niko, izrazila pa je pripravljenost, da odstopi Republiki Sloveniji 
nekatera materialna in tehnična sredstva (vojna bolnica, VCMR 
in podobno). Delegacija republike Slovenije je dala zagotovila 
za varen In hiter umik pripadnikov J A iz Inke Koper, vendar je 
vztrajala, da borbena tehnika ostane v Sloveniji, dokler ne bo 
pripravljena delitvena bilanca. 

Do 18. oktobra bo JA poravnala vse svoje obveznosti do 
pravaih oseb na območju Slovenije, Republika Slovenija pa bo 
tudi zagotovila, da bodo poravnane terjatve JA. Sporazumeti so 
se o načinu medsebojnega obveščanja ob umiku enot in o tem, 
da Republika Slovenija ne bo nelegalno razprodajala in uniče-
vala premoženja JA. Glede vojaških zavarovancev v Republiki 
Sloveniji so se dogovorili, da bo fakture za opravljene zdrav-
stvene storitve poravnata vojna pošta 5055 Beograd. Vprašanja, 
povezana z vojaškimi upokojenci, pa bosta reševali posebni 
komisiji. 

Nove volitve 
v Bolgariji 

SOFIJA, 13. oktobra (Ta-
njug) - Danes natanko ob 6. 
uri zjutraj so se začele volitve 
za ljudsko skupščino in lokalne 
organe oblasti v Bolgariji. To 
so že druge volitve v zadnjem 
letu in pol v tej državi. Blizu 
6,5 milijona volilcev bo izbralo 
nov večstrankarski parlament 
240 poslancev. Kot kažejo po-
datki osrednje volilne komisi-
je , je na kandidatnih listah 38 
strank in zvez ter blizu 300 
imen. 

Kot sporoča sofijski radio, 
volitve za zdaj potekajo mirno 
in brez neredov, odziv volilcev 
v prvih jutranjih urah pa je to-
krat nekoliko manjši kot junija 
minulega leta. Volitve v Bol-
gariji spremlja tudi skupina tu-
jih opazovalcev, v kateri so 
predstavniki 23 držav. Prve re-
zultate volitev je pričakovati 
pozno ponoči. Več na 4. str. 

1. kolo 
5, 8, 23, 28, 29, 33, 37 
in dodatna 7. 
INFORMACIJE O IGRAH NA 
SREČO: TELEFON 9862! 
ODSLEJ VSA POROČILA 0 NAŠIH IGRAH 
NA SREČO V SLOVENSKI IZDAJI LISTA 
EHO, KI IZHAJA VSAK TOREK! 

900 nastopajočih iz 31 občin 
Na tradicionalnem jesenskem krosu občinskih reprezentanc 

- tokrat v Mariboru za pokale Zavarovalnice Maribor - je 
nastopilo okrog 900 tekmovalcev in tekmovalk (na sliki) različnih 
starostnih kategorij. (Telefoto: Bogo Čerin) Stran 13 

Olimpija Hertz na polfinalni turnir 
prvakov 

Hokejisti Olimpije Hertza in Steuae so si že v prvih dveh 
nastopih na četrtfinalnem turnirju pokala evropskih prvakov 
v Bukarešti s po dvema zmagama zagotovili napredovanje, tako 
da je bil njun nedeljski obračun le prestižnega pomena. Ljubljan-

čani so v 1. kolu premagali budimpeštanski Kerencvaros s 3:2, v 2. 
kolu pa Slavijo iz Sofije kar z 8:0. V 9. kolu alpske lige pa so 
Jeseničani na Bledu dobili slovenski derbi in ob polovici prven-
stva zasedli 2. mesto. Stran 9 in 10 

Tudi gostje uspešni 
V vodilni skupini moške košarkarske lige sta Smelt Olimpija in 

Koper zanesljivo zmagala doma, Domžalčani in Postojnčani pa so 
prinesli dragocene točne z gostovanj. V Tivoliju so bili še dodatno 
zadovoljni, saj jim je žreb v 3. kolu kvalifikacij za evropski pokal 
namenil švicarskega prvaka Vevey, kar jim daje kar realne mož-
nosti za napredovanje v četrtfinalno skupino. Med dekleti so 
razlike zelo velike, kar so tokrat dodatno potrdile še Škofjelo-
čanke. Na sliki: z dvoboja Ježice in Postojne. (Foto: Marjan 
Zaplatil). Strani 9 in 10. 
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