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Republika Slovenija je postala 
samostojna in neodvisna država 

h i 

ZGODOVINSKI TRENUTEK SLOVENSKEGA NAkODA 
(Foto: Igor Modic) 

Rižkov v bolnišnici, 
Gorbačovu vsa oblast 
Sovjetski predsednik j e dobil pravico odločati 
o vseh vprašanjih — Premier je preživel infarkt 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
MOSKVA, 26. decembra — Mihail Gorbačov je udeležencem 4. 
kongresa ljudskih poslancev ZSSR uvodoma pojasnil, da je premier 
Nikolaj Rižkov imel infarkt. Je v bolnišnici, vendar njegovo življe-
nje ni več v nevarnosti. Sicer pa so poslanci z večino glasov odobrili 
zakon o ustavnih spremembah, ki začne veljati z dnem sprejetja. 
V ZSSR potemtakem že velja sistem popolne predsedniške oblasti 
Mihaila Gorbačova. 

Enainšestdesetletni Nikolaj 
Ivanovič Rižkov je preživel in-
farkt sinoči, se pravi še isti dan, 
ko je kongres v bistvu že razpu-
stil vlado in uvedel kabinet mini-
strov. Rižkov je pol leta zatem, 
ko je Mihail Gorbačov aprila 
1985 postal generalni sekretar 
CK KPSZ, postal predsednik 
sveta ministrov. Od tedaj je tudi 
član politbiroja. Zlati letos je bil 
najbolj kritizirana politična 
osebnost, kajti radikalni krogi so 

GENADIJ JANAJEV - Predla-

gani podpredsednik SZ 

prav vladi pripisovali naglavni 
greh za gospodarski razpad, po-
gosti pa so bili tudi očitki, da kot 
eksponent vojaškoindustrijskega 
kompleksa zavira radikalne go-
spodarske reforme. 

Poslanci 4. kongresa so Rižko-
vu poslali telegram z željami za 
okrevanje. Sicer pa so sprejeli 
spremembo 36 členov ustave, ki 
omogočajo neposredno predsed-
niško upravo na območju celot-
ne države. Tass je ob tem zapi-
sal, da Gorbačovovim političnim 
nasprotnikom ni uspelo vplivati 

m izid g l a s o v a n j a . S p r e j e t i z a -
ton v bistvu odpravlja doseda-
njo vlado in uvaja kabinet mini-
strov, ki bo neposredno podre-
jen predsedniku. V njegovi se-
stavi bodo premier, namestniki 
in ministri. Zakon ne določa šte-
vila ministrov. Pri delu kabineta, 

glasovanju o odločilnih sklepih, 
bodo sodelovali tudi republiški 
ministri. Na novo se uvaja tudi 
funkcija podpredsednika ZSSR, 
ki naj bi ga izvolil kongres. Za-
kon hkrati razpušča spomladi 
imenovani predsedniški svet, 
svet federacije pa se iz posveto-
valnega spreminja v koordinacij-
sko telo. Predsednik Gorbačov 
ima potemtakem praktično ne-
posredno oblast v sferi vseh vi-
talnih političnih vprašanj ZSSR. 

Gorbačov je poslance seznanil 
tudi z rezultati torkovega posve-
ta z republiškimi predsedniki. 
Spričo trgajočih gospodarskih 
vezi so se dogovorili o gospodar-
skem sodelovanju v letu 1991 in 
uskladili vse točke sporazuma 
o oskrbi prebivalstva z živili za 
prihodnje leto. Po obsegu naj 
oskrba ne bi bila manjša kot le-
tos, v zvezi z vprašanjem gospo-
darskega sodelovanja pa je de-
jal, da so dosegli soglasje o veči-
ni vprašanj. Obseg sklenjenih 
gospodarskih sporazumov zaje-
ma 77 odstotkov potrebne ravni. 

