
DANES V DELU ŠPORT - DANES V DELU ŠPORT Konzularna 
konvencija 
z Albanijo 
Gre za prvi jugoslovansko-
albanski konzularni spora-
zum v povojnem obdobju 

T I R A N A . junija (Tanjug) 
- V Tirani so danes uskladili in 
parafirali konzularno konvencijo 
med Jugoslavijo in Albanijo. 
V kratkem naj bi jo podpisali tudi 
v Beogradu. To je prva konzular-
na konvencija med Jugoslavijo in 
Albanijo v povojnem obdobju in 
eden od prvih bilateralnih spora-
zumov po letu 1948. Vodja opozi-
cijske demokratske stranke Alba-
nije dr. Sali Berisha pa je v ljudski 
skupščini predlagal, naj bi usta-
novili novo koalicijsko vlado, ki 
bi državo spravila iz krize. Rekel 
je. da se demokrati strinjajo 
z oblikovanjem koalicijske vlade, 
vendar bi morali izredne volitve 
razpisati najpozneje do konca le-
ta. z ministrskim svetom v zdajš-
nji sestavi pa ne bi sodelovali. 
Predsednik Ramiz Alia je pozval 
poslance ljudske skupščine, naj 
imajo razumevanje za izredno te-
žak položaj v državi: v parlamen-
tu naj bi se dogovorili o ukrepih, 
s katerimi bi se rešili iz krize, 
nastale zaradi splošne stavke, ki 
traja že od 16. maja. 

Slovenski politični 
barometer - junij 
Na vrhu lestvice nobenih sprememb, vodijo Drnovšek. 
Kučan, Zlobec - Visok skok Bavčarja in Janše 
LJUBLJANA, 2. junija - Tokratna anketa nas je spet prepričala, 
da ljudje ocenjujejo slovenske politike skozi prizmo aktualnih poli-
tičnih dogodkov. Na prvih treh mestih političnega barometra sicer 
ni sprememb, anketirani so tudi tokrat največ pozitivnih ocen dali 
dr. Janezu Drnovšku, Milanu Kučanu in Cirilu Zlobcu. Izrazito pa 
sla se na lestvici dvignila Igor Bavčar, s šestnajstega na peto mesto 
in Janez Janša s sedemnajstega na osmo mesto. 

Barometer je tudi tokrat pri-
pravila Delova agencija Slik 
v petek popoldne. Od naključno 
izbranih 1020 telefonskih naroč-
nikov jih je v anketi sodelovalo 
614. 103 so odklonili sodelova-
nje. 303 pa so bili nedosegljivi. 
Anketirani so dvajset politikov 
ocenjevali z oceno plus (pozitiv-
na ocena), minus (negativna) in 
s srednjo oceno. Če katerega od 
politikov niso poznali, potem ga 
tudi ocenjevali niso. Vrstni red 
je izračunan na podlagi povrečne 
ocene, sestavljene iz povprečne 
ocene ocenjevalcev in povprečne 
ocene poznavanja politikov 

Na lestvici je sicer kar nekaj 
sprememb v vrstnem redu. Dr 
Dimitrij Rupel se je povzpel za 
štiri mesta, dr. France Bučar za 
tri. nadškof Alojzij Šuštar za 
dve. Lojze Peterle in Matjaž 
Kmecl pa za eno mesto. Med 

tistimi, ki so se po lestvici naj-
bolj spustili, vodi Miran Potrč, 
izgubil je sedem mest. S šestimi 
mu sledi dr. Dušan Plut, pet 
mest ' je izgubil Jožef Školč, štiri 
Jaša Zlobec, dr. Ciril Ribičič tri. 
po dve mesti pa dr. Jože Men-
cinger. Jože Smole in Vika Po-
točnik. 

Novinca na lestivci za mesec 
maj dr. Dušan Plut in Jaša Zlo-
bec, sta se na njej ohranila, zato 
pa dr. Jože Pučnik in dr. Andte j 
Capuder - tokratna novinca, ni-
sta dobila dovolj visokih ocen 
oziroma nista dovolj znana, da 
bi se obdržala na lestvici. Name-
sto njiju bodo anketirani prihod-
njič ocenjevali Petra Venclja in 
Ivana Omana , ki ju je za ocenje-
vanje predlagalo največ anketi-
ranih. Več na 3. strani. 

