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Genscher in Kučan: 
srečanje v Beljaku 
Ker nemškega gosta ni bilo v Ljubljano, seje 
šlo slovensko vodstvo pogovarjat v Avstrijo 
BELJAK, BEOGRAD, 2. julija - Nemški zunanji minister 
Hans-Dietrich Genscher se je danes v Beljaku v Avstriji sestal 
s slovenskim vodstvom, pogovor s predsednikom Milanom 
Kučanom pa je potekal v bližnjem letovišču. Sprva je bilo 
predvideno, da pride visoki nemški gost iz Zagreba v Ljubljano, 
kar je bilo pozneje iz varnostnih razlogov preklicano. 

V pogovorih v Beljaku je nemški zunanji minister povedal, kot 
je sporoči) zunanji minister dr. Rupel, da zelo obžaluje, da ni 
mogel v Ljubljano, in da je močno zaskrbljen nad razpletom 
dogodkov pri nas. Po pogovorih bo nadaljeval pot k trem zuna-
njim ministrom, ki so bili pred dnevi v Beogradu, nato se bo 
pripravil na jutrišnji sestanek KVSE v Pragi, kateremu bo pred-
sedoval. Tam bo predlagal, da vse članice KVSE glasujejo proti 
uporabi sile v Sloveniji. Ker je Genscher povedal, kaj so mu 
v Beogradu dejali - da slovenska stran ne dovoli umika armade 
v vojašnice — ga je slovensko vodstvo seznanilo z dogovorom, 
sklenjenim med Peterletom in Markovičem, o pogojih in načinu 
umika vojske ter o nujnosti ustanovitve komisije, ki bi stvar 
nadzorovala. S tem so mu tudi pojasnili, zakaj umika ni. 

KUČAN IN GENSCHER NA CELOVŠKEM LETALIŠČU 
(Foto: Nace Bizilj) 

Slovenski predsednik Milan Kučan pa je v pogovorih z nem-
škim zunanjim ministrom poudaril, da se Slovenija deklaraciji 
o nedvisnosti ne bo odrekla, poroča AFP, hkrati pa pojasnil, da 
je trimesečni moratorij praktično onemogočen zaradi samovolj-
nosti jugoslovanske armade. Genscher pa se je zavzel za to, da bi 
iz krize poiskali miroljubno pot. Kučan je med drugim pojasnil, 
da je deklaracija o neodvisnosti lahko anulirana samo z referen-
dumom slovenskega naroda in da je zdaj glavna naloga preprečiti 
samovoljne ukrepe zvezne vojske. 

• Hrvaška vlada si prizadeva, da bi v naslednjih 24 urah zagoto-
vila sestanek predsednika Republike Hrvaške dr. Franja 
Tudmana in nemškega zunanjega ministra Hansa-Dietricha 
Genscherja, je popoldne za Tanjug izjavil hrvaški minister za 
informacije Hrvoje Hitrec. 

Minister Genscher je v pogovorih s slovenskim vodstvom 
predlagal tudi ustanovitev novega kriznega odbora KVSE, ki naj 
bi v sredo v Pragi razpravljal o jugoslovanski krizi. Po prvotnem 
načrtu bi moral šef nemške diplomacije, ki se je včeraj mudil 
v Beogradu, danes odpotovati v Zagreb in se tam sestati s sloven-
skim in hrvaškim predsednikom Franjom Tudmanom in Mila-
nom Kučanom, toda pozno sinoči je bil načrt potovanja spreme-
njen. 

