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Samostojen časnik za samostojno Slovenijo 

Odločilni krog pogajanj 
s trojko ES na Brionih 
Zunanji ministri Nizozemske, Luksemburga in Portugalske so se ločeno sestali s slovensko, hrvaško 
in zvezno delegacijo - Načelni sporazum o umiku JA z meje - Kaj bo z vojaki iz Slovenije? 
BRIONI, LJUBLJANA, 7. julija - V času ko to poročamo, še 
vedno ni jasno, kakšen bo izid današnjih, več kot pol dneva trajajo-
čih pogovorov na Brionih med delegacijo evropske dvanajsterice, ki 
jo sestavljajo zunanji ministri Nizozemske (Hans van den Broek), 
Luksemburga (Jacques Poos) in Portugalske (Joao de Deus Pinhe-
iro), in med slovensko, hrvaško in zvezno delegacijo. Pravkar 
poteka zadnje, skupno zasedanje vseh delegacij, katerega rezultat 
naj bi bil sporazum, obvezujoč za vse podpisnike. Iz neuradnih 
virov je slišati, da je kompromis vendarle dosežen. 

Dopoldanski del pogovorov 
na Brionih je bil v znaku bilate-
ralnih stikov v trikotniku Evrop-
ska skupnost-Slovenija-Jugo-
slavija (to »sestavljajo« predstav-
niki federacije, torej vlade in 
presedstva SFRJ, ter predstavni-
ka Hrvaške in Srbije, dr. Franjo 
Tudman in dr. Borisav Jovič), 
tako da lahko rečemo, da že dol-
go nismo videli tako intenzivne 
diplomacije na tako visoki ravni. 
Če se omejimo zgolj na dejav-
nost slovenske delegacije: naj-
prej jo je sprejela delegacija 
Evropske skupnosti, s katero so 
se pogovarjali dve uri, nato pa 
še popolna delegacija Jugoslavi-
je, v kateri so bili predsednik 
vlade Markovič s tremi najpo-
membnejšimi ministri (Grača-
nin, Lončar, Brovet), ter člani 

šek, Bučar), nato pa naj bi na 
skupnem plenarnem zasedanju 
vse strani - tudi jugoslovanska 
- skušale priti do kompromisa, 
s katerim bi lahko bili vsi zado-
voljni in ki bi zagotavljali mirno 
prestrukturiranje jugoslovanske 
države v naslednjih mesecih. To-
da slišati je bilo, da s predlože-
nim osnutkom predvsem sloven-
ska stran ni preveč zadovoljna, 
posebej pa je to veljalo za pred-
sednika vlade Lojzeta Peterleta. 
Sicer pa naj bi usklajevanje po-
tekalo še dolgo v noč, pozno po-
noči - ali proti jutru - pa priča-
kujemo tiskovno konferenco, 
kjer naj bi predstavili vsebino 
dogovora na brionskih pogaja-
njih. 

Sicer pa sta sobota in nedelja 
v Sloveniji minili mirno. Pred-

Zakaj naj bi vojaki umirali v Sloveniji? 
• VELIKO KADUEVIČ v sobotni izjavi: »Štab vrhovnega povelj-

stva bi zlahka pripravil in izpeljal operacijo, ki 
bi Slovenijo spravila na kolena. Toda zakaj bi 
to sploh počeli? Zakaj naj bi v Sloveniji umirali 
vojaki in starešine drugih narodnosti, če so za 
Slovence tujci in okupatorji? Tudi do tega nam 
ni, da bi umirali Slovenci, čeprav ne želijo 
živeti v Jugoslaviji. Ali je to naša napaka ali ni, 
naj presodi javnost. 

Ker se vodstvo Slovenije ne meni za sklepe 
predsedstva in se napadi na pripadnike JA 
nadaljujejo, bo štab vrhovnega poveljstva 
v skladu s tem predlagal predsedstvu SFRJ 
ustrezne ukrepe.« (Več na 2. strani.) 

gova armada ni hotela okupirati 
Slovenije; če bi to hotela, bi se 
aktivirala povsem drugače. Po-
novno je trdil, da je bila vojna 
armadi vsiljena. Nakazal pa je 
tudi možnost, da JA prizna ne-
odvisnost Sloveniji. »Zakaj naj 
bi v Sloveniji umirali vojaki in 
starešine drugih narodnosti, če 
so za Slovence tujci in okupator-
ji?« 

