
Doživite veselje zimskih počitnic v gostoljubnem termalnem in 
mineralnem zdravilišču v Radencih, naj lepše ure jenem 

turističnem kraju v Sloveniji. 

• 
• 
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SLOVENCI SO GLASOVALI 
ZA SAMOSTOJNO DRŽAVO 

Na plebiscitu je za samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo rekordno število - 88,2 odstotka upravičencev 

LJUBLJANA, 23. decembra - Ob pol enih zjutraj so bili že znani neuradni rezultati. Od 1.459.752 
glasovalnih upravičencev se jih je glasovanja udeležilo 1.359.901 ali 93,2 odstotka. Za seje na plebiscitu 
odločilo 1.288.044 ali 88,2 odstotka upravičencev, proti jih je bilo 57.877 ali 4 odstotke, neveljavnih je 
bilo 12.397 ali 0,8 odstotka glasovnic. 

Večiha glasovalnih mest, vseh 
je bilo okrog 4 .250, se je odprla 
(z izjemo tistih v zavodih) ob 
sedmi uri zjutraj . Udeležba gla-

V Cankar jevem domu, kjer je 
bilo tiskovno središče za tuje in 
domače novinarje, se je ves dan 
nekaj dogajalo. Novinarji so se 

TEMA DNEVA 

Aksiom neodvisnosti 
Plebiscit je za nami. Slovenija sije tako, malo nasršena in 

malo negotova, vzela svoj prostor pod soncem v tej novi 
pomladi narodov in z eno nogo stopila na evropski zemlje-
vid kot samo sebi pripadajoča entiteta, kot klasična država. 

Ta korak je preprosto bilo treba napraviti in tako urbi et 
orbi sporočiti, da je taka kolektivna volja naroda. Zdaj bo 
treba k prvi primakniti še drugo nogo. Politika ima za to 
jasen mandat in pol leta časa. Vrnitve nazaj ni. To bo 
morala storiti v dnevih, ki so dnevi krize. 

To je seveda važno. Plebiscit je bil deloma sam sebi 
namen - doseči neodvisnost. Toda ta namen je v osnovi 
vendarle predvsem sredstvo, zajeto v soglasno sprejetem 
aksiomu: Slovenija, na pol v Izdihljajih zaradi svojih sloven-
sko-jugoslovanskih bolezni, lahko ozdravi samo kot neod-
visna država. Jugoslavija je preveč polna metastaz, da bi 
bilo mogoče okrevati v njej. Treba se je izrezati, vsaj 
začasno. 

To je zdaj naposled trdno določena točka, postavljena 
v bližnjo prihodnost. Ta zamejujoča točka nam paradok-
salno širi manevrski prostor: Srbija je lahko odslej za nas 
nič več in nič manj kot kak Luksemburg ali Turčija, Hrva-
ška koristen zaveznik, Markovič res stečajni upravitelj. 
Jedro odločanja o nas pa je lahko samo še tu, v Sloveniji, tu 
si je treba izbrati svojo vero in postave - in tu je treba 
iskati tudi izvirne grehe svojih težav. 

Tako smo pri neizmerno povečani odgovornosti slovenske 
poplebiscitne politike. Konsenzualnost v velikih nacionalnih 
vprašanjih bo zanjo še nekaj časa kategorični imperativ. 
Konsezualnost in nova, do vseh opcij odprta svoboda razmi-
šljanja in delovanja - tudi do opcije vlade narodne enotnosti, 
če bo to potrebno. Razmere so v bistvu vendarle izredne. 

Volišča so že zaprta, jasna, hladna decembrska nedelja se 
je iztekla, bila je pomemben dan. Gremo naprej. 

JANKO LORENCI 

sovalnih upravičencev - vsi ju-
goslovanski državljani, ki so do-
polnili 18 let, imajo poslovno 
sposobnost in stalno prebivališče 
v Sloveniji, je bila že dopoldne 
rekordna. O b enajsti uri, ko so 
delali prvi pregled udeležbe, je 
prišla na glasovalna mesta malo-
dane polovica upravičencev, 
703.749 ali 47 odstotkov. Nekaj 
glasovalnih mest so dopoldne ce-
lo že zaprli, saj so svoj glas prišli 