J A N A T A Š K A R 

V Dresdnu 
zasedajo 
ministri ES 
Največ o vlaganjih 
v vzhodni Nemčij i , pa tudi 
o pripravah na KVSE 

D R E S D E N . 2. junija (Tanjug) 
- Zunanji ministri dvanajstih dr-
žav Evropske skupnosti so danes 
prispeli v Dresden. Na dvodnev-
nem sestanku bodo razpravljali 
predvsem o vlaganjih teh držav na 
območju vzhodne Nemčije. To je 
prvi sestanek zunanjih ministrov 
držav ES na ozemlju nekdanje 
NDR. Gostitelj, zvezni zunanji 
minister Hans-Dietrich Gensc-
her. bo skušal prepričati kolege, 
naj njihove države bolj sodelujejo 
pri prenavljanju vzhodnonemške-
ga gospodarstva in infrastruktu-
re Doslej so največ vložila fran-
coska podjet ja , skupna vlaganja 
zahodnih partnerjev pa so precej 
manjša, kot so pričakovali. 

Sestanek v Dresdnu je obenem 
priprava zahodne dvanajsterice 
na konferenco o Evropski varno-
sti in sodelovanju, ki ho v drugi 
polovici junija v Berlinu. V Dres-
den je pripotoval tudi predsednik 
Evropske komisije Jacques Dc-
lors. Kot je pričakovati, bo part-
nerje seznanil tudi >, pogovori, ki 
jih je imel pred kratkim v Jugosla-
viji. 

Brez trdnega 
jamstva vojska 
ne dobi vozil 
Oklepni transporterji iz Ta-
rna ne smejo biti uporabljeni 
na ozemlju Slovenije 

L J U B L J A N A . 2. junija (Ta-
njug) - V petek zvečer so se 
v Ljubljani na predlog predstav-
nika jugoslovanske armade se-
stali Igor Bavčar in Janez Janša 
ter namestnik poveljnika petega 
armadnega območja general An-
drija Rašeta in načelnik 14. kor-
pusa general Marjan Vidmar. 
Predstavniki jugoslovanske ar-
made so predlagali, da bi organi 
Republike Slovenije vrnili 
oklepna vozila iz Tama, ki so jih 
zadržali, oni pa bodo pisno za-
gotovili. da jih ne bodo uporabili 
na slovenskem ozemlju, ampak 
jih bodo takoj poslali v VP Tito-
grad. Republiška sekretarja sta 
ponovila, da bodo oklepne tran-
sporterje zadržali toliko časa. 
dokler organi Republike Slove-
nije ne bodo dobili trdnega jam-
stva, da vozil ne bodo uporabili 
proti državljanom Republike 
Slovenije. Republiški sekretariat 
za ljudsko obrambo je 28. maja 
poslal takšno zahtevo tudi 
Z S L O oziroma generalmajorju 
Nikoli Marinkoviču. 

Kolesarska sezona v polnem razmahu 
Sezona kolesarskih tekmovanj je z mednarodno dirko profesi-

onalcev Po Italiji, kjer so včeraj vozili 7. e tapo od Rietija do Citta 
di Castello, dosegla prvi vrhunec. Seveda pa je za nas prav tako 
zanimiva tudi amaterska etapna dirka Po Avstriji, kjer nastopajo 
naši najboljši. Na domačih tleh sta bila včeraj dva odmevnejša 
dogodka - Trampužev memorial na Vrhniki in 4. maraton 
prijateljstva od Ljubljane do Lonjerja pri Trstu, kjer so okoli 400 
kolesarjev po 100 km vožnje tudi tokrat nadvse prisrčno sprejeli. 
Na sliki: udeleženci maratona na klancu z Vrhnike proti 
Logatcu. (Foto: Srdjan Živulovič). Stran 9 

Atletska sezona je živahna 
Z junijem dosega atletska sezona enega izmed vrhuncev. To 

velja za vrhunske atlete, a tudi ljubitelje te panoge, ki so se na 
primer v velikem številu odzvali na tek na Šmarno goro (na 
sliki). Mnogobojci so se merili za državne naslove v Postojni, na 
sporedu sta bili evropski prvenstvi za klubske ekipe, vse več pa je 
tudi najrazličnejših mitingov. Mlade iz vse Slovenije v sredo čaka 
finale za mali in veliki pionirski pokal Slovenije na štadionu 
v Šiški. Strani 9, 13 
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D A N E S 
V D E L U 