Na popoldanskem zasedanju je 
Gorbačov predlagal edinega 
kandidata za funkcijo podpred-
sednika države, 53-letnega Ge-
nadija Janajeva, sicer člana po-
litbiroja sovjetske partije in se-
kretarja centralnega komiteja za 
mednarodne odnose. Predstavil 
ga je kot somišljenika, blesteče-
ga organizatorja in človeka dia-
loga. Nekateri poslanci so pred-
sedniku očitali, da ni predlagal 
več kandidatov, spraševali, ali 
Janajev ni nemara antipod Še-
vardnadzeju in ali ne bo v bistvu 
nekakšen politični komisar parti-
je pri Gorbačovu. 

j a n a j e v , s i c e r p r a v n i k in i n ž e -
n i r , p a j e v s v o j e m n a s t o p n e m 

g o v o r u p o u d a r i l , d a s e d a n e s r e -
š u j e u s o d a p e r e s t r o j k e , d a j e p r i -
vrženec Gorbačova in korenitih 
sprememb. Menil je, da se mora 
predsednikova politika opreti na 
vse domoljubne in demokratične 
sile. 

MIHA L A M P R E H T 

N a slovesni razglasitvi izidov nedeljskega plebiscita sta na seji slo-
venskega parlamenta spregovorila Milan Kučan in dr. France Bučar 
LJUBLJANA, 26. decembra - V slovenskem parlamentu so danes 
zvečer na skupni seji vseh treh zborov slovesno razglasili izid nedelj-
skega plebiscita. Besedam predsednika parlamenta dr. Franceta 
Bučarja, da pred slovensko, jugoslovansko in svetovno javnostjo 
razglaša, da je Slovenija postala samostojna in neodvisna država, so 
poslanci in gostje dolgo in burno ploskali. 

Na slovesni razglasitvi samo-
stojne Slovenije so bili predsed-
nik predsedstva Slovenije Milan 
Kučan in člani predsedstva, dr. 
Janez Drnovšek, član predsed-
stva SFRJ, predsednik vlade 
Lojze Peterle in člani vlade, 
nadškof in ljubljanski metropoli-
ti dr. Alojzij Šuštar, nekateri 

• Zbori slovenskega parlamen-
ta so se danes vrstili tudi na 
prejšnji teden prekinjenih sejah. 
O večini pomembnih aktov, ki 
so tokrat na dnevnem redu, med 
temi je tudi nova davčna zako-
nodaja, naj bi bila končna odlo-
čitev znana jutri, ko bodo zbori 
predvidoma končali štiridnevno 
sejo. 

člani Slovenskega narodnoosvo-
bodilnega sveta in sicer, Matija 
Maležič, Jože Penca, Bogdan 
Osolnik in Mara Rupena 
- Osolnik, delegacija hrvaškega 
sabora, ki jo je vodil predsednik 
dr. Žarko Domljan, medtem ko 
se je dr. Franjo Tudman opravi-
čil zaradi drugih dolžnosti, pred-
stavniki parlamentarnih politič-
nih strank in zvez, predstavniki 

26. de-
Amerike 

State Department 
plebiscitu na rob 
• VVASHINGTON, 
cembra - Radio Glas 
je objavil sporočilo State Depart-
menta o plebiscitu v Sloveniji. 
V njem je rečeno, da referendum 
izraža nezadovoljstvo Slovenije 
z njenim članstvom v Jugoslaviji, 
kakršna je danes, vendar še ne 
pomeni dejanske odcepitve. Slo-
venski voditelji ga opisujejo kot 
izhodišče za dve smeri delovanja 
v naslednjih šestih mesecih: za-
konski postopek za zagotovitev 
neodvisnosti in pogajanja z dru-
gimi jugoslovanskimi republika-
mi o prihodnjih jugoslovanskih 
medsebojnih odnosih, tudi 
o konfederaciji. 

