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Ultimat 
vojaškega 
vrha 

BEOGRAD, 30. junija (Tanjug) 
- V izjavi, ki jo je sinoči posredova-
la beograjska televizija, je član Štaba 
vrhovnega poveljstva generalpol-
kovnik Marko Negovanovič dejal: 

»Državljani Jugoslavije, govorim 
vam kot član štaba vrhovnega po-
veljstva oboroženih sil SFRJ, ki te 
dni ves čas zaseda 

Razmere v državi so dramatične. 
Grozi razpad Jugoslavije. Razplam-
teli so se ostri mednacionalni spopa-
di, napovedujejo se še novi. Smo na 
začetku državljanske vojne. 

Jugoslovanska ljudska armada že 
leta in leta opozarja, da se ni mogo-
če izogniti takemu razvoju dogod-
kov, če ne bo konec politike postav-
ljanja pred dejstva in enostranskega 
razbijanja jugoslovanske države, kr-
šenja zakonov in anarhije. Storili 
smo vse, kar je v naši moči, in tudi 
zdaj si prizadevamo, da bi zagotovili 
možnost za miren demokratičen in 
legalen razplet jugoslovanske krize. 
Žal so se nekateri, namesto da bi 
ravnali tako, zatekli tudi k uporabi 
sile. da bi uresničili enostranske od-
ločitve, ki razbijajo ozemeljsko ce-
lovitost in suverenost Jugoslavije. 

Proti enotam Jugoslavanske ljud-
ske armade, ki so na ozemlju Repu-
blike Slovenije izpolnjevale svoje 
ustavne dolžnosti pri varovanju me-
ja in ozemeljske celovitosti države, 
seje začela vojna. Vse to se dogaja 
na umazan, surov in potuhnjen 
način. 

Dogovorjena prekinitev ognja se 
ne upošteva. Medtem ko se enote 
JLA vzdržujejo uporabe sile in stre-
ljajo samo v samoobrambi in skrajni 
sili, ob najrazličnejših prevarah celo 
najvišjih voditeljev Republike Slo-
venije prihaja do brezobzirnih napa-
dov na enote, vojaške objekte, pri-
padnike JLA in člane njihovih 
družin. 

Hkrati se na ozemlju Republike 
Hrvaške končuje splošna mobiliza-
cija vseh oboroženih enot. 

Nocoj je štab vrhovnega povelj-
stva oboroženih sil poslal zadnjo 
zahtevo predsedniku in vladi Repu-
blike Slovenije, s katere izpolnitvijo 
se odpira možnost za prekinitev 
oboroženih spopadov. Če vodstvo 
Republike Slovenije ne bo izpolnilo 
postavljenih zahtev, katerih bistvo 
je brezpogojna prekinitev ognja in 
ustvarjanje normalnih razmer za 
življenje in delo, bo štab vrhovnega 
poveljstva ukazal uvedbo ukrepov 
v skladu s položajem v državi, vštev-
ši najvišjo bojno pripravljenost ter 
mobilizacijo in uvedbo strogih voja-
ših ukrepov. 

Štab vrhovnega poveljstva poziva 
vse državljane in domoljubne sile, 
da se postavijo po robu tistim, ki 
našo državo in naše narode potiska-
jo v splošno katastrofo.« 

Stališča skupščine 
Republike Slovenije 
SKUPŠČINA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 200-08/89-2/23 
Ljubljana, 30/6-1991 

STALIŠČA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENUE 
V ZVEZI S POLITIČNIM IN VARNOSTNIM POLOŽAJEM 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupščina Republike Slovenije je na izrednem zasedanju 29. 
oziroma 30. junija 1991 obravnavala položaj po razglasitvi 
samostojnosti in agresiji jugoslovanske armade na ozemlje 
Republike Slovenije, utemeljeni na odločitvi zveznega izvršnega 
sveta. 
Skupščina Republike Slovenije se je seznanila s poročili predsed-
nika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana, predsed-
nika izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije Lojzeta 
Peterleta, ministra za obrambo Janeza Janše, ministra za notra-
nje zadeve Igorja Bavčarja in ministra za zunanje zadeve dr. 
Dimitrija Rupla. Z minulo molka je počastila spomin padlih. 
Sprejela je naslednja s t a l i š č a : 

1. Skupščina Republike Slovenije najostreje obsoja brutalno 
agresijo jugoslovanske armade in zveznih organov na ozemlje 
Republike Slovenije in najodločneje zavrača ultimate agresorja. 