• Na Hrvaškem 
spet nemiren 
konec tedna 
V občini Vukovar, 
v vasi Čakovci, je bilo 
minulo soboto spet 
vroče, v streljanju so 
bili trije ranjeni, red 
ohranja vojska. 
V občini Pakrac pa so 
streljanje zamenjali 
podtaknjeni požari. 

stran 2 

• Pod žarometom 
Dela 
Slovenska podjetja in 
njihova vpetost v ju-
goslovansko vojaško 
industrijo 

• Nihče ni delil 
orožja 
Slovencem 

Janez Janša in Igor 
Bavčar zanikata ob-
tožbe Dragiše Maro-
jeviča 
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• Ruplova 
skandinavska 
turneja 
Norveška in Danska 
Sloveniji bolj naklo-
njeni, Švedska neko-
liko zadržana 
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• Tisoč mark za 
posilstvo 
Nemci zgroženi nad 
odkritjem o prodaji 
otrok kriminalcem 

stran 5 
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Slovesna prisega prvih 
vojakov slovenske TO 
V učnih centrih na Igu in v Pekrah so zaprisegli 270 fantov prve 
generacije vojakov TO - Zaobljuba slovenski državi in tudi miru 
IG, PEKRE, 2. junija — V obeh slovenskih učnih centrih, kjer 
poteka poskusno usposabljanje prve generacije vojakov teritorialne 
obrambe, je bilo danes zelo slovesno: na Igu pri Ljubljani je prise-
glo 150 fantov, v Pekrah pri Mariboru 120. Zaprisege so se poleg 
številnih svojcev in prijateljev vojakov TO udeležili Milan Kučan, 
France Bučar, Janez Janša, Igor Bavčar. Miran Bogataj, Janez 
Slapar in častniki ter podčastniki TO, ki skrbijo za usposabljanje 
vojakov, kot poudarjajo, v sodobnem vojaškem duhu. v skladu 
z modernimi vojaškimi doktrinami, ob spoštovanju vojakove oseb-
nosti. 

V obeh centrih se je sloves-
nost začela enako: Milan Kučan 
je najprej pregledal enoto za za-
prisego pripravljenih naborni-
kov. Ko je na prizorišče prikora-
kal še zastavni oddelek (sloves-
nost na Igu je bila ob pol desetih 
v Pekrah pa ob trinajsti uri) se je 
začel ceremonial. Prvi govornik 
je bil predsednik predsedstva 
Milan Kučan, ki je poudaril, da 

• Zaščita današnje slovesnosti 
v Pekrah je bila pripravljena iz-
redno temeljito in dosledno. Ne 
samo zaradi razvoja dogodkov 
v Pekrah pred tednom dni in ne-
nehnega vztrajanja organov 
JLA, da spravijo pred vojaško 
sodišče vse akterje zajetja izvid-
niškega vojaka in podporočnika 
JLA minuli četrtek v Pekrah, 
vključno s komandantom vzhod-
no štajerske pokrajine TO Vla-
dimirjem Miloševičem. Tudi za-
radi včerajšnjega streljanja 
(menda s slepimi naboji) iz vo-
jašnice Ljubljana Šentvid na he-
likopter, s katerimi so se vračali 
najvišji predstavniki slovenske 
oblasti z otvoritve karavanškega 
predora. Varnostna služba TO 
je bila pripravljena na vsakršno 
presenečenje ali provokacijo iz 
katerekoli strani (tudi iz zraka), 
zastražili so vse prihode s pohor-
ske strani, okoli centra pa posta-
vili tudi gnezda mitraljezov. 

se mladi vojaki ne usposabljajo 
za vojno, temveč za mir. Ker pa 
je v Jugoslaviji zbranega preveč 
orožja, legalnega in nelegalnega, 
pa je dobro biti tudi pripravljen, 
še posebej, če gre za naš obstoj. 