ZDA podpirajo enotnost in 
demokracijo v Jugoslaviji, ven-
dar State Department meni, da 
se morajo jugoslovanski narodi 
sami dogovoriti o ustavni uredi-
tvi v državi v skladu z načeli 
KVSE in po poti miroljubnega 
demokratičnega dialoga. Letoš-
nje volitve v vseh republikah po-
menijo velik korak k demokraci-
ji. Jugoslavijo zdaj čakajo kritič-
ne odločitve o lastni prihodnosti. 
O njej se je mogoče dogovoriti 
samo z dialogom, ki bi 'ipošteval 
interese vseh narodov v Jugosla-
viji. ZDA bodo odločno naspro-
tovale vsaki uporabi sile ali za-
straševanju, ki bi preprečilo de-
mokratične spremembe v Jugo-
slaviji ali bi jim vsililo nedemo-
kratično obliko neenotnosti. 

C. R 

SAZU in pravosodnih ustanov 
Slovenije, člani zvezne vlade in 
drugi funkcionatji v zveznih or-
ganih iz Slovenije, generalni 

se je v govoru ozrl po zgodovin-
ski poti slovenskega naroda. 

Od razglasitve plebiscita zače-
njamo odštevati čas, ko mora 
Slovenija sprejeti vse najnujneše 
poplebiscitne akte. O njih oziro-

ma o glavnih usmeritvah pri tem 
je poslancem na slovesni seji go-
voril predsednik Slovenije Milan 
Kučan, ki je poudaril, da te 

• LJUBLJANA, 26. decembra - Republiška volilna komisija je na 
današnji seji ugotovila izid glasovanja na plebiscitu v nedeljo 23. 
decembra. Za samostojno in neodvisuo državo Slovenijo je glasovalo 
1.289.369 glasovalnih upravičencev ali 88,5 odstotka. Proti je bilo 
57.800 upravičencev ali 4 odstotke, neveljavnih je bilo 12.412 
glasovnic ali 0,9 odstotka. 

Od 1.496.860 v imenike vpisanih glasovalnih upravičencev se jih 
glasovanja zaradi odsotnosti (služenje vojaškega roka, vojaške vaje, 
službena odsotnost) ni udeležilo 42.274. Glasovanja pa seje s potrdi-
lom (dobiti so ga morali tisti, ki niso bili vpisani v imenike) udeližilo 
2434 ljudi. Tako je na plebiscitu glasovalo 1.361.738 ali 93,5 
odstotka volilcev, in sicer na dan plebiscita 1.329.523, predčasno je 
na sedežih občinskih volilnih komisij glasovalo 19.233 upravičencev 
medtem ko je na priložnostnih glasovalnih mestih v domovih za 
ostarele, bolnišnicah, zdraviliščih in v priporih glasovalo 12.982 
upravičencev. 

konzul Madžarske Gabor Baghi 
in predstavniki slovenskih orga-
nizacij iz zamejstva. 

Po Zdravljici, ki jo je zapel 
pevski zbor Anton Foerster, je 
najprej govoril predsednik 
skupščine dr. France Bučar, ki 

usmeritve temeljijo na že spreje-
ti izjavi o dobrih namenih, ki je 
naletela na dober odziv doma in 
v tujini. Več na 3. strani. 

Po slovesni seji so se poslanci 
in gostje srečali v preddverju 
dvorane na priložnostnem sreča-
nju. JANA TAŠKAR 

TEMA DNEVA 

Slovenija, moja država 
V slovenskem parlamentu se je danes ponovilo 

razpoloženje, kakršnega so bila polna mesta in vasi 
v nedeljo ponoči, ob neuradnem izidu plebiscita za 
samostojno Slovenijo. 

In tako kot se je nedelja iztekla zrelo, srčno, 
z izjemno visoko udeležbo na glasovalnih mestih in 
z več kot prepričljivo odločitvijo »za«Je minila tudi 
včerajšnja slovesna skupna seja vseh treh zborov. Oči 
in obrazi poslancev in gostov so povedali vsaj toliko 
kot izbrane besede obeh govornikov. 

