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TEMA DNEVA 

Vojna je še v rokah politikov 
Dosedanji potek vojne ob Zalivu je pokazal, da je bilo 

zanašanje vojaškega in tehničnega vodstva protiiraške koalicije 
na elektronsko vodeno orožje prenagljeno. Stotine najsodob-
nejših vodenih izstrelkov in drugega podobnega orožja, tisoči 
bojnih poletov nad iraške postojanke so morda, celo zelo 
verjetno, uničili dober del Sadamovega vojaškega potenciala, 
pokazalo pa se je tudi. da brez človeškega elementa ne gre in 
da ne bo šlo. Človek pa ni robot, temveč živo in v vojnih 
okoliščinah še posebej občutljivo bitje. 

Na obeh straneh štejejo — morebiti tudi skrivajo — svoje 
padle, ne le med vojaki, temveč tudi med civilisti. Mednarodni 
komite Rdečega križa ne more zvedeti, koliko je nevojaških 
žrtev bombnih napadov na Irak. ta pa se ne odziva na ponudbe 
za pomoč v skladu z mednarodnimi konvencijami: celo krši jih. 
ko proti dogovorjenim pravilom razkazuje ujete letalce, od njih 
izsiljuje suflirane izjave in jih celo uporablja kot živi ščit na 
strateških mestih. 

Toda požar se razpihuje naprej in utegne doseči docela nove 
dimenzije, ki bodo daleč presegle doslej lokaliziran spopad 
v imenu resolucij svetovne skupnosti. 

Bolj kot vojaki imajo še zmeraj v rokah usodo vojne ali miru 
- vsaj premirja - politiki, in nanje se povečuje pritisk z mno-
gih strani, naj še enkrat poskusijo spametovati Sadama Huse-
ina. preden se začne nova faza. ko nobena stran ne bo več 
izbirala sredstev. 

Samo — ali je to še mogoče? Koaliciji se mudi. da se 
obstoječe razpoke ne razširijo v razpad. Sadam Husein napo-
veduje nemogočo zmago. »Vojna je zasedla prostore dialoga.« 
piše vatikansko glasilo. JAKA ŠTULAR 

Irak bo za živi ščit uporabil 
zajete letalce pa tudi tujce 
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tal, za napade na ameriške ko-
penske sile in ladje v Zalivu. 
Prav zato Američani tako" hite 

BAGDAD, AMAN, VVASHINGTON, 21. januarja - V iraškem 
glavnem mestu je iz ure v uro huje. Ko grmenje letal potihne in se 
razkadi dim bombnih eksplozij, zavlada moreča tišina. Ulice so 
polne izstrelkov in orožja, toda ljudje so se zatekli v zaklonišča pod 
zemljo ali pa zapustili mesto, v katerem ni več ne vode. ne telefon-
skih, ne drugih zvez. Piodajalne so zaprte, oblaki dima se vijejo 
nad mestom, ki mu groze epidemije nevarnih bolezni. 

Reke beguncev so preplavile 
ceste, ki vodijo proti manjšim 
krajem, po samem mestu patru-
Ijira policija in »ljudska vojska«, 
oblasti odvzemajo motorna vozi-
la in avtomobile vsevprek. Kot 
pripovedujejo begunci, ki se jim 
je posrečilo priti iz Bagdada, naj 
bi bil radarski sistem obrambe 
glavnega mesta uničen, zato naj 
bi protiletalska obramba opozar-
jala prebivalstvo na bližajoča se 
letala s streli v zrak. Ljudje naj 