Zračni napadi in bitke 
sredi novih posredovanj 
Na tiskovni konferenci so Mesič, Tupurkovski, Drnovšek in Kučan pojasnili predlog štirih 
točk - Vojaški vrh spet grozi - Bitka v Krakovskem gozdu - Bombni napadi 

tu uničevale pred seboj vse, kar 
jim je prišlo na pot, so že do-

LJUBLJANA, 2. julija - na popoldanski razširjeni seji Predsed-
stva Republike Slovenije, na kateri so sodelovali tudi predsednik 
predsedstva SFRJ Stipe Mesič in člana predsedstva SFRJ dr. Vasil 
Tupurkovski in dr. Janez Drnovšek, predsenik IS skupščine repu-
blike Slovenije Lojze Peterle in ministri dr. Dimitrij Rupel, Jelko 
Kacin, Janez Janša in Igor Bavčar, je predsedstvo sprejelo predlog 
štirih točk za prekinitev sovražnosti na ozemlju Republike Slove-
nije, in sicer takoj, najpozneje pa do 21. ure. To je na tiskovni 
konferenci nekaj pred 21. uro povedal minister za informiranje 
Jelko Kacin. 

Sicer so se od zgodnjih jutra-
njih ur vrstili napadi na Sloveni-
jo. Lojze Peterle je kar trikrat 
zahteval, naj zvezna vlada ven-
darle predlaga svoje ljudi v med-
državno komisijo, ki bi pripravi-
la vse potrebno za podpis spora-
zuma o premirju. 

Letala čakajo na vzlet 
• LJUBLJANA, 2. julija 
- Bojna letala J A so v popolni 
bojni pripravljenosti na letališčih 
v Beogradu, Zadru, Pulju in 
v Bihaču. Kot smo izvedeli, so 
vojaška letala na bihaškem leta-
lišču opremljena celo s tako ime-
novanimi »cluster bombami«. 
Gre za bombe, ki ne eksplodira-
jo takoj, temveč šele čez 48 ur. 
Torej obstoji nevarnost, da bodo 
vojaška letala odvrgla takšen to-
vor, ki pa je prepovedan po med-
narodni konvenciji. Napad lahko 
pričakujemo kadarkoli. Poleg te-
ga je na cerkljanskem letališču še 
približno 300 specialcev, ki so 
pripravljeni na vse. Zvedeli smo 
tudi, da je poveljevanje izključ-
no v srbskih rokah. 

Okupatorska armada je po mirni 
noči, v kateri ni bilo spopadov, že 
navsezgodaj zjutraj začela uresniče-
vati tako imenovano drugo fazo vo-
jaških operacij na ozemlju Sloveni-
je. Najprej se je ob zori premaknila 
kolona, ki je bila nekaj dni blokira-
na na Mcdvedjeku pri Trebnjem in 
je že prišla do Krakovskega gozda. 
Iz smeri Jastrebarskega na ozemlju 
Hrvaške pa sc jc začela prebijati 
kolona okrog 20 tankov, ki si je 
očitno prizadevala deblokirati ko-
lono v Krakovskem gozdu. Hkrati 
z vsemi temi operacijami JA so se 
začeli zračni, bombni napadi na po-
ložaje teritorialne obrambe in na 
barikade. Nekaj ur kasneje je slo-
venska vojska razbila in popolnoma 
uničila kolono oklepnih vozil, ki je 
bila ujeta v Krakovskem gozdu. 

Letala JA so medtem obstrelje-
vala in bombardirala tudi radijske 
m tv oddajnike na Krvavcu, Kumu 
in Nanosu, zračni napad pa je doži-
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Slovenija sprejela predlog 
Mesiča in Tupurkovskega 
Slovensko predsedstvo sprejelo predlog štirih točk: prekinitev sovražnosti 
takoj, ločitev JA in TO, izpustitev ujetnikov in pogovori v predsedstvu SFRJ 

dejal, da je Slovenija zajamčila, 
da bo ustavila vse akcije proti 
JA. Dala je tudi poroštvo o pri-

LJUBLJANA, 2. julija - Minister za informiranje Jelko Kacin je 
na tiskovni konferenci nekaj pred 21. uro prebral sporočilo o razšir-
jeni seji predsedstva Slovenije. 