• BRIONI, 7. julija (Tanjug) 
- Kot smo neuradno izvedeli, 
naj bi novi sporazum vseboval 
štiri točke: ustavitev ognja, polna 
pooblastila državnega predsed-
stva nad armado, začetek poga-
janj o prihodnosti Jugoslavije in 
kontrola meja. Glede zadnje toč-
ke stališča med Slovenijo in zvez-
nimi organi menda še niso uskla-
jena, prav tako pa ne glede ca-
rine. 

predsedstva SFRJ, resda brez 
predstavnikov obeh srbskih po-
krajin. 

»S pogovori na Brionih sem 
zelo zadovoljen. Predstavnikom 
Evropske skupnosti sem povedal 
svoje mnenje, oni pa so predsta-
vili svoja stališča. Njihova stališ-
ča so ostala nespremenjena, pa 
tudi kar zadeva mene in pred-
sedstvo pa tudi Srbijo ni nobenih 
sprememb. Problem je le to, da 
se doseženi dogovori ne uresni-
čujejo tako, kot je bilo previde-
no.« To je pred odhodom z Bri-
onov izjavil član predsedstva 
SFRJ dr. Borisav Jovič, ki je 
v pogovorih z ministri ES sode-
loval kot predstavnik Republike 
Srbije. 

Na vprašanje novinarjev, na 
kaj misli, ko govori o neuresni-
čevanju dogovorov, je Jovič od-
vrnil, da so »težave znane in da 
se vsak dan vidi, da se sporazum 
z Evropsko skupnostjo ne ures-
ničuje« in dodal, da to še pose-
bej velja za uresničevanje skle-
pov o samostojnosti dveh repu-
blik. 

Na vprašanje o vlogi ZIS pri 
reševanju jugoslovanske krize je 
dr. Jovič rekel, da zvezna vlada 
skuša pomagati. Na vprašanje 
o oboroženih spopadih danes 
dopoldne na Hrvaškem pa je dr. 
Borisav Jovič odvrnil: »Prizade-
vamo si, da bi se končali, vendar 
tega ne more nihče jamčiti.« 

Po celodnevnih pogajanjih so 
vse strani sklenile, da skušajo se-
staviti končni dokument poga-
janj (deklaracijo), ki bi jo na 
koncu kot obvezujočo tudi pod-
pisali. V večernih urah bodo os-
nutek te deklaracije, ki bi vse 
strani obvezovala k določenim 
ravnanjem v prihodnjih 90 dneh, 
najprej usklajevali predstavniki 
trojke in slovenske delegacije 
(Kučan, Peterle, Rupel, Drnov-

stavnik zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo polkovnik Mi-
lan Gvero je na tiskovni konfe-
renci sicer govoril o nekaterih 
kršitvah premirja v Sloveniji, ki 
jih v Sloveniji nismo opazili, 
vendar je tudi Gvero ugotovil, 
da ne gre za kaj hujšega. Zdi se, 
da je vojaška dejavnost odstopila 
mesto politični. 

V soboto zjutraj se je na raz-
širjeni seji sestalo predsedstvo 
Slovenije, sodelovala pa sta tudi 
člana zveznega predsedstva dr. 
Vasil Tupurkovski in Bogič Bo-
gičevič. Predsedstvo Slovenije je 
sklepe zveznega predsedstva oz-
načilo za ultimativne in sklenilo, 
da se o vprašanjih ustavitve og-
nja in zagotovitve miru ni mogo-
če pogovarjati s pozicij ultimata; 
prav tako pa ni mogoče mimo 
razglasitve neodvisnosti. Pred-
sedstvo Slovenije je tudi odločno 
zahtevalo, naj se takoj izpustijo 
vojaki iz Slovenije v JA in naj se 
nad njimi neha represija. 

Sobotno popoldne je bilo 
v znamenju televizijskih nasto-
pov. Najodmevnejši je bil vseka-
kor nastop zveznega sekretarja 
za ljudsko obrambo generala ar-
made Veljka Kadijeviča. Ta je 
najprej okrcal zvezno ustavo iz 
1974, ki da je tempirana bomba 
za razbijanje federativne države, 
potem pa je, ne da bi jo imeno-
val, Nemčijo obtožil želja po šir-
jenju imperija na Balkan. Zavr-
nil je tako možnost, da bi arma-
da prevzela oblast, kot tudi mož-
nost, da bi se zaprla v vojašnice. 