Močno zaostrene razmere pred 
iztekom roka za oddajo orožja 
Tudman predčasno končal pogovore z bosansko-hercegovskim državnim vodstvom -
Tuje agencije poročajo o poostrenih varnostnih ukrepih na Hrvaškem - Stališče BiH 
LJUBLJANA, ZAGREB, SARAJEVO, 21. januarja - Opolnoči 
bo potekel ultimativni rok zveznega predsedstva za oddajo nezako-
nito pridobljenega orožja in o razpustitvi vseh tako imenovanih 
paravojaških enot v Jugoslaviji. Kaže pa, da je neposredno pred 
iztekom roka prišlo do ponovnih zapletov v razlagah, kaj naj bi bile 
paravojaške organizacije, in da so se zaradi tega odnosi v državi 
močno zaostrili. Tako tiskovna agencija AP v poročilu iz Zagreba 
navaja, da so »včeraj povsod po hrvaškem glavnem mestu razpore-
dili enote specialne policije, da bi preprečili morebitno akcijo JLA 
proti tej republiki.« 

Če bi armada posredovala na 
Hrvaškem, bi imelo to katastro-
falne posledice, je na današnji 
tiskovni konferenci v Sarajevu 
po pogovorih med delegacijama 
Hrvaške in Bosne in Hercegovi-
ne izjavil hrvaški predsednik dr. 
Franjo Tudman. 

Poudaril je, da so se tudi na 
današnjem pogovoru med pred-
sednikom predsedstva SFRJ Bo-
risavom Jovičem in članom 
predsedstva SFRJ Stipetom Me-

Hrvaške in Republike Slovenije, 
sporoča služba predsedstva za 
informacije. 

Dokler ukaz ne bo primerno 
pojasnjen, je treba odložiti nje-
govo izpolnjevanje, medtem pa 
sklicati nujne pogovore predsed-
stva SFRJ s predsednikom Re-
publike Hrvaške in' predsed-
stvom Republike Slovenije, tako 

ške milice, ki je orožje kupila po da bi z medsebojnimi stiki naši 
zakonskih predpisih in v skladu politični izhod iz nastalih raz-
z ustavo.« mer. Več o tem v žarometu De 

Dr. Tudman je še poudaril, da 
so pogovore v Sarajevu skrajšali 
zaradi nastalih razmer. 

Agencija AP v svojem poroči-
lu iz Zagreba poudarja, da se 
Hrvaška in Slovenija »bojita. 
da bi zvezna oblast lahko začela 
akcijo proti njima, medtem ko je 
pozornost sveta usmerjena 
v Perzijski zaliv«, in dodaja, da 

la na 3. strani. 
VILI EINSPIELER, TANJUG 
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Slovensko predsedstvo in vlada 
pozorno spremljata razmere 
• LJUBLJANA, 21. januarja - Negotov položaj na Hrvaškem sta ves 
dan budno spremljala tudi slovensko predsedstvo in vlada. Predsedstvo je 
imelo tudi sejo, vendar pa je - kot nam je uspelo zvedeti - ocenilo, da za 
zdaj za javnost še ne bo izdalo nobenega posebnega sporočila. Stvari bodo 
namreč precej bolj jasne jutri, ko bo tudi seja zveznega predsedstva in ko 
bo to ocenilo, kaj je prinesel podaljšan ultimat o obvezni oddaji orožja. 
Pričakujejo, da bosta predsedstvo SFRJ in JLA v prihodnjih dneh tiste, 
ki niso vrnili orožja, pa bi ga po njunih ocenah morali, ovadili ustreznemu 
sodišču. 

sičem pojavile različne razlage, 
kaj so paravojaške enote. »Ar-
mada meni, da bi morali razoro-
žiti tudi našo milico.« je dodal 
dr. Tudman. »Mi se zavzemamo 
za razorožitev ilegalno oborože-
nih posameznikov, jie pa hrva-