Kot je povedal, so na seji 
obravnavali in sprejeli predlog, 
ki sta ga dala predsednik in član 
predsedstva SFRJ Stipe Mesič in 
Vasil Tupurkovski. Obadva sta 
sodelovala na seji v Ljubljani 
skupaj s slovenskim članom 
predsedstva dr. Janezom Drnov-
škom. 

Štiri točke tega predlgoa so: 
1. Prekinitev sovražnosti takoj 

oziroma najkasneje do 21. ure. 
2. Ločitev enot JA in sloven-

ske TO. njihova deblokada in 
vračanje v izhodiščne vojašnice, 
vključno z vrnitvijo odreda zvez-
nega sekre ta r ia ta za n o t r a n j e za-
deve. 

3. Izpustitev vseh ujetnikov. 
1 . n n u j n i č j i r a , r n , 

in iVinTfl/itAiM ,*,,: ~ : , i i::1 i . v 
V J'Jelko Kacin je poudaril, ua je 
Slovenija te točke sprejela in da 
so jih poslali tudi nasprotni stra-
ni. ki pa nanje še ni odgovorila. 

Razširjena seja predsedstva Slo-
venije se nadaljuje. Medtem so 
v stikih s predsednikom ZIS An-
tejem Markovičem in zveznim 
sekretarjem za ljudsko obrambo 
Veljkom Kadijevičem. 

Za danes zvečer napovedano 
sejo predsedstva SFRJ so prelo-
žili. ker sta Stipe Mesič in Vasil 
Tupurkovski v Ljubljani. Kot je 
sporočila služba za informiranje 
predsedstva SFRJ. se bo pred-
sedstvo sestalo, ko se bosta Me-
sič in Tupurkovski vrnila v Beo-
grad. 

Le nekaj minut kasneje se je 
začela t iskovna k o n f e r e n c a , na 
katero so prišli predsednik pred-
sedstva SFRJ Stipe Mesič. član 

d r . V / . j . i l T u ^ u r t f l v -
, t ^ rti,v,7' k ? , ' r T. r y i', ,Y\ ,: " a 
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Kot kaže, armada še vedno ni 
pristala na predlog štirih točk. 
Dr. Tupurkovski je med drugim 

mernem ravnanju z zajetimi in 
ranjenimi pripadniki JA. 

V Beogradu se je ob 17. uri 
začela izredna seja zveznega iz-
vršnega sveta. Zvezna vlada 
obravnava najnovejši razvoj do-
godkov v državi, zlasti v Sloveni-
ji. Premier Ante Markovič in 
člani njegovega kabineta, med 
katerimi ni ministrov iz Sloveni-
je, skušajo najti izhod iz sedanjih 
razmer. Več na 4. strani. 

vel tudi radijski oddajnik v Domža-
lah. Sicer pa je o razvoju dogodkov 
na bojiščih v Sloveniji na dopoldan-
ski tiskovni konferenci poročal 
obrambni minister Janez Janša. Po 
nedeljskem dogovoru o oblikova-
nju komisije za mirno rešitev kon-
flikta se je v Beogradu sestal svet za 
varstvo ustavne ureditve, ki je spre-
jel drugačna stališča od tistih, za 
katera so se v Ljubljani sporazume-
li z Markovičem. Ta stališča je 
v skoraj enaki obliki potrdilo tudi 
predsedstvo SFRJ pod novim pred-
sednikom Mesičem. Rezultat vsega 
tega je bilo zavlačevanje z obliko-
vanjem jugoslovanskega dela med-
državne komisije. 

Malo po 14. uri je Ljubljano pre-
letelo bojno letalo JA in proti graj-
skemu hribu izstrelilo tri izstrelke. 
Protiletalska obramba TO je na na-
pad odgovoirila z raketami. Beli 
dim, ki so ga Ljubljančani opazili 
nad Metalko v središču mesta, so 
bile toplotne vabe. ki jih je spustilo 
letalo, da bi privabile izstreljene ra-
kete. Po tem dogodku je bil v Ljub-
ljani sprožen alarm za zračni na-
pad. V nekaterih ulicah okrog cen-
tra in v bližini poslopja RTV pa je 
popokalo nekaj okenskih šip. 