2. Skupščina Republike Slovenije izreka priznanje vsem držav-
ljankam in državljanom, pripadnikom teritorialne obrambe in 
policijskih sil Republike Slovenije za hrabro in uspešno obrambo 
države. 

3. Skupščina Republike Slovenije sprejema poročila in odobrava 
aktivnosti predsedstva Republike Slovenije in izvršnega sveta 
skupščine Republike Slovenije, o kateri je bila obveščena. 

4. Skupščina Republike Slovenije vztraja pri sprejetih osamo-
svojitvenih dokumentih in nalaga vsem državnim organom 
Republike, da vztrajajo pri uresničevanju sprejetih odločitev. 

5. Skupščina Republike Slovenije ponovno poudarja, da žeh 
svoje odločitve uveljaviti na političen in demokratičen način. 
Nadaljnje postopke razdružitve je pripravljena uresničevati spo-
razumno in postopoma, seveda pod pogojem, da jugoslovanska 
armada in zvezni organi za notranje zadeve dosledno spoštujejo 
dogovorjeno ustavitev bojev, da se na zahtevan način umaknejo 
z bojnih položajev in komunikacij ter se vrnejo v vojašnice. 

6. Skupščina Republike Slovenije se strinja s stališčem predsed-
nika predsedstva Republike Slovenije, izrečenim v zvezi s pogo-
vori s predstavniki dvanajsterice v Zagrebu. Obenem poziva 
dvanajsterico, da v Republiko Slovenijo nemudoma pošlje svoje 
opazovalce in tako zagotovi nadzor nad spoštovanjem sprejetih 
dogovorov. 

Predsednik 
dr. France Bučar 

SKUPŠČINA 
REPUBLIKE SLOVENUE 

ŠtevUka: 200-08/89-2/23 
Ljubljana, 30/6-1991 

DODATNI SKLEP 
Skupščina Republike Slovenije predlaga predsedstvu Republike 
Slovenije in nalaga izvršnemu svetu in delovnim telesom skupš-
čine, predvsem komisiji za mednarodne odnose, da upoštevajo 
tudi predloge delegatk in delegatov, izražene v razpravi. 

Predsednik 
dr. France Bučar 
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Po končanih pogovorih sta Markovič in 
Peterle pozitivno ocenila doseženi sporazum 

Slovenija zavrača ultimat 
in odločno brani svobodo 

D A N E S 
V D E L U 
• Pax slovenica 

Bo premirje po slo-
venskih pogojih? 

stran 2 

• Svet gleda 
drugače na 
Slovenijo 
Zasluge imajo pred-
vsem mediji 

stran 6 

• V zakloniščih 
prostora za 
milijon ljudi 
V pripravljenosti 
200.000 pripadnikov 
civilne zaščite 

• Nepridipravi 
nikoli ne 
počivajo 
Policisti in kriminali-
sti imajo več nujnej-
šega dela, a 
vendar... 

stran 1 0 

Alarm zaradi nevarnosii zračne-
ga napada na Slovenijo ni povzročil 
nobene panike, poročajo naši do-
pisniki. Ljudje so mirno in organizi-
rano odšli v pripravljena zaklonišča 
ali v zaklonilnike, ki so jih uredili 
v kletnih prostorih slavb. Okoli 10. 
ure je znak siren označil konec pre-
plaha. 