Zbranim je potem govoril mi-
nister za ljudsko obrambo Janez 
Janša in med drugim povedal, 
da so slovenski fantje in dekleta 
doslej v različnih zgodovinskih 

obdobjih prisegali različnim po-
stavam. Danes prvič prisegajo 
slovenski državi in tudi miru, 
kajti slovenska T O je obrambna 
sila. 

Kulturni program je bil v obeh 
centrih pripravljen v duhu po-
mena prisege prve generacije vo-
jakov T O , pesnik Janez Menart 
je za to priložnost napisal pesem 
Slovenska pomlad. Na Igu sta 
nastopila igralca Boris Cavazza 
in Dare Valič, vevški pihalni or-
kester in oktet pevcev, v Pekrah 
pa Marjana in Sandi Krošl ter 
oktet T O Slovenska Bistrica. 

Mlade vojake je pred prisego 
nagovoril tudi polkovnik Janez 
Slapar, v. d. načelnika republi-
škega štaba T O . Dejal je , da 

Žrtve novinarji 
P A R I Z , 2. junija - (AFP) 

- Mednarodno novinarsko zdru-
ženje Novinarji brez meja je spo-
ročilo. da je v prvih petih mese-
cih pri opravljanju poklicnih na-
log po svetu umrlo 20 novinarjev. 
Samo v zalivski vojni so bili ob 
življenje trije novinarji. 

Vroče pred volitvami 
A L Ž I R . 2. junija (Tanjug) 

- Prvi krog alžirskih večstran-
karskih volitev bo 27. junija, 
uradna kampanja pa se je začela 
v ozračju precejšnje napetosti, 
saj se še vedno nadal jujejo poho-
di in manifestacije •pripadnikov 
islamske fronte rešitve, najmoč-
nejše opozicijske stranke v drža-
vi. Alžirsko glavno mesto je pol-
no policistov in orožnikov, v nje-
govi okolici so nameščene tudi 
posamezne vojaške enote , ki naj 
bi preprečile incidente med pre-
cej vročo predvolilno kampanjo. 

Bush in Gorbačov bosta 
v kratkem sedla za mizo 
Ameriški in sovjetski zunanji minister se še nista 
mogla sporazumeti o datumu - Prispevek k miru 
VVASHINGTON, 2. junija (Tanjug, Reuter) — Ameriški predsed-
nik Bush je ocenil, da bo ameriško-sovjetski sporazum o zmanjša-
nju konvencionalne oborožitve v Evropi pomembno prispeval k sve-
tovnemu miru, to ap bo olajšalo organiziranje njegovega srečanja 
s predsednikom Gorbačovom v Moskvi. Združene države Amerike 
in Sovjetska zveza so odstranile še zadnje velike ovire za sprejetje 
tega sporazuma ob včerajšnjem srečanju ameriškega državnega 
sekretarja Jamesa Bakerja in sovjetskega ministra za zunanje 
zadeve Aleksandra Besmertniha v Lizboni, kjer sta bila oba šefa 
diplomacij navzoča ob podpisovanju mirovnega sporazuma o An-
goli. 

s tem dejanjem dobiva slovenska 
T O svoje prve redne vojake in 
da bo zato ostalo za vedno zapi-
sana v slovenski vojaški zgodovi-
ni. »Želimo si mir in upam, da vi 
ne boste izkusili nič drugega,« je 
tudi povedal. 

Fantje , ki imajo za sabo do-
brih štirinajst dni ur jenja (uspo-
sabljanje bo trajalo do največ se-
dem mesecev), so potem ponovili 
besedilo prisege, ki sta jo brala 
vodje učnih centrov in potem 
drug za drugim slovesno podpi-
sali, da bodo branili samostoj-
nost, neodvisnost, svobodo in 
ozemeljsko celovitost svoje do-
movine Republike Slovenije. 
Povzetke govorov Milana Kuča-
na in Janeza Janše objavljamo 
na 2. strani. 