Tudi Celjani so bili okrog 12. ure 
obveščeni o tem. naj se pripravijo 
na morebitni splošni alarm. Pri-
pravljenost je bila nujna, saj so leta-
la JA dopoldne preletela Kum in 
Boč in uničila tamkajšnje oddajne 
naprave. Pri teh bombardiranjih na 
srečo ni bilo žrtev. 

poldne okrog desete ure zaprli 
zagrebško letališče Plešo za ves 
civilni promet. 

Spopad Zagrebčanov 
z armado 
• ZAGREB, 2. julija - Okoli 
18. ure je vojska iz vojašnice 
Maršal Tito v Novem Zagrebu 
s solzilcem prebila blokado kakih 
10.000 ljudi in se zapeljala na 
most čez Savo. Tam je najprej 
naletela na nespretno postavlje-
ne cisterne z gorivom in oborože-
ne gardiste in civiliste. V polur-
nem boju se je več vojakov pre-
dalo, na obeh straneh pa jc bilo 
tudi več ranjenih. Potem ko so 
ljudje zajeli nekaj lažjih tran-
sporterjev in tudi vozil, ki so 
z oznakami Rdečega križa preva-
žala vojaške specialce, so slednji 
iz obupa streljali in po prvih in-
formacijah tudi smrtno zadeli več 
ljudi. Boji še trajajo in ljudem 
grozi, da bodo iz vojašnice pri-
hrumeli tanki. Med spopadom je 
tudi več vojakov pobegnilo in se 
predalo gardistom oziroma hrva-
ški vojski. (P. P.) 

Na pobudo Kira Gligorova sta 
se s predsednikom Kučanom po-
govorila o vrnitvi vseh makedon-
skih fantov, ki so služili vojaški 
rok v JA in so bili v Sloveniji 
zajeti. O tem, kako bodo odpo-
tovali domov, za zdaj še ni po-
datkov. 

Sicer pa so se v Sloveniji zače-
le oglašati tudi posamezne stran-
ke. Tako jc Jože Pučnik poslal 
odločen poziv novemu predsed-
niku predsedstva SFRJ Mesiču. 
naj posreduje, da bi prišlo do 

Izjava generala Blagoja Adžiča 
• Vsakomur je znano, s kakšno nalogo so enote JLA krenile 

pred nekaj dnevi v Slovenijo. V skladu z ustavo in sklepi najvišjih 
organov oblasti te države smo šli. da vzpostavimo s politiko 
postavljanja med dejstvo in z enostranskimi potezami spodkopani 
režim na meji Jugoslavije. 

• Slovensko vodstvo je posegalo in še posega po najbolj gnus-
nih zvijačah in prevarah. Hkrati so nas zvezne oblasti nenehno 
ovirale, ker so zahtevale pogajanja, medtem pa so oni z vsemi 
sredstvi napadali. 

• Zal nam je bila vojna za obrambo države vsiljena, torej smo 
jo morali sprejeti, kajti izbire - vdaja in izdaja - za nas ni. Ker 
vsaka vojna zahteva žrtve, so neizogibne tudi v tej. Trudili se 
bomo, da bo vojna, v katero smo bili prisiljeni, čim krajša. 

• Najodločneje si prizadevamo varovati življenja in dostojan-
stvo pripadnikov JLA. Nasprotnika bomo prisilili, da bo spoštoval 
prekinitev ognja in da ne bo več nastopal tako arogantno. Našli 
bomo tudi tiste, ki se zdaj skrivajo v svojih luknjah. S prevarami 
in sovraštvom se ne da zmagovati. 

Izjavo generala Blagoja Adžiča v celoti objavljamo na 2. strani. 

slovenskih kolektivov delali, so 
se popoldne marsikje odločili 
- seveda zaradi povečane agre-
sije - da do nadaljnjega preki-
nejo delo. So pa pripravljeni 
v vseh slovenskih bolnišnicah. 