V Cankarjevem domu je bila ob 
11.30 tiskovna konferenca, na kate-
ri so nastopili najvišji slovenski 
predstavniki. Milan Kučan, pred-
sednik predsedstva Republike Slo-
venije, je predstavil nekatere po-
udarke iz odgovora na ultimat ge-
neralštaba. Najpomembnejši je. da 

JA oblikuje srbske enote 
• Medtem pa so bile potrjene 
informacije, da v Srbiji in Bosni 
in Hercegovini teče mobilizacija 
rezervistov J A in da armada obli-
kuje enonacionalne enote. Ne-
odvisni TV Studio B v Beogradu 
je popoldne poročal, da je srbsko 
obrambno ministrstvo ukazalo 
delno mobilizacijo rezervistov. 
Rezervistom so ukazali, naj se 
takoj javijo v svojih vojašnicah, 
v nasprotnem primeru so jim za-
grozili s kaznijo. 

Odgovor 
Slovenije 
armadnemu vrhu 
»Ultimativne zahteve je mo-
goče reševati s političnimi po-
govori« - Osem točk 

LJUBLJANA, 30. junija 
- »Slovenska skupščina je na svoji 
seji spet poudarila odločnost, da 
bo svoje odločitve uveljavljala na 
političen in demokratičen način« 
sta med drugim sporočila predsed-
stvo in vlada Republike Slovenije 
načelniku vrhovnega štaba oboro-
ženih sil SFRJ in sekretarju za 
ljudsko obrambo na dopis štaba, 
v katerem so navedene ultimativne 
zahteve Republiki Sloveniji. 

V osmih točkah odgovora na ul-
timat pa je zapisano: Slovenija do-
sledno spoštuje prekinitev ognja, 
mrtve pripadnike JA je izročila 
enotam JA, za ranjene pa je poskr-
bela v bolnišnicah: pripravljena se 
je pogovarjati o usodi vojnih ujet-
nikov; enote in objekte JA bo de-
blokirala takoj, ko bodo enote za-
pustile bojne položaje; takrat bo 
mogoča tudi preskrba enot JA; po 
dogovoru bo zagotovljen tudi nor-
malen promet. Doslej ni znan no-
ben konkreten primer maltretira-
nja članov družin aktivnih in civil-
nih oseb v JA; o vračanju zaplenje-
ne opreme J A se bo mogoče pogo-
voriti, ko bo urejeno vprašanje 
vojne odškodnine. (Več na 2. i 
strani) TOKRAT BREZ NASMEŠKA - Ante Markovič na pogovorih v Ljubljani. (Foto: Joco Židaršič) 

LJUBLJANA, 30. junija - Po pogovorih med Milanom 
Kučanom, predsednikom predsedstva Slovenije, in Lojzetom 
Peterletom, predsednikom slovenske vlade, s predsednikom 
Izvršnega sveta skupščine SFRJ Antejem Markovičem, sta pred-
sednika obeh vlad pozno sinoči dala izjavi, iz katerih sledi, da se 
bodo jutri enote JA vrnile v vojašnice. 

Ante Markovič je uvodoma dejal. da je jugoslovanska vlada hotela 
zavarovati mednarodno subjektiviteto Jugoslavije, zato je začela 
uresničevati nekatere ukrepe, vendar so šli dogodki v drugo smer, 
kot je hotela. Ko je ZIS to ugotovil, je takoj posredoval, da bi 
preprečil katastrofo. Zvezni izvršni svet je 24 ur po začetku tega 
procesa, je napad na Slovenijo označil Ante Markovič. sprejel sklep, 
da je treba takoj prenehati z ognjem. Ker se to ni zgodilo, se je štab 
vrhovnega poveljstva odločil za dopolnilno mobilizacijo in nove 
ukrepe. 

Zvezni izvršni svet je bil nepripravljen ob teh novih ukrepih štaba, 
a je kljub temu takoj ukrepal proti širitvi spopadov. 