• Č R N O M E L J , 21. JANUARJA 
- V današnjem pogovoru občanov 
Črnomlja o političnih razmerah 
v državi je sodeloval tudi dr. Janez 
Drnovšek, član predsedstva SFRJ, 
in med drugim dejal: »Kot sem 
imel priložnost izvedeti v pogovoru 
s srbskimi predstavniki, želijo Srbi 
ohraniti federacijo, Sloveniji pa po-
nujajo odcepitev in tudi konkreten 
način, kako naj bi to uredili. Tako 
razmišlja tudi JLA, kije blizu Srbi-
ji. Ves čas gre za razmišljanje, naj 
bi Slovenijo disciplinirali, če je le 
mogoče brez večjih žrtev, sicer pa 
naj izgine iz države. Tako se lahko 
zgodi, da se bomo nenadoma znašli 
v položaju, ko bomo zunaj Jugosla-
vije ali pa bomo morali naglo oditi 
iz nje. Na to moramo biti priprav-
ljeni in na to sem že opozarjal slo-
vensko vodstvo.« 

so se včeraj v Zagrebu sestali 
ministri za obrambo in policijo 
obeh republik«. 

»Hrvaške policijske sile so pri-
pravljene na obrambo svobode,« 
naj bi bil za agencijo Reuter izja-
vil hrvaški predsednik dr. Franjo 
Tudman. »Ne šalimo se in ne 
bojimo se ure. ko bo potekel 
rok. Če bo armada napadla naše 
institucije, bo prišlo do bojev.« 

Stipe Mesič, hrvaški predstav-
nik v predsedstvu SFRJ, je po 
trditvi te agencije dejal, da se bo 
armada v primeru, če bo dobila 
ukaz za napad, razcepila, ker so 
v njenih vrstah pripadniki več 
narodov. Armada ne more inter-
venirati, je izjavil Mesič. 

Tudi predsedstvo Socialistične 
republike Bosne in Hercegovine 
je na današnji izredni seji obrav-
navalo najnovejše dogajanje, po-
vezano z uresničevanjem ukaza 
predsedstva SFRJ o razorožitvi 
ilegalnih in paravojaških enot na 
jugoslovanskem ozemlju, še po-
sebej, če bodo ukaz nameravali 
izpolniti na ozemlju Republike 

P r e m i k i v o j s k e 
n a H r v a š k e m 
• ZAGREB, 21. januarja 
- Vznemirjenost ljudi na Hrva-
škem so povzročili premiki voja-
ških enot zunaj vojašnic. Tako so 
v Vinkovcih opazili, da vojaki stra-
žijo pred oficirskimi stanovanji, 
v Djakovu pa so ljudje celo pomi-
slili, da je vojska prevzela oblast. 
Tam naj bi z vojaškega tovornjaka 
skočili na cesto oboroženi vojaki, 
vendar so se očitno po vojaškem 
ukazu takoj vrnili na vojaško vozi-
lo. V Zagrebu pa so zaznali, da je 
vojaški helikopter preletel stanova-
nja nekaterih republiških vodite-
ljev. Zato so se nocoj kot blisk 
začele razširiti govorice, češ da je 
vojska v Kninu in Osijeku prevzela 
delo policijskih postaj, kar pa v pri-
zadetih krajih zanikajo. (P. P.) 

• ZAGREB, 21. januarja (Ta-
njug) - Ministrstvo za ljudsko 
obrambo Hrvaške je nocoj posla-
lo medobčinskim odborom, ob-
činskim sekretariatom in mestne-
mu sekretariatu za ljudsko 
obrambo Zagreba naslednje spo-
ročilo: 

»Na podlagi obvestil, da neka-
tere vojaške enote JLA v na-
sprotju z zakonom o vojaški ob-
veznosti kličejo rezerviste na vo-
jaške vaje mimo uradnih in pri-
stojnih organov in v nasprotju 
z zakonom določenim časom, vas 
obveščamo, da za vse to nimajo 
nikakršne pravice. Da bi prepre-
čili kršitev zakona in vnašanje 
samovolje pri vpoklicih, vas ob-
veščamo, da se vojaški obvezniki 
niso dolžni odzvati pozivom, če ti 
niso prišli iz sekretariata za ljud-
sko obrambo občin in niso do-
stavljeni po njihovi kurirski 
službi.« 

Javnost o slovenskem denarju 
KAKO N A J BI SE I M E N O V A L NOVI SLOVENSKI D E N A R ? 