• V mnogih krajih so že dopold-
ne zaprli glasovalna mesta, ker 
s« glasovali vsi, vpisani v volilne 
imenike. Tako je bilo v Kamov-
rih, Žitkovcih in v Bukovnici 
v Prekmurju, v krajevni skupno-
sti Bučna vas na Dolenjskem so 
imeli že navsezgodaj zjutraj na 
treh voliščih stoodstotno udelež-
bo, tudi prebivalci romskega na-
selja Žabjek so imeli že dopold-
ne 97-odstotno udeležbo. Dežur-
na vremenoslovca na Kredarici 
zaradi tri metre visokega snega 
nista mogla glasovati, ker ni nih-
če mogel do njiju. Po brezžični 
zvezi s stalno službo UNZ Kranj 
sta povedala, da se tokrat počuti-
ta kot državljana druge vrste. 

oddat vsi upravičenci. Sicer pa je 
bila v posameznih občinah ude-
ležba zelo visoka, v Ormožu 72-
odstotna, v Hrastniku 65, v Lju-
tomeru 68,5, v Zagorju 61 ,2 , 
v Metliki 60,8 , v Idriji 60,4 , 
v Sežani 60,2-odstotna. Za pri-
merjavo navedimo, da je ob spo-
mladanskih volitvah prišlo do-
poldne na volišča manj kot 25 
odstotkov volilcev. 

Sicer pa je bilo vzdušje danes 
v Sloveniji praviloma praznično, 
že itak okrašena mesta in kraje 
so marsikje še dodatno okrasili, 
pripravili razne prireditve, po 
cestah so hodile godbe na pihala 
- kako ne bi, ko pa so državni 
in strankarski prvaki v predple-
biscitnem obdobju marsikdaj po-
novili, da je 23. december zgo-
dovinski datum in da bomo ta 
dan sprejeli usodno odločitev za 
slovenski narod. 

na tiskovnih konferencah pogo-
varjali s slovenskim obrambnim 
ministrom Janezom Janšo, z zu-
nanjim ministrom dr. Dimitrijem 

ga parlamenta in strank. 
Tiskovna konferenca je bila 

tudi s člani republiške volilne 

• Predsednik slovenske skup-
ščine France Bučarje v skupščin-
skem poslopju sprejel predstav-
nike tujih delegacij. V nagovoru 
je poudaril, da je plebiscit naš 
prispevek svetu, ki mora nastati. 
Ta naj bi bil demokratičen in naj 
bi pomenil neko novo kvaliteto. 
Toda tisti, ki hočejo imeti demo-
kracijo, morajo imeti tudi naci-
onalno zavest. Dodal je , da so 
mnogi odklonili, da bi se kot 
opazovalci udeležili slovenskega 
plebiscita, toda s tem so le poka-
zali, da bodočega razvoja ne raz-
umejo tako kot mi. Predstavniki 
tujih delegacij so nato plebiscit 
označili kot praznik demokracije 
in avtonomije. Predstavnik av-
strijskega zveznega parlamenta 
je dejal, da tudi na Tirolskem ne 
bi glasovali drugače kot v Slove-
niji. Vice Vukoje, predstavnik hr-
vaškega sabora, je čestital slo-
venskemu narodu ob njegovi 
polni suverenosti. 

komisije, kamor se s tekajo vsi 
podatki o udeležbi in o izidu ple-
biscita, pa tudi podatki o more-
bitnih nepravilnostih in kršitvah. 
Med temi bi lahko bila tudi krši-

• Prebivalci centra Celja tokrat 
niso glasovali kot običajno v do-
mu JLA, saj so jim tu, z urad-
nim pojasnilom, da ni mogoče 
preurediti prostorov po sobot-
nem praznovanju dneva JLA, 
odrekli gostoljubje. Neuradno 
pa se je slišalo, da je komanda 
mariborskega korpusa ukazala, 
da v objektih JLA ne smejo biti 
glasovalna mesta za plebiscit. 

tev volilnega molka, ki je začel 
veljati v petek opolnoči in je tra-
jal do ure, ko so zaprli glasoval-
na mesta. 