Ko sem danes zjutraj klical Ljubljano, je nadaljeval predsednik 
beograjske vlade, sem izvedel, da je slovensko vodstvo v bunkerjih, 
ker se pričakuje letalski napad. Ko sem izvedel, da so letala res 
v zraku, sem interveniral. 

V pogovorih s slovenskimi predstavniki smo se sporazumeli, je 
dejal Markovič, da je treba zaustaviti spopade, da je treba izpolniti 
dogovore iz Zagreba z ministri evropske dvanajsterice, da se morajo 
enote JLA vrniti v vojašnice in da mora armada dobiti vrhovno 
poveljstvo, torej, da mora biti konstituirano predsedstvo Jugoslavije. 
Končati se morajo tudi vsi preleti jugoslovanskih vojaških letal. 
Nekaj vprašanj je še ostalo brez odgovora, je dejal Markovič, in 
odgovore nanje bo jutri poskušala najti mešana komisija. 

Rad bi poudaril, je na koncu dejal Ante Markovič, da suverena 
pravica naroda do samoodločbe ne more biti zadušena s silo, hkrati 
pa. da enostranske odločitve vedno izzovejo silo. 

• Kar zadeva tehično plat pogajanj o premirju in o kateri sta se 
pogajala Janez Janša in Igor Bavčar z Milanom Čušičem in (nefor-
malno) Stanetom Brovetom, je stvar takšna: gre za štiri točke — in 
sicer, da se (prvič) premirje strogo spoštuje na vseh območjih, daje 
(drugič) konec vsakršnih preletov vojaških letal nad ozemljem Slove-
nije, da se lahko (tretjič) vojska umakne le brez težke opreme, zlasti 
tankov in da se morajo (četrtič) pripadniki 32. korpusa takoj uma-
kniti naravnost nazaj na Hrvaško. Toda o vseh teh točkah danes ni 
bilo doseženo soglasje, zato se bo jutri začela o perečih vprašanjih 
pogajati posebna pogajalska skupina, sestavljena iz predstavnikov 
obeh vlad — slovenske in zvezne. 

Predsednik slovenske vlade Lojze Peterle je v svoji izjavi po koncu 
današnjih pogovorov z delegacijo jugoslovanske vlade poudaril, da je 
danes v pretežno razumnih pogovorih prišlo do določenega uspeha. 
Ustavitev bojev je bila danes trdna toliko, da ni bilo nobenih novih 
smrtnih žrtev. »Ko govorimo o žrtvah, je g. Markovič navedel razlike 
o žrtvah pred ustavitvijo bojev in po njej. Tudi jaz moram nakazati 
nekaj raziik. Pri nas so bile žrtve perdvsem med civilisti, med vojaki 
pa so tudi žrtve, ki so bile ustreljene v h rbe t . . .«• 

Današnje srečanje je trajalo več ur. Začeli smo politično delo, 
nadaljevali pa s tehničnimi vidiki izvedbe ustavitve bojev. Vesel sem. 
da je prišlo do usklajenosti pri toliko vprašanjih, čeprav je zelo 
pomembno, da ostaja odprto vprašanje o načinu umika. Mislim, da 
lahko jutri komisija doseže sporazum. 

Odprto je tudi vprašanje zračnega prostora oziroma rabe letalstva 
v času, dokler ne začne komisija delati. Obe vprašanji sta odprti, ker 
pogajalca z jugoslovanske strani nista imela pooblastil. Slovenska 
stran zahteva, da se v tem času ne uporablja aviacija in ne vznemir-
jajo ljudje. »Pomembno je, da lahko po pogovorih napovemo, da se 
bo jutri začel umik enot v vojašnice. Tu je možno doseči zelo hitre 
premike. O načinu se bomo še dogovorili. Zelo je bil izpostavljen 
vidik humanosti, gre za ljudi, ki že nekaj dni žive v nemogočih 
razmerah. Tudi problemi mrtvih in ranjenih so po naših informacijah 
rešeni. 