ODLOČITE SE ZA E N O O D P R E D L A G A N I H I M E N 
ALI PA NAVEDITE SVOJE. 
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d r u g a i m e n a : slovenski dinar, eku, hrast, 
smreka, karantanija, itd. 13,7% 

LJUBLJANA, 21. januarja — Kako naj bi se imenoval slovenski denar, so raziskovalci Dela-Stik 
16. januarja vprašali 491 računalniško zbranih telefonskih naročnikov iz vse Slovenije. 

Domala polovica se jih je ogrela za lipo, triglav je bila všeč 8,1 odstotka vprašanih, marka 7,3 
odstotka, šiling 4,1 odstotka, tolar 2,9 odstotka in krona 2,2 odstotka vprašanih. Za preostale pa 
bodisi velja, da jim ni bilo všeč nobeno od navedenih imen (13,7 odstotka vprašanih) - in so 
predlagali denimo slovenski dinar, eku, hrast, smreko, karantanijo, šparovček ipd., ali pa na 
vprašanje niso znali odgovoriti (12,6 odstotka vprašanih). Več na 3 strani. S. P. 

bi bili hudo prestrašeni, toda kot 
pripovedujejo priče, še ne po-
vsem demoralizirani: ljudstvo 
uboga oblast in disciplina in red 
sta še vzdrževana. 

Najbolj grozljiva vest, ki jo je 
Irak davi objavil, pa je, da bodo 
približno 20 zajetih zavezniških 
pilotov uporabili za »živi ščit« 
pred napadi na iraške vojaške in 
gospodarske objekte. Ameriško 
zunanje ministrstvo je že pozva-
lo odpravnika poslov iraške am-
basade v VVashingtonu, piše naš 
dopisnik Mitja Meršol, in mu iz-
ročilo protest zaradi iraškega 
ravnanja z ameriškimi vojnimi 
ujetniki ter ga opozarja na že-
nevsko konvencijo. Irak je men-
da včeraj dva vojna ujetnika gnal 
po Bagdadu. Še bolj pa je seve-
da ameriško javnost vznemirila 
novica o »človeškem ščitu«, ki 
naj bi preprečil napade zavezni-
ških sil na iraške strateške 
centre. 

Zračni napadi na Irak in ira-
ške sile v Kuvajtu se medtem na-
daljujejo z nezmanjšano močjo, 
je povedal poveljnik sil Puščav-
skega viharja general Schvvarz-
kopf. Dejal je, da so zavezniška 
letala doslej opravila že kakih 
7000 poletov in zadala iraškim 
jedrskim napravam in tovarnam, 
ki proizvajajo biokemično orož-
je, dokončen udarec. Pač pa 
Pentagon priznava, da zračnim 
silam še vedno ni uspelo uničiti 
vseh iraških izstrelišč, zlasti pre-
mičnih ne, namenjenih za rakete 
zemlja-zemlja seud, s katerimi 
so iraške sile doslej dvakrat na-
padle Izrael, sinoči pa Riad 
v Saudski Arabiji. Cenijo, da 
utegne imeti Sadam Husein še 
več sto takšnih raket. General 
Schvvarzkopf je tudi opozoril, da 
iraški jedrski reaktorji ne bodo 
mogli obratovati več let. Toda 
hkrati general priznava, da je 
večina iraškega letalstva še ved-
no ostala nedotaknjena. Penta-
gon se za zdaj tolaži z misiijo, da 
je nasprotnikovo letalstvo nav-
zlic temu nemočno, saj ga z zem-
lje ni mogoče usmerjati, ker so 
uničeni radarski in poveljniški 
centri iraških sil. 