Odločila se je za »obzirno posre-
dovanje na kriznih žariščih«. Iz-
kazalo se je, da noben zvezni or-
gan ni kos težavnosti in resnosti 
položaja, je dejal Kadijevič. Nje-

Srbski predsednik Slobodan 
Miloševič pa je v nagovoru ljud-
stvu pohvalil opremljenost, šte-
vilčnost in usposobljenost srbske 
teritorialne obrambe, vendar je 
priporočal, naj državljani Srbije 
svojo pripravljenost za obrambo 
najprej izrazijo v okviru JA, šele 
potem v TO. Srbija je namreč 
pred nevarnostjo vojne, je menil 
Miloševič. Namignil pa je tudi, 
da bi Srbija lahko pristala na ne-
odvisnost Slovenije. Jugoslavija 
se lahko uspešneje razvija brez 
tistih, ki so se odločili, da jo bo-
do zapustili, je dejal. 

Po hrvaški televiziji pa je na-
stopil predsednik predsedstva 
SFRJ Stipe Mesič. V svojem 
značilnem slogu je z zadovolj-
stvom ugotovil, da Veljko Kadi-
jevič javno izjavlja, da bo spo-
štoval odločitve predsedstva 
SFRJ. Dejal je tudi, da bo pro-
ces razdruževanja še trajal, in pri 
tem Slovenijo skušal poriniti 
v hrvaški kalup. Povedal je, da 
se je omejil od tistih delov skle-
pa predsedstva, ki so postavljali 
ultimativne roke. Sicer pa bo čas 
pokazal, da je on imel prav. Le-
pa tolažba. 

V soboto zvečer in v nedeljo 
dopoldan pa so se pred sloven-
sko skupščino zbrali starši voja-
kov iz Slovenije, ki so zahtevali 
vrnitev njihovih »otrok« iz JA 
nazaj v Slovenijo. Vse pogostej-
ša so namreč poročila o psihič-
nem in tudi fizičnem maltretira-
nju slovenskih vojakov v JA, ce-
lo o njihovi osamitvi in zapiranju 
v vojaške zapore. Starši so zah-
tevali, da slovenska oblast izvrši 
svojo dolžnost in jih vrne v Slo-
venijo, po malem pa so ji tudi 
očitali, da ni vrnitve vojnih ujet-
nikov pogojevala z vrnitvijo slo-
venskih fantov iz J A. 

DARJAN KOŠIR 
MARKO PEČAUER 

Pustolovska 
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domišljija 
Beograda 
BONN, 7. julija - Nemško 
obrambno ministrstvo je danes 
popoldne zavrnilo beograjske 
očitke, po katerih naj bil bun-
desvvehr Sloveniji pomagal s po-
šiljkami orožja in z vojaškimi in-
štruktorji. Glasnik obrambnega 
ministrstva je izjavil, da so špe-
kulacije o tem tako pustolovsko 
nesmiselne, da nanje ne bi bilo 
treba niti odgovarjati. Vir teh 
očitkov je glasilo jugoslovanskih 
oboroženih sil Narodna armija, 
ki zdaj očitno rešuje »vojaško 
čast« tako, da poskuša dokazati, 
da se JLA ni umaknila pred slo-
vensko teritorialno obrambo, 
marveč pred širšo mednarodno 
zaroto, v kateri naj bi imela 
Nemčija še posebno vlogo. Na-
rodna armija je pisala o tem, da 
je nemška vojska januarja letos 
poslala v Slovenijo 40 vojaških 
inštruktorjev, da bi urili vojake 
TO, ter da je opremila elitno 
enoto TO s protitankovskimi ra-
ketami armbrust. Bonsko 
obrambno ministrstvo sporoča, 
da takšnega orožja sploh nima 
v svojih arzenalih. M. S. 

TEMA DNEVA 
Začetek na Brionih? 

Brioni, čudoviti otoki, na katerih se je svoje čase marsikaj 
odločilo o usodi Jugoslovanov, so v dneh, ko ljudje mislijo bolj 
na golo eksistenco kakor na radosti življenja, znova postali kraj 
odločitev. Nekoč je tam nastalo gibanje, ki naj bi krepilo mir 
v svetu, zdaj so tam pogajanja, ki naj Jugoslovane navdajo vsaj 
z upanjem, da se bodo pod budnim očesom tujine nehali 
spopadati in se začeli pogovarjati. 