Sicer pa bodo uradni rezultati 
plebiscita znani v ponedeljek 
zvečer. Dotlej bo republiška vo-

P R E D R A Z P O R O K O 

Karikatura: I rancu Juri 

Ruplom, pa z dr. Tinetom De-
bel jakom, s poslancem evrop-
skega parlamenta Giorgom Ros-
settijem, s senator jem v italijan-
skem parlamentu Stojanom Spe-
tičem, zvečer pa še s člani vseh 
tujih delegacij, ki so se kot opa-
zovalke udeležile slovenskega 
plebiscita na povabilo slovenske-

lilna komisija prevzela vse zapis-
nike občinskih volilnih komisij 
ter ugotovila in objavila rezultat, 
ki od neuradnega po izkušnjah 
odstopa največ za odstotek. Par-
lament bo izid plebiscita razgla-
sil v sredo, 26. decembra, zve-
čer, povsem dokončen pa bo re-
zultat, ko se bo iztekel še čas za 

Ob bližnjih božičnih in novoletnih praznikih želimo vsem Slovencem 
doma in po svetu in drugim prebivalcem v naši republiki obilo osebnega 

zadovoljstva in družinske sreče, v prihodnjem letu pa ob vseh 
preizkušnjah, ki nas čakajo, predvsem mir ter dovolj znanja in trdne 
volje, da sami odločamo o svoji usodi. Želimo, da bi lahko samostojno 
in enakopravno sodelovali in se prostovoljno povezovali z vsemi tistimi, 
s katerimi nas vežejo iskrene želje za spoštovanje človekovih pravic, za 

mir, demokracijo in splošen napredek vseh in vsakogar. 

Skupščina Republike Slovenije 

morebitne pritožbe in ugovore 
na delo volilnih odborov in ko-
misij, ki so jih tudi tokrat , kot 
ob volitvah, lahko nadzorovali 
predstavniki strank. 

• Profesor barvardske univerze 
dr. Ari L. Motzkin, član centra 
za bližnjevzhodne študije te uni-
verze, ki se je kot opazovalec na 
vabilo republiškega sekretariata 
za mednarodne odnose udeležil 
plebiscita, pravi: »Plebiscit je 
važna demokratična podlaga za 
vse, kar se bo še zgodilo. Če naj 
pride do radikalne spremembe 
odnosov med republikami v Ju-
goslaviji, je potrebna jasno izra-
žena volja ljudstva, se pravi pre-
ko plebiscita. Bil sem na več vo-
liščih in se pogovarjal s člani vo-
lilnih komisij. Reči moram, d a j e 
name naredilo velik vtis, kako 
dobro poteka ta plebiscit. To 
zdaj lahko povem tudi v Združe-
nih državah, namreč, da ne gre 
za nikakršno sprenevedanje, kar 
dokazuje visoka udeležba volil-
cev, izredno visoka v primerjavi 
z nekaterimi volitvami v Z D A , 
pri tem pa nikjer nisem videl ka-
ke vsiljive propagande. To kaže, 
da je glasovanje na plebiscitu vi-
soko motivirano; to je zelo očit-
no. Gre za zgodovinski dan za 
Slovenijo, o tem ni dvoma«. 

Na slovenskem plebiscitu so 
bili tudi številni tuji opazovalci. 
Zvezni parlament Republike 
Avstrije so zastopali: dr. Andre-

• Ljubljančani so se pred Magi-
stratom in pred Prešernovim 
spomenikom začeli množično 
zbirati že okoli 19. ure. Prve, še 
neuradne rezultate plebiscita so 
pričakali s pesmijo in recitacija-
mi, zaigrale so godbe na pihala 
in harmonike, zaplapolaie so za-
stave. Izide plebiscita so navdu-
šeni ljudje pričakali z baklami, 
pospremil pa ga je tudi ognje-
met z Gradu. Takoj po objavi 
izida je zbrano množico 20.000 
ljudi pozdravil ljubljanski župan 
Jože Strgar. »Doživeli smo ču-
dovit dan,« je dejal, »dan, ki 
smo ga pričakovali tisočletje. 
Danes smo rodili novo državo 
Slovenijo. Čestitam novi samo-
stojni in neodvisni državi in če-
stitam prebivalcem njene pre-
stolnice - Ljubljančanom. Po 
našem današnjem veselju bodo 
na vrsti dolžnosti. Želim si, da bi 
jih vsi skupaj dobro opravili, ta-
ko da bi se kot narod in država 
še dolgo obdržali na odru zgodo-
vine.« 

as Khol, Paul Burgstaller, dr. 
Gilbert Frizbefg, Edeltraud Gat-
terer, ing. Ludwig Kowald, dr. 
Hubert Pirker, dr. Josef Lac-
kner, g. Wiirz in g. Haupt . De-
legacijo sta spremljala tudi Karel 
Smolle in Borut Sommeregger. 
Deželni zbor avstrijske zvezne 
dežele Štajerske so zastopali: dr. 
Reinhold Lopatka, Giinther 
Prutsch, mag. Ludwig Rader , 
dr. Heinz Andervvald in dr. Erik 
Prunč. Socialistično stranko Av-

Z DOBRO VOLJO JE MOGOČE MARSIKAJ URESNIČITI - Prizor s tomačevskega volišča. (Foto: Joco Znidaršič) 

Izjave treh predsednikov 
LJUBLJANA, 23. decembra — Natanko ob 22.45je bilo vse jasno. Čeprav še niso bili 
prešteti vsi oddani glasovi za samostojno in neodvisno Slovenijo, je bilo jasno, da je 
zanjo glasovala večina upravičencev — od osemsto tisoč preštetih glasovnic, jih je bilo 
več kot 55 odstotkov ta. 