Slovenija je torej v teh dneh naredila korak, 
o katerem so, tako pravijo, sanjali rodovi pred nami. 
Tisti, ki danes živimo v tem prostoru, ga soustvar-
jamo in sooblikujemo. Morda celo z nekaj presene-
čenja, saj si mnogi niso upali optimistično pričako-
vati, da se bodo zamisli o samostojnosti lahko udeja-
nile tako hitro. Gotovo pa bomo ta dogodek lahko 
vrednotili prav hitro, tudi po nekaterih samo na 
videz drobnih stvareh, kot je denimo ta, da se nam 
ne bo treba več pogajati, kdo od velikih slovenskih 
mož bo imel prostor v učbenikih. In vrednotili ga 
bomo po tem, da bomo odločitve sprejemali sami, 
brez posrednikov, brez strahu, da bomo preglaso-
vani. 

Razporoka ob hkratnem iskanju novih oblik skup-
nega življenja in povezovanja bo vse prej kot lahko in 
prijetno opravilo. Torej se bo treba že danes odpove-
dati vznesenosti - že danes se znova začenja trd 
vsakdanjik, ki ga dejstvo, da smo poslej samostojni, 
prav nič ne olajša. 

JANA TAŠKAR 
1 

PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

v, as vabijo 

-j-f.*;' y< 

na slavnostni koncert v čast 
Republike Slovenije v petek, 
28. decembra 1990, ob 20. uri 

v Cankarjevem domu. 

Slavnostni nagovor bo imel Milan 
Kučan, predsednik Predsedstva 
Republike Slovenije, koncert pa 

bo izvedla Slovenska 
filharmonija. 

Moja dežela je naša država 

N O V O L E T N A Z E L J A 

Karikatura: Franco Juri 

Jugoslavijo zajela popolna 
zmeda v delovanju sistema 
Letošnji vdori v plačilni sistem spominjajo na klasične bančne rope, ugotavlja 
Ante Markovič - Javna poraba pogoltnila akumulacijo in amortizacijo 
BEOGRAD, 26. decembra - Jugoslavija se mora odločiti, ali bo 
ustavila spodkopavanje pravnega in ekonomskega sistema in zago-
tovila normalne možnosti za dogovor o prihodnosti ali pa se bo 
nadaljevala praksa iz druge polovice letošnjega leta, ki neizogibno 
pelje v anarhijo in zmedo s popolnoma negotovim končnim izidom 
za vse državljane, narode in narodnosti Jugoslavije. To so opozorili 
na današnjem sestanku predsednika ZIS Anteja Markoviča s pred-
sedniki izvršnih svetov republik in pokrajine Vojvodine. 

O popolni zmedi v delovanju 
sistema priča ne le kršenje zvez-
nih zakonov, razdrobljenost trga 
in nevplačevanje sredstev v zvez-
ni proračun (do 26. decembra 
federaciji niso plačali 10 milijard 
dinarjev), temveč tudi nezasliša-
ni vdori v plačilni sistem, ki ne-
izogibno spominjajo na klasične 
bančne rope. Pred nedavnim so, 
denimo, začeli celo spreminjati 
nazive virmanov: podjetje vplača 
sredstva na račun carine, v neka-
terih podružnicah SDK pa ta ra-
čun prečrtajo in sredstva nakaže-
jo drugam. 

Podobno velja tudi za mone-
tarno področje, saj je bila pred-
videna meja samo v zadnjih 
dveh mesecih presežena za osem 
do deset milijard dinarjev. Re-
publike in pokrajini so porabile 
sredstva za porabo namesto za 
razvoj. Samo od junija do de-
cembra letos je šlo za javno po-
rabo 120 milijard dinarjev (blizu 
11 milijard dolarjev) več od vso-
te, predvidene s protiinflacijski-
mi okviri, za osebne dohodke pa 
so izplačali 57 milijard dinarjev 
(blizu pet milijard dolarjev) več. 
Tako je javna poraba »pogoltni-
la« ne le celotno akumulacijo, 
temveč tudi -amortizacijo jugo-
slovanskega gospodarstva, zviša-
nje osebnih dohodkov pa je ena-
ko znesku izgub. 