Trojka iz Evropske skupnosti očitno čedalje bolj prodira 
v jugoslovansko resničnost, tako nabito z eksplozivno nape-
tostjo in politično zmešnjavo: zatišje v Sloveniji je krhko, na 
Hrvaškem vse glasneje govori orožje, zvezni premier, ki ga J A 
in Srbija čedalje huje napadata, je nehal predstavljati politiko 
učinkovitih reform, zvezno predsedstvo je na eni strani, kadar 
so posamezni člani na obisku v tej ali oni republiki, in spet na 
drugi strani, kadar so vsi člani razen enega zbrani v Beo-
gradu . . . 

V popolni blokadi političnega življenja in v užaljeni mašče-
valnosti, ki prevzema vojsko, lahko tisti, ki tudi po priporočilu 
Washingtona urejajo spor, zahtevajo edinole dvoje: konec 
streljanja in začetek pogajanj. 

Stališče Slovenije je jasno: pripravljena je na pogajanja 
o prihodnjem sožitju jugoslovanskih narodov, ne more pa 
poteptati že storjenega. To pomeni, da morajo na drugi strani 
priznati predvsem dejstvo, da dosedanje Jugoslavije ni več, pa 
če je to še tako grenko spoznanje, in biti pripravljeni graditi 
nekaj novega. 

Pozabiti na včeraj in danes začeti jutri: zgodovina je pri tem 
lahko le učiteljica. Brioni lahko pokopavajo staro in začenjajo 
novo. STANE IVANC 

'.Immmmmutmttmmm 

Priznanje bo šele po 
vnovičnem napadu? 
Svet: od simpatij do nasprotovanja odločitvam Slovenije - Velika Britanija 
je za sklic Varnostnega sveta, Moskva je proti - Podpora vlade ČSFR 
BUDIMPEŠTA, PARIZ, RIM, PRAGA, LONDON, 7. julija sprejela vsako odločitev Jugoslo-
- Kakšne so možnosti Slovenije in Hrvaške za mednarodno prizna- ™ n o v ° P l o d n o s t i države ki 
nje? Italijanski predsednik Francesco Cossiga je med obiskom bo rezultat demokratičnega dia-
v Budimpešti izjavil, da bi zahod, vključno z Italijo, stopil na stran l 0 S a l n s P o s t o v a n l a a o l o u l 

obeh republik v primeru, če bi jugoslovanska vojska znova upora-
bila silo proti njima. 

Cossiga je v Budimpešti zavr-
nil očitke, da je stališče zahod-
nih držav krivo za intervencijo 
JA v Sloveniji. Zahod je po nje-
govih besedah poskušal storiti 
vse, da ne bi prišlo do destabili-
zacije razmer na Balkanu in 
v Vzhodni Evropi. Dodal je, da 
bi izstop Slovenije in Hrvaške iz 
Jugoslavije ves Balkan pahnil 
v še večji zastoj pri razvoju go-

• PARIZ, 7. julija (Tanjug) 
— »Pogajanja z Beogradom so še 
vedno mogoča, toda nič več ne 
bo, kot je bilo pred tem«, je 
v pogovoru za pariški Le Monde, 
dejal slovenski predsednik Milan 
Kučan. Dodal je še, da je edini 
realen okvir možnih dogovorov 
»interesna ekonomska skupnost 
republik« z odprtimi možnostmi 
za možno postopno kasnejše bolj 
tesno povezovanje. 

spodarstva in demokracije. Stri-
njal pa se je, da o statusu quo 
v Jugoslaviji ni več mogoče go-
voriti, zato upa, da se bo v Jugo-
slaviji mogoče dogovoriti o dru-
gačni strukturi odnosov. 