Jutri začne delati medvladna komisija, ki bo obravnavala nerešena 
vprašanja, poseben poudarek bomo dali vidikom človečnosti. 
Upamo, da bo dogovor držal in da ne bo več prišlo do nepotrebnih 
alarmov, zaradi vojaških letal v zraku. 

Ob koncu naj povem, to smo povedali tudi g. Markoviču in njegovi 
delegaciji: slovenska vlada, predsedstvo in slovenska javnost ocenju-
jejo ravnanje JA kot akt brezobzirne agresije na suvereno slovensko 
državo, za katero je soodgovorna tudi zvezna vlada. 

V O J K O F L E G A R 
V E S O S T O J A N O V 

OBR/MBA SLOVENSKIH SIL 
(Foto: Srdan Živulovič) 

Naša zastava na zaplenjenem tanku na Brezovici pri Ljubljani. 

Predstavniki dvanajsterice 
znova prišli v Jugoslavijo 
Odposlanci ES so se pogovarjali z Budimirjem Lončarjem, Slobodanom Milo-
ševičem, kasneje pa so se sestali tudi s sedmimi člani predsedstva SFRJ 
O D N A Š E G A DOPISNIKA 
B E O G R A D , 30. junija - Zvezni sekretar za zunanje zadeve Budi-
mir Lončar se je nocoj v palači federacije v Beogradu sestal z misijo 
Evropske skupnosti, v kateri so zunanji ministri Italije, Luksem-
burga in Nizozemske Gianni De Michelis, Jacques Poos in Han van 
der Broek. 

Neposredno pred pogovori je 
minister De Michelis izrazil upa-
nje o uspehu pogovorov misije 
z najvišjimi državnimi voditelji 
Jugoslavije, Hrvaške in Sloveni-
je. »Pričakujem uspeh,« je rekel 

• Iz dobro obveščenih virov se 
je izvedelo, da je Slobodan Mi-
loševič danes zvečer članom de-
legacije Evropske skupnosti po-
trdil, da Srbija sprejema vse po-
goje skupnosti, vključno z izvoli-
tvijo Stipeta Mesiča za predsed-
nika predsedstva SFRJ. 

novinarjem, ko je pojasnil, da je 
misija dopotovala v Beograd, da 
bi se prepričala, ali se uresniču-
jejo dogovori, ki so bili doseženi 

• BONN, 30. junija - Nemški 
zunanji minister Hans Dietrich 
Genscher je nocoj v izjavi za 
ZDE sporočil, da bo jutri na va-
bilo zvezne vlade ter vlad Slove-
nije in Hrvaške dopotoval v Ju-
goslavijo. (M. S.) 

v petek v Beogradu in Zagrebu. 
»Ne prinašamo novega sporočila 
Evropske skupnosti,« je dodal 
De Michelis. 

Evropski ministri so se najprej 
sestali z Budimirjem Lončarjem, 
pozneje pa še s Slobodanom Mi-
loševičem. 

• Ž E N E V A , 30. junija - Kot 
poroča francoski radio, bo za-
hodnoevropska ministrska »troj-
ka« še danes zvečer odpotovala 
v Jugoslavijo na novo posredni-
ško misijo. Novico so potrdili 
v luksemburških diplomatskih 
krogih. B. M. 

Ministri so v pogovorih z Bu-
dimirjem Lončarjem izrazili za-
dovoljstvo spričo zagotovil zvez-
nega izvršnega sveta o prekinitvi 
ognja v Sloveniji. Hkrati trije 
člani misije ES z zadovoljstvom 
sprejemajo, da je jugoslovanska 
vlada potrdila obveznosti, ki jih 
je prevzela med obiskom teh mi-
nistrov v Beogradu minuli 
petek. 