Po koncu današnje slavnostne 
seje slovenske skupščine sta 
podpredsednik vlade dr. Jože 
Mencinger in minister za trg in 
splošne gospodarske zadeve 
Maks Bastl na tiskovni konfe-
renci seznanila novinarje z vsebi-
no današnjega sestanka v zvez-
nem izvršnem svetu, ki so se ga 
poleg zvezne vlade udeležili tudi 
predsedniki vseh republiških 
vlad. V slovenski delegaciji je 
poleg njiju bil še predsedpik slo-
venske vlade Lojze Peterle. 

Dr. Mencinger je dejal, da je 
pogovor zadeval predvsem go-
spodarsko politiko zvezne vlade 
za prihodnje leto in nadaljevanje 
stabilizacijske politike zvezne 
vlade. »Dogovorili se nismo 
nič,« je dejal Mencinger. ZIS po 

njegovih besedah hoče na novih 
podlagah v bistvu ponoviti stabi-
lizacijski program iz lanskega 
decembra, s tem da bi bilo to-
krat težišče na restriktivnejši po-
litiki izplačevanja osebnih do-
hodkov in davčni politiki. Po 
njegovih besedah je danes v Be-
ogradu šlo za usklajevalni sesta-
nek, kjer pa so se jasno izobliko-

• BEOGRAD, 26. decembra 
(Tanjug) — Pri uresničevanju 
programa gospodarske reforme 
bo lahko Jugoslavija tudi v pri-
hodnje računala s podporo Med-
narodnega denarnega sklada in 
Svetovne banke, je mogoče skle-
pati po pogovorih, ki jih je imela 
jugoslovanska delegacija pod 
vodstvom člana zveznega izvrš-
nega sveta Boža Marendiča pred 
nedavnim v VVashingtonu s pred-
stavniki teh dveh mednarodnih 
finančnih organizacij. Kot je spo-
ročil sekretariat ZIS za informa-
cije, je bilo izraženo popolno so-
glasje tako glede makroekonom-
ske politike v minulem letu kot 
glede zasnove ekonomske politi-
ke, predlagane za prihodnje. 

vale tri skupine. Prva, v kateri 
so Srbija, Vojvodina, Kosovo in 
Črna gora, je proti taki omeje-
valni politiki in zahteva, naj bo 
težišče na oživljanju proizvodnje 
na načelih predreformne (infla-
torne) gospodarske politike. 
V drugi skupini sta Hrvaška in 
Slovenija, ki v bistvu soglašata 
s konceptom Markovičeve go-
spodarske reforme, s tem da obe 
republiki zagovarjata zmanjšanje 
javne porabe, minimalno delo-
vanje federacije in zmanjšanje 
njenih pristojnosti. Drugi dve re-
publiki BiH in Makedonija, pa 
v celoti podpirata Markoviča in 
se zavzemata za ponovno uvelja-
vitev nekaterih preživelih instru-
mentov federacije, kot je deni-
mo, sklad za nerazvite. 

Maks Bastl je še dodal, da gre 
za tako različna stališča in ne-
upoštevanje razmer v Jugoslavi-
ji, da se bodo republike zelo tež-
ko sporazumele. Dr. Mencinger 

je še omenil, da so se pogovarja-
li tudi o devalvaciji dinarja, ven-
dar ne o odstotku. Dejal je tudi, 
da Slovenija v teh pogovorih za-
govarja stališče, da je treba zvez-
ni proračun zmanjšati za polovi-
co, v skladu s tem pa omejiti in 
zmanjšati vlogo federacije in to 
predvem na področju obrambe 
in zvezne administracije. Dejal 
je tudi, da zvezna vlada razmi-
šlja o zamrznitvi plač na mesečni 
izplačilni ravni približno 32 mili-
jard dinarjev za vso Jugoslavijo. 
Na vprašanje, ali bo zvezna vla-
da odstopila, če ne bo prišlo do 
soglasja med republikami o nje-
nem gospodarskem programu, je 
dr. Mencinger dejal, da po da-
našnjem sestanku nima občutka, 
da bi zvezna vlada razmišljala 
o odstopu. 