V Budimpešti so se sestali tudi 
zunanji ministri Avstrije, Italije 

USODNI POGOVORI - Delegacija Evropske skupnosti v pogovorih s slovensko delegacijo na 
Brionih. (Foto: Joco Žnidaršič) 

• Danes je na dvodnevni obisk 
v Slovenijo dopotoval prvi na-
mestnik zunanjega ministra Sov-
jetske zveze Aleksandra Be-
smertniha Julij Kvicinski. Kvi-
cinski je znan pogajalec sovjet-
ske strani v razorožitvenih poga-
janjih v Ženevi, na obisk v Slo-
venijo in Jugoslavijo pa prihaja 
kot osebni odposlanec sovjetske-
ga predsednika Mihaila Gorba-
čova. Sovjetska delegacija, 
v njej sta še sovjetski veleposla-
nik v Jugoslaviji Vadim Loginov 
in generalni konzul Sovjetske 
zveze v Zagrebu Jurij Girenko, 
se je danes sešla s članom Pred-
sedstva Republike Slovenije Ci-
rilom Zlobcem, jutri pa jo bodo 
sprejeli predsednik Predsedstva 
Republike Slovenije Milan Ku-
čan, minister za zunanje zadeve 
dr. Dimitrij Rupel, dr. Janez 
Drnovšek, predvidoma pa tudi 
predsednik izvršnega sveta Loj-
ze Peterle. 

Poleg tega gre za kršitev načela 
humanosti in razumevanja, izre-
čenega v okviru helsinškega pro-
cesa KVSE. Vlada ČSFR poziva 
udeležence konfliktov, naj usta-
vijo vse nasilne in oborožene ak-
cije in začno nemudoma s poga-
janji, ki bodo omogočile svobod-
no izraženo voljo slovenskega in 
hrvaškega naroda po demokra-
tični in ustavni poti. Vlada 
ČSFR je pripravljena pomagati 
v takih pogajanjih. 

V povsem drugačnih tonih so 
poročila iz Moskve. Mihail Gor-
bačov je na tiskovni konferenci 
po pogovorih z nemškim kanc-
lerjem Kohlom odločno naspro-
toval dezintegracijskim proce-
som ne le v Jugoslaviji in v SZ, 
ampak po vsej Evropi. Gorba-

• Eden od prevladujočih vtisov 
v današnjem italijanskem časo-
pisju je , da je Miloševič »zaprl 
poglavje Slovenije«, vendar 
hkrati nikakor ni zaprl hrvaške-
ga. Vtis, da je Miloševič posred-
no naredil križ čez Slovenijo, je 
celo tako močan, da je ob njem 
zbledel nastop generala Kadije-
viča z vsemi dolgoročnimi grož-
njami vred, iz katerega je raz-
vidno, da tudi tako imenovani 
zmerni del vojske, ali vsaj nepu-
čistični, gleda na slovensko sa-
mostojnost dolgoročno drugače 
kot Miloševič. 

in Madžarske (Alois Mock, Gi-
anni de Michelis in Geza Jes-
zenszky), ki so, kot poroča Ta-
njug. izjavili, da ne načrtujejo 
nikakršnih skupnih akcij, vendar 
bodo skrbno spremljali nadaljnji 
razvoj dogajanj. Madžarski zu-
nanji minister je izjavil, da na se-
stanku niso govorili o diplomat-
skem priznanju Slovenije in Hr-
vaške. Poročilo Hine je ubrano 
nekoliko drugače. Ta agencija 
trdi, da je gostitelj sestanka Jes-
zenszky dejal, da bodo v prime-
ru enostranskih akcij znova pro-
učili svoja stališča, pravi cilj pa 
je zdaj preprečiti nove sovraž-
nosti. 

Zaostrovanje razmer v Jugo-
slaviji je vznemirilo tudi vlado 
ČSFR, ki je ob tem sprejela po-
sebno izjavo. V njej vlada po-
udarja, da je bila volja narodov 
Slovenije in Hrvaške prepričljivo 
izražena na demokratičen in le-
gitimen način, torej z vseljud-
skim glasovanjem. Izide plebisci-
ta, na katerem sta se oba naroda 
odločila za samostojno pot, je 
treba uresničiti na miren in lega-
len način. Zadušitev tega proce-
sa z oboroženo silo in bombardi-
ranjem civilnega prebivalstva je 
za vlado ČSFR dejanje, ki je 
v nasprotju z mednarodno priz-
nanimi načeli reševanja notra-
njih in meddržavnih konfliktov. 