Seveda so takšna razmišljanja 
lahko varljiva, piše naš ameriški 
dopisnik, in bi prej kazalo pritr-
diti tistim, da Sadam Husein 
hrani letalske sile, kakih 500 le-

z zračnimi napadi. Bombniki B-
52 pa sipljejo svoj tovor tudi na 
položaje iraških elitnih enot 
v Kuvajtu, zato je ameriška mor-
narica v Perzijski zaliv poslala še 

Sadam Husein zavrnil 
Gorbačova 
• NIKOZIJA, 21. januarja 
(Reuter) - Iraški predsednik je 
danes zavrnil mirovni načrt sov-
jetskega predsednika Gorbačova 
in mu odgovoril, da bo George 
Bush moral poravnali račune za 
svojo agresijo. »Bush je zagrešil 
zločin in zdaj mora plačati 
zanj.« V Bagdadu pa so zvečer 
objavili, da so vsa premična ra-
ketna izstrelišča, ki so jih prejš-
njo noč uporabili za napad na 
Saudsko Arabijo, nepoškodova-
na. Radio Bagdad je še poročal, 
da je Irak razveljavil vse spora-
zume s Saudsko Arabijo, vštevši 
tistega o nenapadanju, sklenje-
nega pred dvema letoma. 

tretjo letalonosilko. Hkrati pa 
ameriške zračne sile napadajo 
tudi iz oporišč v Turčiji; iz opo-
rišča pri Incirliku, blizu turško-
iraške meje, so napadla Bagdad 
in vojaške objekte. 

Podatki o izgubah so na obeh 
straneh še vedno povsem različ-
ni. Pentagon je danes objavil 
seznam ubitih, pogrešanih in ra-
njenih. Zavezniške sile naj bi 
pogrešale 22 letal, sestreljenih 
naj bi bilo 15. Kot pravijo Ame-
ričani, naj bi bil en ameriški ofi-
cir ubit, 12 jih pogrešajo (trije 
med njimi utegnejo biti med voj-
nimi ujetniki). Zavezniki pa naj 
bi pogrešali 9 ljudi. Kar zadeva 
iraško stran, Pentagon trdi, da je 
izgubila 15 letal in da so zavezni-
ki zajeli 2i iraških vojakov; pet 
naj bi jih bilo ubitih med ameri-
škim napadom na iraške posad-
ke ob naftnih črpališčih v Kuvaj-
tu. O tem, koliko je vseh žrtev 
v Iraku, ni povedano nič. Po 
drugi strani Iračani zatrjujejo, da 
so sestrelili 160 nasprotnikovih 
letal, po poročilih iraške agenci-
je INA naj bi bilo mrtvih 94 Ira-
čanov in ranjenih 246. 

Po vesteh AFP pa menda Ba-
gdad ponuja vsakomur, ki bi se 
mu posrečilo zajeti tujega pilota, 
že 60.000 dolarjev (še včeraj je 
ponudba veljala za 30.000 dolar-
jev). Kuvajtska agencija KUNA 
medtem sporoča, da je po pripo-
vedovanju ljudi, ki prihajajo iz 
Kuvajta, morala iraških vojakov 
vse slabša, hodijo trkat po hišah 

in prosit za hrano in radi bi se 
čimprej znebili vojaških uni-
form. Prihaja tudi vest, da islam-
ski fundamentalisti grozijo s sa-
momorilskimi terorističnimi na-
padi na pomembne cilje 

Da postaja zalivska vojna vse 
bolj krvava in neusmiljena, potr-
juje tudi novica, da naj bi Sadam 
Husein za žive ščite svojih stra-
teških ciljev uporabil poleg za-
vezniških pilotov tudi 2000 tuj-
cev v Iraku, piše Branko Soban. 
Hkrati je na strani koalicije prav 
tako precej nenavadnih potez. 
Egipt se je odločil za vojno proti 
Iraku, čeprav ima na vojnem ob-
močju, tudi v Kuvajtu, zaposle-
nih okrog milijon svojih držav-
ljanov: torej je napovedal vojno 
lastnemu ljudstvu. 