V E S O S T O J A N O V 
B R A N K O V O D U Š E K 

IG, PEKRE - »Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko 
celovitost moje domovine Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal svoje dolžnosti pri 
njeni obrambi.« (Foto: Srdjan Živulovič) 

Novi vladi ni 
do maščevanja 
Začasni etiopski predsednik Zenawi obljublja 
tudi udeležbo vseh etničnih skupin v vladi 
O D N A Š E G A DOPISNIKA 
NAIROBI, 2. junija - Šestintridesetletni Melesse Zenavvi, vodja 
Etiopske ljudske revolucionarne demokratske fronte '(EPRDF), je 
konec tedna s prihodom v Adis Abebo tudi formalno že prevzel 
dolžnosti novega začasnega etiopskega predsednika. V svojem 
prvem javnem nastopu, med srečanjem z diplomatskim zborom 
v prestolnici, je dejal, da si bo predvsem prizadeval čim prej uvelja-
viti red in mir na vsem ozemlju države in tako omogočiti nemoten 
potek akcije humanitarne pomoči več kot sedem milijonom Etiop-
cem, ki jih ogroža lakota. Zagotovil je tudi, da namerava dosledno 
spoštovati londonski dogovor in sestaviti široko koalicijsko pre-
hodno vlado, kot tudi, da ne načrtuje slepih maščevalnih pogromov 
nad pripadniki bivšega režima. 

Zenavvi je povedal, da bodo 
v novi vladi zastopane vse etnič-
ne skupine in vsi politični intere-
si v državi in da ne namerava 
ponoviti napak prejšnjega reži-
ma. ki se je opiral le na ozko 
ekskluzivno elito posameznikov, 
kateri je bila prepušena na mi-
lost in nemilost vsa Etiopija Pri 

TEMA DNEVA 

Vrata ali le špranja? 
Z odprtjem karavanškega predora se je Jugoslavija čez noč za 

eno uro približala Evropi. Na t. i. turški avtocestni povezavi od 
Miinchna, Salzburga, Beljaka in naprej je s tem v bistvu odprav-
ljena šc zadnja resna naravna prepreka na poti proti jugu. 

Kljub uspehom, ki so jih pri gradnji tega, po vrstnem redu 
štirinajstega najdaljšega predora na svetu med drugim dosegli tudi 
naši gradbeniki in vsi tisti, ki so pri tem podvigu sodelovali, nam 
zdaj časovna bližnjica in odstranitev naravnih pregrad pravzaprav 
ne moreta biti niti v ponos niti v uteho pri hitrejšem vključevanju 
v Evropo in svet. Marsikateri evropski voznik se je te. sicer po 
dolžini res najkrajše prometne povezave proti jugu Evrope že raje 
izognil po daljši, vendar varnejši poti preko Madžarske in Romu-
nije. S tem si je prihranil morebitne neprijetne pripetljaje v stilu 
divjega zahoda. 

Lepotec pod Karavankami tudi ne more povečati proizvodnje, 
dvigniti storilnosti, izboljšati kvalitete blaga in storitev. Predor ni 
čarobna paličica, ki bi nas obvarovala stečajev, brezposelnosti, ki 
bi naše dijake rešila pred prekletstvom zaključnih izpitov. Še manj 
je lahko razsodnik zamotanega klobčiča jugoslovanske krize ali 
morda angel varuh, ki bi poskrbel za varno pot v slovensko 
samostojnost. 

Je pa vsekakor eden najsodobnejših objektov te vrste v svetu, 
zgrajenih v zadnjem času. Ključ za to. kako in koliko bomo vse 
njegove prednosti znali izkoristiti, je izključno v naših rokah. Brez 
dvoma se bodo temu prilagajali tudi tisti, ki imajo v rokah svoj 
ključ za vstop v Evropo in od katerih je predvsem odvisno, ali se 
bomo morali tja truditi skozi špranjico ali pa nam bodo vendarle 
široko odprli vrata. 

Graditelji predora dobro vedo. da brez trmastega vztrajanja, 
delavnosti, visoke strokovnosti, pa tudi prijateljstva in poštenosti 
v soboto ne bi slavili svojih zmag. FRANCI DOVČ 

Pot pod Karavankami 
V soboto so slovesno odprli karavanški predor, v nedeljo zjutraj pa je 
skozenj stekel promet - Eden najsodobnejših mejnih prehodov v Evropi 
HRUŠICA, 2. junija - Od danes, od 6. ure zjutraj, je karavanški 
cestni predor (7864 metrov), ki ga poznavalci uvrščajo med grad-
beno najzahtevnejše tovrstne objekte v Alpah in enega najsodob-
neje opremljenih cestnih mejnih prehodov v Evropi, odprt za ves 
promet. 