Budimir Lončar se je s tremi 
ministri pogovarjal tudi o pi-
smih, ki jih je predsedujoči ES 
Jacques Poos včeraj poslal Ante-
ju Markoviču. Slobodanu Milo-

• LONDON, 30. junija - Bri-
tanski zunanji minister Douglas 
Hurd je za BBC izjavil: »Obto-
žujem jugoslovansko armado, 
ker mislim, da je minil čas, ko je 
bilo mogoče državo obdržati sku-
paj s streljanjem njenih državlja-
nov.« Poudaril je , da imajo Hr-
vati in Slovenci pravico do samo-
odločbe. 

ševiču, Franju Tudmanu in Mila-
nu Kučanu. 

Pozno zvečer se je v palači fe-
deracije sestalo sedem članov 
predsedstva SFRJ, manjkal je le 
Janez Drnovšek, in trije ministri 
ES, ki so danes pripotovali v Be-
ograd. 

Italijanski, luksemburški in ni-
zozemski minister za zunanje za-
deve Gianni de Michelis, Jacqu-
es Poos in Hans Van der Broek 
so člane predsedstva seznanili 
s stališči ES do reševanja jugo-
slovanske krize. 

• Kot se je izvedelo, se bo po 
pogovorih z misijo ES sestalo 
predsedstvo SFRJ; na seji naj bi 
se pogovarjali o najnovejših do-
godkih v Jugoslaviji. Pri tem ne 
izključujejo možnosti, da bodo 
na seji predsedstva izvolili tudi 
predsednika in podpredsednika 
predsedstva SFRJ. 

Kot smo izvedeli, bodo mini-
stri ES nato odpotovali v Za-
greb, kjer se bodo okoli polnoči 
sestali z Milanom Kučanom. 
Franjom Tudmanom in zveznim 
premierom Antejem Marko-
vičem. B O J A N A J A G E R 
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Ultimata armadnega vrha Slovenija ni sprejela - Nočno zasedanje republiškega 
parlamenta - Nobenega odstopanja od sprejetih odločitev - Markovič v Ljubljani 
LJUBLJANA, 30. junija — Ob deveti uri so se danes po vsej 
Sloveniji oglasile sirene, ki so označile alarm zaradi možnega zrač-
nega napada na Slovenijo. Na srečo napada ni bilo. Letala, ki so 
poletela z letališč v Zagrebu, Pulju, Zadru in Bihaču, so se čez nekaj 
časa vrnila v svoje baze. Ultimata generalštaba JA, ki se je iztekel 
danes ob 9. uri, Slovenija ni sprejela. 

Generalpodpolkovnik Marko je treba brezpogojno spoštovati 
Negovanovič, načelnik vojaške var- ustavitev bojev. O vseh zadevah, ki 

jih vsebuje ta ultimat, je mogoče 
razpravljati na političen način in po 
demokratičnih poteh; režiih na me-
jah še naprej ostaja nespremenjen, 
kar pomeni, da zeleni pas še vedno 
varujejo enote JA, je dejal Milan 
Kučan. 

Dr. France Bučar, predsednik 

nostne službe, je včeraj ob 21.30 
prek beograjske televizije sporočil, 
da je štab vrhovnega poveljstva 
oboroženih sil poslal zadnjo zahte-
vo predsedniku in vladi republike 
Slovenije. Če slovensko vodstvo 
teh zahtev ne bo izpolnilo, je zagro-
zil Negovanovič, bo štab vrhovnega 

• LJUBLJANA, 30. junija — Na ločenih pogovorih danes 
popoldne med generpolkovnikom Čušičem in ministroma Janšo in 
Bavčarjem, so razpravljali o tehničnih vprašanjih prekinitve ognja in 
ločevanja strani v konfliktu in prizadevanjih za odpravo kritičnih 
razmer v enotah JA, v katerih samovoljne starešine ne upoštevajo 
ukazov nadrejenih poveljstev, sporoča ministrstvo za informiranje 
Republike Slovenije. 

poveljstva ukazal najvišjo stopnjo 
bojne pripravljenosti s potrebno 
mobilizacijo in odločne vojaške 
ukrepe. 