Takoj zatem j e bila v Cankar jevem domu, 
k jer j e bilo vzdušje že več kot uro vse prej kot 
resno ( l judje so prepevali, si nazdravljali), j e 
bila tisovna konferenca s tremi predsedniki: 
Milanom Kučanom, dr . Francetom Bučarjem 
in Lojzetom Peter le tom. Njihove prve besede 
po preseženi številki 760.(100 za (to j e bila 
mejna številka), bi lahko povzeli misel MILA-
NA K U Č A N A : »Danes j e dozorelo, kar j e 
v slovenskem narodu zorelo zelo dolgo. 

Odločitev j e izraz zrelosti in demokratično-
sti slovenskega naroda, j e povedal predsednik 
predsedstva Republike Slovenije Milan Ku-
čan. Odločitev j e bila speljana skladno z zgo-
dovinsko konstanto, oprta na pravico do sa-
moodločbe vsakega naroda, ne da bi škodova-
li kateremukoli drugemu narodu v Jugoslaviji 
in ne da bi ogrožali mir evropskih držav. 
Odziv na plebiscitu ne kaže le demokratično-
sti, ampak tudi avtoriteto, ki j o bomo potre-
bovali, ko bomo kot samostojen narod stopali 

v povezave z drugimi narodi . Milan Kučan j e 
še poudari l , da bomo tudi vnaprej spoštovali 
vse mednarodne akte , ker hočemo biti enako-
praven in enako zaželen evropski narod.« 

Na vprašanje , ka j bo prvi korak v samostoj-
ni in neodvisni Sloveniji, pa j e Milan Kučan 
odgovoril, da j e plebiscit velika zaveza, ki bo 
uravnavala bodoča ravnanja slovenskega vod-
stva, ki bo pri tem potrebovalo tudi vso pod-
poro l judi. Zaželel si j e še, da bi bile parla-
mentarne stranke tudi ob spre jemanju pople-
biscitnih aktov enotne , kot so bile ob odločitvi 
za plebiscit. 

D R . F R A N C E B U Č A R , predsednik slo-
venskega par lamenta , j e na začetku tiskovne 
konference dejal , da so posledice današnje 
odločitve slovenskega naroda večje, kot j ih 
lahko do j amemo . »To j e pravzaprav izziv 
Evropi , kaj t i odločili smo se za tisto pot , ki to 
tudi pomeni , namreč za Evropo velikih in 
majhnih narodov. Z današnj im de j an j em smo 

Slovenci postali narod, ki bo zahteval svoj 
prostor v Evropi , ki j i bomo prispevali svoje 
sposobnosti , te pa zagotovo imamo.« 

Na vprašanje, kateri bodo prvi koraki po 
plebiscitu, pa j e predsednik slovenskega par-
lamenta dejal , da j e najvažnejša naloga v pri-
hodnjih mesecih sprejeti slovensko ustavo in 
še neka j ustavnih aktov ter tako danes spreje-
to težnjo slovenskega naroda spremeniti 
v stvarnost. Spre je t je ustave bo po mnenju dr. 
Bučarja spremljala sprememba strukture slo-
venske družbe. Poleg tega pa bo treba po 
njegovem mnenju zelo previdno in modro 
spremljati procese v Jugoslaviji . Slovenija 
zdaj ne sme dovoliti, da bi spremembe zvezne 
ustave in zakonodaje narekovali federalni or-
gani. 