Kot je na sobotni slovesnosti, 
ki sta se je med drugim udeležila 
tudi predsednik slovenske vlade 
Jojze Peterle in ljubljanski nad-
škof in metropolit dr. Alojzij Šu-
štar, poudaril donedavni vodja 
projekta Karavanke in eden naj-
zaslužnejših mož pri tem zahtev-
nem projektu. Boris Mikoš, smo 
v Sloveniji dobili novo pot, ka-
kršne doslej nismo imeli. Z do-
končanjem del in otvoritvijo pre-
dora se je zaključila skoraj 30-
letna aktivnost za izgradjo te 
prometne poti. Predor pod Ka-
ravankami naj, po njegovih be-
sedah, postane in za vedno osta-
ne na obeh straneh teh lepih go-
ra vhod v deželo tolerantnih, 
prijaznih in zadovoljnih ljudi. 

V tujih opazovalskih krogih 
v Moskvi pa poudar ja jo , da sta 
Besmertnih in Baker izgladila še 
zadnja nesoglasja, ki so ovirala 
srečanje na vrhu med Mihailom 
Gorbačovom in Georgom Bus-
hom. Iz poročil o pogovorih 
v Lizboni je mogoče razbrati, da 
bodo prihodnji teden strokov-
njaki obeh držav dopolnili neka-
tere tehnične podrobnosti v spo-
razumu o omejevanju klasičnega 
oboroževanja v Evropi. S tem 
naj bi se povrnilo ozračje zaupa-
nja, utrlo pa naj bi tudi pot obi-
sku ameriškega predsednika 
v Moskvi. 

Senco na pogovore v Lizboni 
meče dejstvo, da se oba ministra 

še nista mogla sporazumeti o da-
tumu moskovskega srečanja na 
vrhu, čeprav so to v Sovjetski 
prestolnici pričakovali. Časopis 
Berliner Morgenpost , ki se skli-
cuje na zanesljive vladne vire 
v Bonnu, poroča, da bo sovjet-
ski predsednik sodeloval kot 
gost na sestanku na vrhu sedmih 
najrazvitejših držav, ki bo sredi 
julija v Londonu. 

Poplave v Alžiriji 
A L Ž I R , 2. junija (Tanjug) 

- V poplavah na vzhodu Alžirije 
je izgubilo življenje deset ljudi, 
enajst jih pogrešajo, na tisoče pa 
jih je ostalo brez domov. 

SREČANJE NA DRŽAVNI MEJI - Po pozdravnem govoru Karla Justa, generalnega direktorja 
družbe Tauernautobahn AG, in Andreja Levičnika, direktorja republiške uprave za ceste, sta oba 
predstavnika investitorjev vzela v roke ogromne škarje in simbolično prerezala trak. S tem je bila 
odstranjena še zadnja »prepreka« pri odprtju predora. (F. D., Srdan Živulovič) 

Za njim je govoril Marjan 
Krajnc, republiški sekretar za 
promet in zveze. Dejal je , da 
Slovenija skoraj sto let ni dobila 
nobene zares kvalitetne cestne 
povezave proti Avstriji in Italiji. 
V teh dneh pa poleg karavan-
škega predora končujejo dela tu-
di na mejnem prehodu Šentilj. 
Tako istočasno odpiramo dva 
nova moderna mejna prehoda 
na boljšo povezavo z evropsko 
cestno mrežo. To je po njego-
vem mnenju pomemben uspeh, 
ki kaže na prizadevanja, da tudi 

• Slovenske udeležence je ne-
napovedano nagovoril tudi na-
mestnik koroškega deželnega 
glavarja. Dejal je , da omenjena 
prometnica ne bo povezovala le 
sosednjih dveh dežel, ampak bo 
to omogočilo tudi zbliževanje 
ljudi v Evropi. Izrazil je upanje, 
da bomo pri nas uspeli rešiti na-
cionalne probleme po mirni 
poti. 