Ob deseti uri zvečer se je sestala 
slovenska skupščina. Zasedala je 
v tajnosti. Poslanci so podprli stališ-
ča vseh izvršilnih organov in bili 
proti kakršncmukoli odstopanju od 
že sprejetih stališč. 

Prav med zasedanjem skupščine 
je v Ljubljani potekal tudi manjši 
diverzantski napad. Streli so se raz-
legali tudi v okolici slovenske 
skupščine, zato so poslanci del noči 
preživeli v kletnih prostorih skupš-
čine. Med spopadi v Ljubljani je 
izgubil življenje en pripadnik enot 
organov za notranje zadeve in en 
pripadnik JA. Kršitve premirja, ki 
je stopilo v veljavo v petek ob 21. 
uri. so se minulo noč nadaljevale 
ludi drugod po Sloveniji. V glav-
nem pa sta noč in jutro minila dokaj 
mirno, vse do današnjega jutranje-
ga alarma. 

Odstopi 
• LJUBLJANA, 30. junija 

(Tanjug) - Radio Slovenija je 
danes zvečer objavil, da so pod-
predsednik zvezne vlade Zivko 
Pregl in ministra v ZIS Jože Slo-
kar in Darko Marin v dogovoru 
s slovenskim vodstvom odstopili. 
»Zato nas zvečer ne bo na napo-
vedano sejo zveznega izvršnega 
sveta,« je dejal Zivko Pregl in za 
jutri napovedal tiskovno konfe-
renco v Cankarjevem domu, na 
kateri bo natančneje pojasnil 
razloge za to odločitev. 

slovenske skupščine, je govoril 
o nočni seji slovenskega parlamen-
ta. Zasedanje skupščine je bilo po-
trebno zato, da tudi najvišji organ 
oblasti podpre stališče slovenskih 
organov in njihovo ravnanje. Po-
slanci so bili občutljivi za kakršno-
koli odstopanje od že sprejetih sta-

voril z nekaterimi ministri in pred-
stavniki veleposlaništev v Sloveniji 
ter da vsi podpirajo prekinitev og-
nja in stališča z zagrebškega sestan-
ka. Skupaj z Milanom Kučanom sta 
poslala pismo Jacquesu Poosu. Ta 

• Iz Cerkelj nam je naš dopisnik 
ob 14. uri sporočil, da je zdaj jas-
no, da srbski specialci niso pobili 
slovenskih pilotov na tamkajšnjem 
vojaškem letališču. Poveljnik leta-
lišča je skupaj s piloti pobegnil in je 
na varnem. Se vedno pa obstaja 
nevarnost, da bi specialce. ki so 
sicer obkoljeni, okrepili s 500 pa-
dalci - komandosi iz Niša. 

se je strinjal s predlogom Aloisa 
Mocka, naj bi v torek aktivirali dru-
go stopnjo ukrepov KEVS: 35 dr-
žav naj bi se sestalo na Dunaju. 
Naslednji dan pa bo v Pragi nov 
sestanek, ki bo povzel dunajska sta-
lišča. 

Naši dopisniki iz vse Slovenije še 
naprej poročajo o razmerah v Slo-
veniji. V Ribiici so starešine jugo-
lovanske armade, preoblečeni v ci-
vilne oblike, širili med prebival-
stvom lažne novice. V Kamniku je 
bilo danes pretresljivo slovo od slo-
venskega teritorialca. ki je izgubil 

Oficirji in vojaki prestopajo v TO 
• LJUBLJANA, 30. junija — Danes do 15. ure je v TO znova 
prestopilo veliko častnikov in vojakov JA, in sicer med Slovenci 35 
častnikov, 165 vojakov in 93 civilnih oseb, ki so bile v službi v JA. 
Med Hrvati, ki so prestopili v TO, je bilo devet oficirjev, 11 vojakov 
in 21 civilnih uslužbencev J A . V TO pa je prestopilo tudi 11 vojakov 
Srbov, eden Črnogorec, devet Albancev in osem vojakov z neoprede-
ljeno narodnostjo. Te podatke je sporočil Jelko Kacin, minister za 
obveščanje Republike Slovenije na popoldanski tiskovni konferenci. 