In Američani so v vojno proti 
Iraku zdaj poslali še podmorni-
ce. Rakete letijo na Bagdad tudi 
iz morskih globih, Irak pa se ni 
pripravljen ukloniti. Predsednik 
Sadam Husein je v sinočnjem 
govoru po radiu, prvem po za-
četku vojne, celo izjavil, da je 
Irak doslej uporabil le del svojih 
sil. Menda je 450 iraških letal 
skritih v podzemnih rovih v go-
ratem Kurdistanu, v Aman pa 
prihajajo novice, piše naš tam-
kajšnji dopisnik, da ima Sadam 
Husein del svoje zračne flote 
skrite celo v Iranu. 

Prvi napad na kopnem? 
• Ameriški marinci so s topovi 
napadli iraške položaje v Kuvaj-
tu. To naj bi bil prvi neposredni 
napad zavezniških sil na kop-
nem. Topovska baterija jc men-
da izstrelila 84 visokoeksploziv-
nih raket na iraški položaj, s ka-
terega naj bi bili pred dnevi na-
padeni marinci v bližini obmej-
nega mesta Kafdji. 

Kljub vse odločnejšim zahte-
vam za prekinitev ognja, ki pri-
hajajo iz mnogih držav, postaja 
vse bolj vroče tudi okoli Jordani-
je. Sinoči je nedaleč od jordan-
ske meje, pri naselju Trejbel na 
iraški strani, zgrmelo na tla boj-
no letalo. Doslej še niso sporoči-
li, čigavo je. 

Ljudje, ki prihajajo v Aman 
z zahodnega brega Jordana, ki je 
pod izraelsko okupacijo, pripo-
vedujejo, da prebivalci Izraela 
bržkone še nikoli niso bili tako 
prestrašeni. Mnogi iz strahu 
pred iraškimi raketami' bežijo na 
jug, k Rdečemu morju, ali pa 
v vzhodni Jeruzalem, torej na 
arabsko stran, saj računajo, da 
Sadam Husein ne bo usekal po 
svojih b ra t i h . . . 

J U G O S L O V A N S K I Z A L I V 
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Karikatura: Franco Juri 

BiH in Hrvaška 
o usodi 
Jugoslavije 

SARAJEVO. 21. januarja - Da-
našnji pogovori med hrvaškim in 
bosansko-hcrccgovskim vodstvom, 
sicer namenjeni izmenjavi pogledov 
na politično prihodnost Jugoslavije, 
so potekali pod vtisom izteka ulti-
mata zveznega predsedstva o odda-
ji orožja in o razorožitvi paravoja-
ških organizacij, saj so sc tik pred 
iztekom roka pojavili nekateri novi 
nesporazumi. 

Kar zadeva politično prihodnost 
Jugoslavije, sta oba predsednika re-
publik poudarila, da imata hrvaško 
in bosansko-hcrccgovsko državno 
vodstvo številna skupna stališča. 
Tako je Alija Izetbegovič ugotovil, 
da sc obe republiki zavzemata za 
jugoslovansko integracijo in za su-
vereno Bosno in Hercegovino. Po 
Izctbcgoviču pa republiški vodstvi 
različno gledata na vlogo JLA. pri 
čemer se bosansko-hercegovski dr-
žavni vrh zavzema za skupno, ven-
dar racionalizirano in depolitizira-
no jugoslovansko armado. BiH sc 
tudi zavzema za enoten jugoslovan-
ski denar in za centralno zvezno 
banko. Na to sc jc odzval Tudman 
s pripombo, da Hrvaška vztraja pri 
ohranitvi gospodarske samostojno-
sti. Tudman jc še poudaril, da jc 
Hrvaška za ohranitev sedanjih meja 
in vztraja, da so izvirni nosilci suve-
renosti republike. v . E. 