Na vprašanje, ka j po 23 . decembru, pa j e 
L O J Z E P E T E R L E , predsednik slovenske 
vlade dejal : 

»Pri odgovoru na to vprašanje bom zelo 
oseben. Na jp re j bom dal izjavo za radio Cle-
veland in še za nekatere osrednje radijske hiše 
po svetu, tako da bodo z našo odločitvijo 
seznanjeni vsi Slovenci po svetu. Po tem pa 
bom šel v postel jo. Prvi ukrep , ki se bo zgodil 
ju t r i , pa bo znižanje cene bencina. Toda to ne 
bo posledica plebsicitne odločitve,« j e razložil 
Lojze Peter le , ampak posledica znižanja cen 
goriva po vsej Jugoslaviji . 

strije (SPO) so zastopali: dr. Di-
eter Antoni , dr. Irmtraut Karls-
son in dr. Janko Ferk. Iz Italije 
je prišel Stojan Spetič, senator 
v parlamentu. Evropski parla-
ment je zastopal poslanec Gior-
go Rossetti. Iz deželnega sveta 
Veneta pa sta prišla Ivo Rossi in 
Alessandro Cabassi. Iz Z D A se 
je kot opazovalec udeležil ple-
biscita znani harvardski profesor 
dr. Ari L. Motzkin. 

Za poročanje o slovenskem 
plebiscitu se je v tiskovnem sre-
dišču v Cankarjevem domu 

• Nocoj ob 21. uri je" slovenski 
zunanji minister Dimitrij Rupel 
v tiskovnem središču v Cankarje-
vem domu prvič javnosti pokazal 
nov slovenski potni list, ki je ze-
lene barve, v njem pa je natisnje-
nih v ščitu s štirimi polji več gr-
bov z območja Slovenije. Janez 
Janša, obrambni minister, pa se 
jc danes pokazal z novo značko 
slovenske vojske. 

akreditiralo okrog šestdeset tujih 
novinarjev, posebnih poročeval-
cev iz kakšnih desetih držav. 

Največ jih je bilo iz Nemčije,] 
Avstri je, Italije in Madžarske,] 
prišli pa so tudi iz Velike Brita-I 
nije, Francije, Španije, Nizozem-I 
ske, Finske in celo Japonske. 
Večje tiskovne agencije kot 
UPI . AP , AFP, Reuter , kakor 
tudi močne televizijske organiza-
cije kot CNN ali BBC, so prav 
tako poslale v Ljubljano Svoje 
novinarje. Ob teh je dogajanja 
spremljalo še več kot 130 doma-
čih poročevalcev. Več na 2. in 3. 
strani. 
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D A N E S 
V D E L U 

• Spomladi 
v Sloveniji 
popis 
prebivalstva 
To bo šesti popis po 
drugi svetovni vojni 

' K splošni 
izobrazbi sodi 
tudi znanje 
o verstvu 
Dr. Alojzij Šuštar na 
4. Celjskem večeru 
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> Železniška 
cisterna vnela 
dva potniška 
vlaka 
Sedem mrtvih, 48 ra-
njenih 

t Tropski ciklon 
Joy grozi 
Queenslandu 
Podobna moč, kot jo 
je imel uničujoči 
Tracy 

stran 7 

DANES 
V DELU 
ŠPORT 
• Poraz 

košarkarjev 
v Sarajevu 
Smel t Olimpija je 
proti Bosni ostala 
praznih rok, v Zenici 
pa prekinitev tekme 

stran 1 2 
• Skandinavsko 

zmagoslavje 
Norvežan Ole Chri-
stian Furuseth in 
Šved Tomas Fodgoe 
najhitrejša v slalomu 
v Kranjski Gori 

stran 1 1 
• V Planici Petek 

in Fras 
Franci članski prvak 
Slovenije, Frasu tek-
ma za alpski mladin-
ski pokal. 
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MED 30.000 
RAZLIČNIMI 

KNJIGAMI BO VSAJ 
ENA TUDI ZA VAS 

Knjigarna Mladinske knjige, 
Titova J, Ljubljana 
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V 3 SLOVENIJE 
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založba mladinska knjiga 

VELIKO SLAVJE PRED LJUBLJANSKIM MAGISTRATOM. (Foto: Joco Znidaršič) 

Novoletna dvojna številka Kaja že 
v prodaji: 

NA ZDRAVJE KAJ, DA BOŠ SPET NAJ-
BOLJŠI 
ROPARJI NA MEJNIH PREHODIH 
MATEJA IN ROK - POD ROKO 
IVO DANEU - KOŠARKAŠKA LEGENDA 
SVINJE KOT POLITIKI 
Tv šepetanja, nagradna križanka, Vava, dr. Koši-
ček svetuje, trač inventura, strip, horoskop.. . 

Ne zamudite novoletne številke i barvnim ovitkom in poster 
koledarjem - dvojna številka za isto ceno. 