V E S O S T O J A N O V in Tanjug 

D A N E S 
V D E L U 

• Opazovalci so 
začeli dvomiti 
0 legitimnosti 
srbskih volitev 
Na dan volitev je bilo 
na volilne sezname 
vpisanih kar 9,5 od-
stotka volilcev 

1 Slovenska 
zakonodaja 
pred zveznim 
ustavnim 
sodiščem 
O slovenskem zako-
nu o plebiscitu za za-
prtimi vrati? 

stran 2 

) Al i bo davčni 
sveženj 
odložen? 
V republiški skupšči-
ni težave z olajšavami 

stran 3 

• Mučna vrnitev 
domov 
Vietnamski ljudje iz 
čolnov še vedno tava-
jo po svetu, kdor pa 
se le vrne domov, je 
hudo razočaran 

stran 4 

1 Uvodni takti 
pogajanj 
Nove republike — dr-
žave bodo morale 
znati živeti vsaj druga 
ob drugi 

stran 5 

Sprevod dedka Mraza vseeno j e 
LJUBLJANA, 26. decembra - »Sprevod dedka Mraza v Ljubljani 
bo,« so dejali ustanovitelji zasebnega podjetja Euro Spectra iz viške 
občine, ko se je mestna vlada odločila, da tradicionalnega sprevoda 
letos ne bo pripravila. Res, da se sprevod ni vil skozi center mesta, 
tudi prav dolg in bogat ni bil, vendar so bili otroci na centralnem 
nogometnem stadionu Olimpije za Bežigradom z dedkom Mrazom 
in njegovimi darili zelo zadovoljni. Sprevod dedka Mraza na stadi-
onu Olimpije bo še 27. in 28. decembra, obakrat ob 16.30. In 
mimogrede: ideja o sprevodu na stadionu sploh ni slaba, saj se da 
videti vse, kar se dogaja, za živahno mladež pa je dovolj prostora in 
danes tudi snega za sprostitev. (K. M., Foto: Marko Fcist) 

Turčija živi v strahu 
Iraška soseda seli prebivalstvo iz bližine meje - Grožnja zahodnim 
zaveznikom, da ne bodo smeli uporabljati oporišča - Huseinov trik? 
ANKARA, B A G D A D , 26. decembra (UPI, AFP, Tanjug) - Pre-
bivalci jugovzhodnih predelov Turčije, ki mejijo na Irak, so se 
začeli seliti na zahod zaradi stopnjevanja napetosti v tem območju. 
Današnji Hiirriyet navaja, da je vzrok za izseljevanje čedalje 
hitrejše kopičenje vojaških enot v Turčiji, kjer je že stacioniranih 
100.000 vojakov, pa tudi zbiranje močnih iraških enot na drugi 
strani meje. 

List navaja, da se iz jugov-
zhodne Anatolije izseljujejo 
predsem ženske in otroci, saj se 
strah pred izbruhom vojne stop-
njuje. Domnevajo, da se bo izse-
ljevanje po novem letu okrepilo, 
ker se bo približal rok za umik 
vojaških enot iz Kuvajta. Turčija 
je danes zagrozila, da ameriškim 
enotam ne bo dovolila uporabiti 
oporišč NATO na svojem ozem-
lju v primeru zalivske vojne, če 
zahodna zveza ne bo poslala 
svojih »mobilnih enot«, da bi 
branile turško ozemlje na meji 
z Irakom. Današnji Milliyet, ki 
se sklicuje na izjave vladnih 
funkcionarjev, piše, da sta zavla-
čevanje in omahljivost NATO 
glede »mobilnih enot« tako za-
skrbela Ankaro, da bo Turčija 
kot članica pretehtala svoje ce-
lotne odnose z zahodno zvezo. 

Uradni Pariz danes ugotavlja, 
da je povabilo iraških veleposla-
nikov iz držav članic varnostne-
ga sveta na posvete v Bagdad 

»nova taktična poteza Sadama 
Huseina, ki bi rad pridobil čas«. 
Hkrati ne izključujejo možnosti 
nove Huseinove diplomatske po-
bude; pri tem se opirajo na pisa-
nje nekaterih časnikov in izjave 
a l ž i r s k e g a p r e d s e d n i k a Š a d l i j a 
B e n d ž e d i d a . 