KAMERMAN LATVIJSKE TELEVIZIJE UBIT V NAPADU 
- Žrtev policijskega juriša na notranje ministrstvo v Rigi so takoj 
prenesli v sobo za prvo pomoč v vojnem muzeju, vendar je bilo 
prepozno. (Telefoto: Reuter). 

VSAKDANJI VOJNI PRIZORI - Marinci z ameriške letalonosilke 
Saratoga oskrbujejo letala, ki so se vrnila s poleta, z novimi bom-
bami. Zaradi uporabe turškega oporišča Incirlik za napade na Irak 
obstaja nevarnost, da bo v vojno potegnilo tudi Turčijo. (Telefoto: 
Reuter) 

D A N E S 
V D E L U 
• S p o r v v o d s t v u 

s r b s k i h 
s i n d i k a t o v 
Člana predsedstva so 
suspendirali na seji za 
zaprtimi vrati 

• U d a r e c 
m l a d i n s k i m 
k l u b o m - p a 
t u d i g a s i l s k i m 
v e s e l i c a m 
Mladinski svet opo-
zarja, da osnutek za-
kona o društvih grozi 
z nenormalno visoki-
mi davki 

s t r a n 2 

i P r o r a č u n k o t 
m i l o s t n i u d a r e c 
Ali bo poraba slišala 
zadnje zdihljaje go-
spodarstva? 

i Z a p o s l i t e v z a 
1 5 0 d e l a v c e v 
Najemnik Fecra je 
poskrbel tudi za soci-
alni sklad 

i Z a r a d i n a f t e 
n o b e n e g a 
p r e p l a h a 

je preskrba Zdaj 
dobra 

s t r a n 

i T r i k i iz 
m o s k o v s k e š o l e 
Koga je ukazalo raz-
orožiti predsedstvo 
SFRJ, bomo šele iz-
vedeli 

s t r a n 7 

• Kurdi trdijo, da je bilo samo 
v prvih treh dneh zalivske vojne 
med bombnimi napadi ob življenje 
ali ranjenih okoli 4000 iraških vo-
jakov. Kot poroča AFP, je »kurd-
ska demokratična stranka« objavila 
tudi seznani ciljev. 

• Ameriški predsednik Bush je 
v telefonskem pogovoru z italijan-
skim premierom Andreottijem pr-
vič omenil, da bi morali po osvobo-
ditvi Kuvajta preiti k urejanju pe-
rečih bližnjevzhodnih vprašanj. 

• Izrael ni dal ZDA nikakršne 
obljube, da ne bo odgovoril na ira-
ške raketne napade, je izjavil pre-
mier Jicak Šamir na tiskovni konfe-
renci po vladni seji. Omenil pa je, 
da se bodo pri svojih morebitnih 
vojaških akcijah proti Iraku ozirali 
na vojaške in politične interese 
ZDA in koalicije. 

• Iraške sile so na Saudsko Ara-
bijo popoldne izstrelile še eno rake-
to seud, ki je končala v vodah Zali-
va, severno od Dahreina. Tako je 
objavilo ameriško obrambno mini-
strstvo, poroča AFP. 

• »Amerika je ogorčena zaradi 
trpinčenja zajetih pilotov, tako kot 
je ogorčen tudi svet,« je izjavil 
predsednik Bush in ocenil posnetke 
iraške televizije kot »brutalno para-
diranje«. Iz njegovih besed bi lah-
ko tudi sklepali, kot da se ne bo 
menil za iraške grožnje, da bodo 
tujce uporabili za »živi ščit«, poro-
ča Reuter 

• Vojaško poveljstvo v Bagda-
du trdi, da so iraške sile uničile še 
13 nasprotnikovih letal in raket in 
zajele več pilotov, poroča AFP. 
Iraška agencija pa omenja tudi tru-
pla pilotov. 