v sedanjih težkih gospodarskih 
razmerah nadal jujemo z gradnjo 
avtocest. Po odkritju spominske-
ga obeležja graditeljem predora 
(odkrila sta ga Tone Marinko, 
vodja projekta Karavanke in Mi-
lan Črepinšek, vodja predora pri 
SCT), je udeležencem spregovo-
ril tudi Ivan Zidar, direktor 
SCT, ki je povedal, da bi si pri 
njih še želeli takih del. saj so 
njegovi delavci sposobni zgraditi 
najzahtevnejše projekte. Precejš-
nje težave pa imajo zaradi po-
manjkanja denarja . Zato bi bilo 
po njegovem mnenju škoda, da 
bi vsa znanja, ki so si jih njihovi 
inženirji in tehniki pridobili 
v teh letih, enostavno pozabili. 

Dr . Alojzij Šuštar je nato pre-
dor blagoslovil in med drugim 
dejal: »Predor skozi Karavanke, 
ki so bile prej bolj meja in ovira 
za medsebojne stike, je zname-
nje nove medsebojne povezave, 
odprtosti in vabilo k boljšim od-
nosom med seboj. V tem pogle-
du je predor znamenje novih ča-
sov v novi Evropi, in upajmo, 
tudi novega mišljenja in novih 
ljudi.« 

Slavnostni govornik, Lojze 
Peterle, pa je povedal, da se je 
pred otvoritvijo nenapovedano 

mudil tudi na avstrijski strani 
predora in si zelo natančno ogle-
dal njihov prireditveni prostor. 
»Tam nisem srečal nobenega so-
vražnika in tudi njim sem pove-
dal, da tudi na naši strani ne bo-
do srečali nikogar s slabimi na-
meni. Predor je odprt za vse, ki 
bodo želeli potovati po tem delu 
sveta.« 

Udeleženci slovesnosti so se 
potem z avtobusi odpeljali do 
avstrijske meje v predoru, kjer 
sta jih pozdravila Andre j Levič-
nik, direktor republiške uprave 
za ceste in Kari Just , generalni 
direktor družbe Tauernautobahn 
A G . Po simboličnem skupnem 
prerezanju traku so si udeleženci 
iz naše strani ogledali avstrijski 
del predora in njihovo mejno 
ploščad, avstrijski udeleženci pa 
so se z avtobusi podali na ogled 
predora in objektov na naši 
strani. 

F R A N C I D O V Č 

tem je skušal pomiriti protiame-
riško razpoloženje, ki se je raz-
ščirilo med pripadniki amharske 
skupnosti, ter zatrdil, da so 
Američani prej zadrževali kot 
vzpodbujali zasedbo Adis Abe-
be, a da se je zanjo odločil zato, 
ker sta se red in mir v njej začela 
že nevarno krhati. Konec tedna 
je tudi skupina akademikov uni-
verze v glavnem mestu, ki so 
kljubovali že Mengistujevemu 
režimu in aprila ustanovili odbor 
za mir in spravo v Etiopiji, izra-
zila protest zaradi domnevnega 
zahrbtnega ameriškega dogovar-
janja z uporniki, kar naj bi doka-
zoval tudi sklep Eritrejske ljud-
ske osvobodilne fronte (EPLF) , 
da v Eritreji ustanovi samostoj-
no prehodno vlado. Akademiki 
so sklep označili za zlovešče zna-
menje razkosavanja Etiopije. 
Toda Zenavvi je dejal, da o Eri-
treji še ni nič dokončno sklenje-
nega in da se bodo Eritrejci 
o prihodnosti odločili šele na re-
ferendumu. 

Novo vodstvo je medtem vo-
dilne predstavnike prejšnjega re-
žima po radiu vnovič pozvalo, 
naj se predajo. Rok za predajo 
poteče danes. Doslej se jih je na 
obrambnem ministrstvu v Adis 
Abebi prostovoljno zglasilo že 
okrog 300, med njimi tudi več 
ministrov in visokih oficirjev. 
Zenavvi je zagotovil, da bodo 
vsem. ki so jih aretirali, sodil ob 
navzočnosti mednarodnih opa-
zovalcev. 

Radio še poroča, da se je brez 
incidentov predalo 15.000 voja-
kov stare armade in da je voj-
ska E R P D F prevzela dve letali 
MIG 23 ter 24 drugih bojnih le-
tal in 12 raket. 
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