Medtem ko so za jutri v tujini 
napovedani številni sestanki na 
temo Jugoslavija, med drugim 
konferenca o varnosti in sodelo-
vanju v Evropi v Pragi, sestanek 
Alpe-Jadran v Celovcu, pa je 
Stipe Mesič že za danes zvečer 
sklical razširjeno sejo predsed-
stva. Tuje agencije pa že poroča-
jo o domnevnem vojaškem uda-
ru v Jugoslaviji. VINKO VASLE 

JANA TAŠKAR 

TEMA DNEVA 

Hunta prevzela oblast? 
»Utemeljen sum«, da v Beogradu ni več civilne oblasti, 

temveč je tudi »formalno« ustoličena vojaška hunta. pravza-
prav na vojaške spopade v Sloveniji nima »praktičnih« posle-
dic. Z Markovičevo vlado in Mesičevim predsedstvom kot 
kuliso bi armade prav tako obnovila teroristične letalske 
napade. Nedvomno pa bi mora! imeti - če je bil res izvršen 
- državni udar v Beogradu učinek na razumevanje dogajanja 
v Sloveniji in Jugoslaviji po svetu. V Beogradu bi ostali kot 
potencialni sogovorniki le generali, tisti, o katerih se. sodeč po 
izjavah diplomatov, ki so te dni neposredno sodelovali pri 
poskusih obvladovanja položaja, tudi zunaj že prebija spozna-
nje. da niso več sposobni racionalnih, pač pa samo maščevalnih 
potez. 

Zato je pravzaprav kar težko verjeti indicem (poročila 
avstrijske televizije, odrezanost Beograda od sveta, imenova-
nje Avramoviča in Bajiča. ..). ki napeljujejo k takšnemu 
sklepu. S pretrganjem zadnjih vezi s civilno oblastjo in napo-
sled konstituiranim vrhovnim poveljstvom bi generali naredili 
še tisti zadnji korak čez črto, onstran katere jim,ostanejo samo 
še recepti Videle, Stroessnerja, Mengistuja in drugih kolegov. 
To bi bila potrditev namer generalske klike, katerih grozljive 
razsežnosti smo lahko razbrali iz predvčerajšnjega sporočila 
štaba vrhovnega beograjskega poveljstva. 

Dejstvo, da sta Slovenija in Jugoslavija zemljepisno 
v Evropi, je poleg našega odpora edino, kar lahko ta trenutek 
postavimo na »drugo stran«. Torej upanje, da Evropa ni 
tolikanj cinična v svoji nameri, da čim dlje poskuša zadržati 
Jugoslavijo v njenih nekdanjih okvirih, da se bo mirno sprijaz-
nila z diktatorji latinskoameriškega ali afriškega tipa na svojih 
tleh. VOJKO FLEGAR 

M H H M H i 

Enote jugoslovanskega letal-
stva uporabljajo rušilne bombe, 
ki jih uporabljajo za napade na 
objekte, medtem ko kasetne 
bombe uporabljajo v napadih na 
položaje enot TO. 

Dopoldanske akcije so pote-
kale v času, ko bi moral avstrij-
sko-slovensko mejo prestopiti 
nemški zunanji minister Gensc-
her, ki bi moral danes tukaj po-
sredovati za mirno rešitev tega 

Peterletov poziv Mesiču 
• LJUBLJANA, 2. julija 
- Predsednik slovenske vlade 
Lojze Peterle je imel danes ne-
kaj pomembnih telefonskih po-
govorov, med drugim tudi 
s predsednikom predsedstva 
SFRJ Stipetom Mesičem. Sezna-
nil ga je s trenutnimi razmerami 
in ga še enkrat obvestil, da Mar-
kovičeva vlada klub obljubam in 
slovenskim protestom, še vedno 
ni sestavila drugega dela med-
vladne komisije, za reševanje 
vprašanj, ki so nastala ob agresiji 
Jugoslovanske armade na Slove-
nijo. Obenem je od predsednika 
predsedstva SFRJ zahteval, naj 
uveljavi ves svoj vpliv, da bo 
predsednik zvezne vlade končno 
sestavil drugi del medvladne ko-
misije. 