• BONN, 7. julija (Tanjug) 
— Predsednik zveznega predsed-
stva Stjepan Mesič je v intervju-
ju za nedeljsko izdajo Spiegla iz-
javil, da bi »Slovenci morali do-
jeti, da je suverenost proces, ki 
se ga ne da doseči po hitri poti«. 
Glede spopadov v Sloveniji je 
dejal, da bodo odgovornost za ta 
dejanja ugotavljali kasneje, da 
pa bodo tudi proučili, zakaj je 
v prvih dneh bojev padlo tride-
set pripadnikov JLA in noben 
pripadnik TO. 

Mitrovičevo pismo 
Peterletu 

BEOGRAD, 7. julija (Ta-
njug) - Čeprav sklepi predsed-
stva Jugoslavije, sprejeti I. juli-
ja, posebej zahtevajo osvobodi-
tev vseh pripadnikov JLA in 
članov njihovih družin, pripad-
nikov zveznega sekretariata za 
notranje zadeve in drugih zvez-
nih organov, ki so izgubili svo-
bodo, ima ZIS informacije, da 
se v zaporih, taboriščih in zbir-
nih centrih še zmeraj nahaja ve-
liko število vojaških oseb in čla-
nov njihovih družin. Tako je re-
čeno v pismu, ki ga je danes po-
slal podpredsednik ZIS Alek-
sandar Mitrovič predsedniku 
slovenskega izvršnega sveta. 

Miloševič je po TV Srbe 
pozval k pripravljenosti 
Hkrati, ko jim je rekel, naj bodo nared za 
obrambo, je zatrdil, da je bila Srbija vedno za mir 
BEOGRAD, 7. julija (HINA) - Predsednik Srbije Slobodan Milo-
ševič je včeraj pozval prebivalce Srbije, naj bodo pripravljeni »za 
obrambo svoje države«, pri tem pa je dejal, da se Srbija zavzema za 
mir, kar je , kot je dejal, »naša najmočnejša in najstarejša oprede-
litev.« 

V včerajšnjem govoru, ki sta 
ga prenašala radio in televizija, 
je Miloševič odgovoril na števil-
ne zahteve, ki jih je postavil del 
opozicije, a tudi vladajoče stran-
ke - namreč na zahteve po obli-
kovanju srbske vojske. Dejal je, 
da je pripravljenost na vojno »za 
zdaj treba izraziti v okviru JLA, 
kasneje pa v okviru lastnih obo-
roženih sil, ki jih sestavljajo eno-
te teritorialne obrambe«. Milo-
ševič je dejal, da so te enote so-
dobno opremljene in da »po šte-
vilu in vojaškem znanju močno 
presegajo podobne sile zunaj Sr-
bije, vključno z njihovimi para-
vojaškimi formacijami«. 

Opozicijske stranke v Srbiji so 
v zadnjih dneh kritizirale oblast, 
da je nesposobna organizirati 
srbsko vojsko za zaščito srbskih 
interesov. V svojem govoru ljud-
stvu je Miloševič dejal, da se 
»vsi spori, tudi najtežji spor 

okrog odcepitve narodov in re-
publik, lahko rešijo po mirni 
poti«. 

Po njegovem mnenju mora ta-
ko pot zagotoviti tudi armada, ki 
se »mora nahajati na ozemljih, 
katera so naseljena s tistimi na-
rodi, ki hočejo živeti v Jugoslavi-
ji«. Tisti, ki si v Jugoslaviji ne 
želijo ostati in ki imajo JLA za 
okupatorsko vojsko, naj v pri-
hodnje sami skrbijo za svojo 
obrambo in varnost, je dejal Mi-
loševič. 

ZDRAVILIŠČE 
RADENCI 

POČITNICE V RADENCIH 

čov meni, da je zaostrovanje po-
ložaja v Jugoslaviji ostro opozo-
rilo za Evropo. Opozoril je na 
spoštovanje helsinških doku-
mentov in procesov ter pariške 
listine. Gorbačov je za enotno 
Jugoslavijo, ki pa naj bi temeljila 
na novih odnosih, toda o teh naj 
bi se dogovorili jugoslovanski 
narodi sami. 

Jugoslovanska soseda Grčija 
je v odnosih do dogajanj veliko 
bolj prožna. Zdaj je prišla na 
dan z novim stališčem. Zunanji 
minister je namreč po zasedanju 
zunanjih ministrov dvanajsterice 

.v Haagu izjavil, da bo Grčija 

KVSE. V Atenah hkrati dodaja-
jo, da bodo spoštovali vsak do-
govor v ES, ko gre za priznanje 
Slovenije in Hrvaške. 