V i s o k i f u n k c i o n a r P L O Z e i d 
V e h b e j e z a g r o z i l s s a m o m o r i l -
skimi napadi na ameriške objek-
te po vsem svetu, če bodo Z D A 
z a č e l e v o j n o z I r a k o m . 

V intervjuju za libanonski ko-
munistični radio Glas ljudstva je 
predstavnik PLO v Libanonu 
v že običajnem tonu napovedal, 
da bodo »ameriški interesi po 
vsem svetu tarča samomorilskih 
napadov«. Jemenski predsednik 
Ali Abdulah Saleh pa je odločno 
obsodil resolucije varnostnega 
sveta proti Iraku in pristavil, da 
temeljijo na »dvojnih merilih«. 
V izjavi za bagdadsko revijo 
Alef-Baa je predsednik Saleh 
poudari, da se njegova država 

zavzema za mirno urejanje vseh 
spornih vprašanj in vzpostavitev 
stabilnosti na Bližnjem vzhodu. 

Iraško ladjo Ibn Khaldun, ki 
je natanko pred 20 dnevi izplula 
iz Alžira s precejšnjo količino 
zdravil in mleka v prahu za ira-
ške ženske in otroke, so danes 
ustavili pred otokom Masirah 
v Omanu. To je sporočila alžir-
ska agencija APS, ki se sklicuje 
na britansko obrambno ministr-
stvo. Neka fregata britanske voj-
ne mornarice je ladjo ustavila in 
jo pripeljala v najbližje prista-
n i J č e . 

A l ž i r s k i p r e d s e d n i k Š a d l i 
Bendžedid pripravlja novo kom-
promisno formulo za mirno od-
pravo krize v Zalivu. Načrt naj 
bi zadovoljil tako Irak, ki zahte-
va istočasno obravnavo vseh 
bližnjevzhodnih problemov, kot 
ZDA, ki zavračajo vsakršno po-
vezovanje z drugimi perečimi, 
bližnjevzhodnimi vprašanji. 

Sovjetska zveza namerava do 
10. januarja umakniti vse svoje 
državljane iz Iraka. Od okoli 
9000, kolikor jih je bilo v Iraku 
v času napada na Kuvajt, jih je 
ostalo še okoli 1700 in ti se po-
spešeno vračajo v domovino 
z rednimi in izrednimi letali. 

Spremembe 
v albanski 
vladi? 
Na seji za zaprtimi vrati 
naj bi prišlo do velikih za-
menjav v partiji 

TIRANA. 26. decembra (AFP) 
- Člani vodstva vladajoče alban-
ske komunistične partije so na da-
našnjem sestanku v Tirani razprav-
ljali o novem programu partije, ki 
naj bi ga sprejeli pred prvimi parla-
mentarnimi volitvami februarja 
prihodnje leto. Kot sporočajo z ar 
hodne agcncijc, so izredno enod-
nevno konferenco sklicali po več-
mesečnih nemirih in političnih 
spremembah, katerih cilj je usme-
ritev izolirane Albanije na pot de-
mokracije in večstrankarskega si-
stema. Rcuter se sklicuje na poli-
tične vire, ki trdijo, da bo na kon-
ferenci za zaprtimi vrati prišlo do 
velikih sprememb v centralnem 
komiteju. Mogoče je, da bodo za-
menjali kar polovico od 120 članov 
CK. AFP navaja, da na konferenci 
sodeluje 1000 delegatov iz vse dr-
žave, novi partijski program pa naj 
bi razglasil državni' in partijski vo-
ditelji Ramiz Alia. Ta radikalni 
program bo imel kritično stališče 
do preteklosti, je za tuje agencije 
izjavil novinar Zeri i Popullit Shke-
lqim Beqari. 

ENCIKLOPEDIJA 
V 3 SLOVENIJE 