razpleta. Zaradi informacij, ki 
jih je dobil v Beogradu in Zagre-
bu, namreč da pot v Ljubljano ni 
varna, ni prišel v Ljubljano, am-
pak se je s slovensko delegacijo 
sestal v Beljaku. Eden od ciljev 
operacij je torej že dosežen, je 
to Genscherjevo odločitev ko-
mentiral minister Janša. 

Medtem ko so se iz Jastrebar-
skega proti Sloveniji prebijale 
nove tankovske enote JA in tudi 

Z D R A V I L I Š Č E 

R A D E N C I 

POČITNICE V RADENCIH 

OKUPACIJA V 100 SLIKAH 
Bil i smo na Brniku, ko so zadel i avto avstr i jsk ih fo togra fov , b i l i smo v Trzi-
nu, ko so otroci zažgali tank, bili smo v Gornji Radgoni, ko so ustrelili 
fo tografa, bi l i smo tam, ko so bombard ida l i Šentilj, Medvedjek in Dravo-
grad, bi l i smo v vojaški komandi , b i l i smo pri ženi vo jaškega obveščeval-
n e g a n f i / . i r j a k a t a r i n a j h i t e r i t o r i a l n i u o r a h i l i m n ? a i n r a z d e i a l i s t a n o v a n i e 

premirja. Slovenska kmečka 
zveza - Ljudska stranka je v iz-
javi izrekla vse priznanje sloven-
skim bojnim enotam in vsem Iju-

• B E O G R A D , 2. jul i ja (Tanjug) 
- Služba za obveščanje zveznega se-
kretariata za l judsko obrambo j e spo-
ročila. da j e bil za novega poveljnika 
V. korpusa vojnega letalstva in proti-
letalske obrambe imenovan dosedanj i 
načelnik štaba tega korpusa letalski 
polkovnik Ljubomir Bajic. 

dem za pokončno držo. Oglasila 
se je tudi stranka ZKJ-Gibanje 
za Jugoslavijo in zahteva mir. 

Če so še dopoldne v večini 

• ZAGREB, 2. julija (Hina) - lz 
urada generalnega direktorja za-
grebškega letališča so danes sporo-
čili, da so letališče Zagreb ob 15.45 
ponovno odprli za ves letalski pro-
met. Uradni nalog za ponovno od-
prtje so dobili iz vojaške območne 
kontrole letenja na samem letališ-
ču, kije bilo od 10.45 dalje zaprto. 
Toda kmalu zatem so letališče po-
novno zaprli. 

BITKA V KRAKOVSKEM GOZDU (Foto: Igor Modic) 
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BITKA V KRAKOV* GOZDU 

Prihajajo tuji opazovalci 
Vse več je pobud, da bi ustavitev spopadov v Sloveniji nadzorovali 
tuji opazovalci, ki naj bi po nekaterih vesteh sem prispeli že nocoj 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
DUNAJ, 2. julija - Na sinočnjem zasedanju posvetovalnega 
odbora dunajskega centra za preprečevanje konfliktov, ki so se ga 
udeležile delegacije 35 držav članic Konference o varnosti in sodelo-
vanju v Evropi, je bil na avstrijski predlog s konsenzom sprejet 
sklep, da morata obe strani v Sloveniji nemudoma ustaviti vojaške 
operacije in da se morajo oboroženi oddelki vrniti v vojašnice. 
Vedno več pa je tudi pobud, da bi premirje nadzorovali tuji opazo-
valci. 