Operacija »Puščavski vihar« - 1 . faza 

Uničene ra-
ketne rampe, 
ki so bile na-
perjene proti 
Izraelu 

Q Q Letalska baza 

H Tovarna konvencionalnega orožja 

3 T o v a r n a kemičnega, jedrskega, biološkega orožja 
|gi | | Rafinerija nafte 

Latvija: črne baretke 
ubile v Rigi pet ljudi 
V j u r i š u n a p o s l o p j e n o t r a n j e g a m i n i s t r s t v a so 
p o s e b n e e n o t e s t r e l j a l e t u d i n a tv p o r o č e v a l c e 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
MOSKVA, 21. januarja - Pet mrtvih in deset ranjenih je tragična 
bilanca dogodkov v noči z nedelje na ponedeljek, ko je okrog sto 
pripadnikov črnih baretk napadlo sedež latvijskega ministrstva za 
notranje zadeve v Rigi. Uradna Moskva pravi, da so »specialci« 
odgovorili na ogenj, medtem ko priče zagotavljajo, da so jurišali na 
poslopje. Pri tem je bil ubit tudi novinar latvijske televizije, ranjen 
operater osrednje in pretepen operater finske televizije. Ali so 
samozvani komiteji narodne rešitve dokončno stopili na pot brezza-
konja, nemara celo terorizma? Boris Jelcin svari pred reakcionar-
nim obratom centra, vendar pa naj ta ne bi še bil v nepovratni fazi. 

V Rigi je posebna komisija 
zveznega ministrstva za ustavne 
zadeve, ki raziskuje ozadje nasi-
lja, v Moskvo pa je prispel latvij-
ski notranji minister Aloiz Vaz-
nis, ki se je že sestal z zveznim 
notranjim ministrom Borisom 
Pugom. 

Sinoči ob 2.30 je predstavnik 
latvijske narodne fronte Inte Ca-
litis sporočil informacije o začet-
ku napada na poslopje latvijske-
ga notranjega ministrstva. Ome-
nil je. da gre za oborožen spo-
pad, in da udeleženci streljajo iz 
avtomatskega orožja. 

Predsednik latvijske vlade 
Ivars Godmanis jc dobil od po-
veljnika pribaltskega vojaškega 
okrožja generala Fjodora Kuz-
mina po telefonu zagotovilo, da 

se njegove vojaške enote ne na-
meravajo vmešavati v akcije spe-
cialcev. Obrambni štab Latvije 
pa je pozval vse sodelavce kra-
jevnih enot, naj se zglasijo na 
sedežu republiške vlade. Več 
na 5. strani 

MIHA LAMPREHT 

Jugel zvišuje 
cene električne 
energije 
S 1. februarjem naj bi se cena 
elektrike povečala v povpreč-
ju za 26,2 odstotka 

BEOGRAD. 21. januarja 
(Tanjug) — Elektrogospodarska 
podjetja, člani skupnosti Jugo-
slovanskega elektrogospodarstva 
(Jugela), so sklenila, da se bodo 
cene električnega toka 1. febru-
arja povečale za povprečno 26.2 
odstotka. Podražitev ne bo ena-
ka v vseh republikah, ampak bo 
po posameznih območjih različ-
na. V Jugelu poudarjajo, da je 
najnovejša podražitev elektrike 
posledica neizpolnjevanja spreje-
te cenovne politike. 

Cene električnega toka bodo 
z najnovejšo podražitvijo dose-
gle 80 odstotkov ravni, predvi-
dene s skupnimi merili. 

V novi številki prvega slovenskega tahloida Kaj preberite: 

- LAHKO NOČ, MOJA SLOVENIJA 
- PETER VILFAN IZGINIL NEZNANO 

KAM 
- KOMU KRANJEC OSLE KAŽE: - Javno 

pismo mojemu ministru 
- LJUBLJANSKI TV KUHARJI IN P1 KI 
Novi k a j še vedno brez dlake na jeziku! Ne zamudile ga! 
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