lišč. 
Lojze Peterle, predsednik vlade, 

je poročal o včerajšnjem zasedanju 
tako imenovanega »vojnega kabi-
neta vlade«. Govorili so o oskrbi, 
zdravstvu, prometu, turizmu itd. 
Do bistvenega upada proizvodnje 
po njegovih besedah ni prišlo, umi-
ril se je začetni naval na trgovine, 
tako da tudi ni potrebe po omejeva-
nju nakupa živil in drugega blaga. 
Več problemov je v prometu. Tuj-
ce. ki so se znašli v Sloveniji ob 
začetku vojne, poskušajo spraviti 
v domovino z vlaki. 

Zunanji ministei dr. Dimitrij Ru-
pel pa je povedal, da je zjutraj go-

življenje med desantom JA na Tr-
zin. 

Kot poroča naš dopisnik iz Mari-
bora, gredo vse zasluge za nemir 
v mestu ob Dravi poveljniku mari-
borskega korpusa generalu Miču 
Deliču. znanemu kot mariborski 
»Rambo«. V zadnjih dneh je na-
mreč večkrat zagrozil, da se bo 
»sprehodil« skozi Maribor. Tako 
kot drugod po Sloveniji se tudi 
v Mariboru niso ustrašili grožnje. 

Odpor Slovenije agresorju je res 
obsežen. V izjavi za Delo je Rudolf 
Hribernik Svarun dejal: »Če zdaj 
popustimo, bomo pokopani za 
večno.« MARKO PEČAUER 

Danes se začne umik 
jugoslovanske armade 

karikatura: Franco Juri 

TEMA DNEVA 

Zagrizenost 
Ko so povsod zatulile sirene, je zavladala dolga ura negoto-

vosti. Ali se bo onemogli bes beograjskih generalov res izrazil 
s stresanjem bomb in raket na Slovenijo? 

Bombe niso bile odvržene, toda ultimat še velja. Slovenija je 
v skrajno živčni tekmi s časom. V bistvu samo še v zraku. 

Kajti na tleh je — kot kaže za zdaj — skoraj že zmagala. 
Zmagala na različnih ravneh. Najprej in v osnovi vojaško. Tuja 
vojska je v razsulu in to njeno razpadanje je bilo nepojmljivo 
hitro - zanj so zadostovali trije dnevi in fanatično mirna volja 
Slovencev, da se branijo. Nimamo kam iti. nikamor drugam 
nočemo, samo tu smo doma — vojskovali se bomo. Doslej smo 
lahko to voljo samo slutili, preizkušena še ni bila. Presenetila je 
nas same. še bolj pa ohole napadalce. Klobuk dol pred vami. 
Slovenci. Drugo sta, na terenu, storila dobra organizacija in 
ostra strategija Janše in Bavčarja. 

Tej osnovi vseh osnov, v kateri smo bili sami proti tako 
rekoč vsemu svetu, je sledil moder zagrebški sporazum, nato 
pa še trdne odločitve nočnega parlamenta, nekakšna politična 
ponovitev zagrizenosti na terenu. In zato se zdaj dramatično 
naglo prelamljajo tudi stališča tujine, ki so nam naposled že 
v pomoč. 

V bistvu visi nad nami le še grožnja maščevanja iz zraka, 
grožnja s politiko požgane zemlje. Pobere lahko neponovljiva 
življenja, toda spremeniti ne more nič. Kdor bi jo zaukazal in 
izvršil, bi bil vojni zločinec. In v »Jugoslaviji« na sedanji stopnji 
razkroja tudi kaznovan. JANKO LORENC1 