v Sloveniji, bodo po vsej verjet-
nosti obravnavali jutri in poju-
trišnjem (v sredo in v četrtek) 
v Pragi na zasedanju visokih 
uradnikov zunanjih ministrstev 
vseh 35 držav članic KVSE. Pra-
ško zasedanje je sklical zahodno-
nemški zunanji minister Hans 
Dietrich Genscher na temelju 
določil KVSE, po katerih člani-
ce evropske konference v kriz-
nih razmerah lahko nujno obrav-

Tretja točka avstrijskega pred-
loga, po kateri naj bi tuji vojaški 
strokovnjaki iz držav KVSE 
nadzorovali premirje v Sloveniji, 
ni bila sprejeta. Predlog o tujih 
opazovalcih so načeloma sicer 
podprle številne delegacije, zato 
pa mnoge zahodne države prej 
zagovarjajo mnenje, po katerem 
naj bi premirje nadzorovale ci-
vilne osebe. Vprašanje tujcev, ki 
naj bi nadzorovali premirje 
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navajo tudi vsebinske in plitične 
predloge za odpravljanje krize. 
Po nekaterih ocenah in napove-
dih naj bi v Pragi konkretno 
obravnavali možnost, do bi tuji 

• LA VALLETA (Tanjug) 
— Italija je danes sporočila, da 
bi morala Evropska skupnost ta-
koj poslati v Jugoslavijo opazo-
valce za nadzorovanje premirja. 
Na koncu dvodnevnega obiska 
na Malti je italijanski zunanji 
minister De Michelis dejal: 
»Opazovalce moramo poslati ta-
koj. Novice iz Slovenije niso 
spodbudne, sicer pa je bilo to 
tudi pričakovati«. Kot smo ne-
uradno zvedeli, naj bi opazoval-
ci prišli v Slovenijo že drevi, in 
sicer naj bi bili sestavljeni iz vrst 
vojaških atašejev držav članic 
KVSE, ki so akreditirani v Beo-
gradu. 

opazovalci v Sloveniji in v Jugo-
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KanSerrTKVSE vefja^riačelo liev-
mešavanja v notranje zadeve. 

BOJAN GROBOVŠEK 

ZDA bi utegnile priznati 
Slovenijo in Hrvaško 
To je po pogovoru z Bakerjem Mocku sporočil 
sekretar avstrijskega zunanjega ministrstva 
DUNAJ, 2. julija - Avstrijski zunanji minister Alois Mock je 
danes zvečer potrdil, da ZDA razmišljajo tudi o možnosti, da bi 
priznale neodvisnost Slovenije in Hrvaške v kolikor bi se pro-
blemi rešili mirno in po pogajalski poti. 

To spremembo stališča je Mocku iz Washingtona danes sporo-
čil generalni sekretar avstrijskega zunanjega ministrstva Thomas 
Klestil po svojem razgovoru z ameriškim zunanjim ministrom 
Jamesom Bakerjem. Mock, ki je bil danes v stiku s francoskim, 
britanskim in nemškim zunanjim ministrom je prav tako izjavil, 
da mora Zahod za ustavitev vojaške intervencije v Sloveniji in za 
ustavitev nasilnih dejanj jugoslovanske vojske nasploh uporabiti 
vsa razpoložljiva sredstva političnega in gospodarskega pritiska. 
V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do položaja, da bo »enkrat 
kasneje treba uporabiti druga sredstva«. 

Avstrijski obrambni minister Werner Fasselabend pa je zavrnil 
obtožbe jugoslovanskega generala Rašete. po katerem naj bi bili 
slovenski teritorialci ponovno zavzeli nekatere mejne prehode 
z avstrijsko pomočjo in naj bi bila jugoslovansko vojsko ponekod 
obkolila tudi avstrijska vojska. 

Fasse labend je Raše tove trditve ocenil kot povsem neu teme-
ljene in kot podtikanja. V zvezi z avstrijskimi vojaškimi okrepi-
tvami, do katerih je prišlo v zadnjih dneh na slovensko-avstrijski 
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