Francija je danes sporočila, da 
je že začela izvajati odločitev iz 
Haaga o prepovedi prodaje 
orožja Jugoslaviji, toda hkrati 
v Parizu dodajajo, da gre bolj za 
potezo s psihološkim učinkom, 
saj so jugoslovanski nakupi orož-
ja v Franciji malenkostni. 
V Franciji pravijo, poroča Ta-
njug, da pa s sklepi iz Haaga ne 
bo mogoče prepovedati podzem-
ne trgovine z orožjem. Šlovenija 
in Hrvaška naj bi namreč po 
mnenju Pariza do orožja prišli 
po ilegalni poti. 

Dogajanja na burni jugoslo-
vanski sceni še vedno močno od-
mevajo v svetu. Radio France 
Internationale, ki komentira iz-
javo Slobodana Miloševiča, češ 
da se bo Jugoslavija uspešno raz-
vijala tudi brez tistih, ki jo želijo 
zapustiti, pravi, da to neprijetno 
spominja na projekt velike Srbi-
je. Radio dodaja, da se Miloše-
vič v javnosti sicer res zavzema 
za mir, toda velike Srbije ni mo-
goče uresničiti brez nasilja in 
spopadov. 

Tisk v Veliki Britaniji se zav-
zema za pritisk na vse jugoslo-
vanske voditelje, ki naj bi se ta-
koj začeli pogajati o rešitvi seda-
nje krize. Ta je po mnenju v Bri-
taniji na vrhuncu, saj zdaj grozi 
tudi spopad med Srbi in Hrvati. 
Če današnja misija trojke zuna-
njih ministrov ES ne bo uspešna, 
bo Velika Britanija zahtevala ta-
kojšen sklic Varnostnega sveta 
OZN. 

Zelo živahna je tudi zunanje-
politična aktivnost Slovenije. 
Dr. Janez Drnovšek se je včeraj 
na Dunaju sestal s kanclerjem 
Vranitzkym, Jugoslavijo pa naj 
bi v kratkem obiskala avstrijska 
parlamentarna delegacija. Ta naj 
bi se pogovarjala v Beogradu, 
Zagrebu in Ljubljani, delegaciji 
pa naj bi se pridružili tudi parla-
mentarci iz drugih držav. Več na 
6. in 12. strani. 
DOPISNIKI DELA in agencije 

D A N E S 
V D E L U 
• V Istro prek 

Dragonje 
Magistralna cesta 
Koper-Pulj je še 
vedno zaprta pri Se-
čovljah 

• Dovažajo 
spočite čete 
Zaskrbljenost okrog 
letališča Cerklje na 
Dolenjskem 
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• V Mokronogu 
nekoliko 
mirneje 
Poročnik Dragomir 
Grujovič obljublja, 
da ne bo nasedel mo-
rebitnim provoka-
cijam 
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• Srčni konzul iz 
Clevelanda 
Matjaž Jančar, gene-
ralni konzul SFRJ, 
izseljence in njihove 
organizacije v ZDA 
nenehno obvešča 
o dogajanjih v Slove-
niji 

• Los Angeles je 
priznal 
Slovenijo 
Združene države 
Amerike za zdaj ne 
nameravajo ustaviti 
pomoči Jugoslaviji 
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• Begunce 
že vračamo 
na Hrvaško 
Tujci še vedno hitijo 
prek zelene meje 
z Italijo na »obljub-
ljeni« Zahod 
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DUH BRIONOV 

Karikatura: Franco Juri 

Armada pripravlja nov udarec 
Janez Janša, Igor Bavčar in Jelko Kacin so na nedeljski tiskovni konferenci predstavili podatke, 
ki kažejo, da pripravlja armada Sloveniji nov udarec - Adžič grozi z vsem orožjem 

Možno je zunanje posredova-
nje (Nemčija, Avstrija, Madžar-
ska, Češka in Slovaška). Obsta-

LJUBLJANA, 7. julija - Na popoldanski tiskovni konferenci je 
slovenski minister za obrambo Janez Janša novinarjem predstavil 
bistvene poudarke iz govora, ki ga je imel 5. julija general Blagoje 
Adžič v Centru visokih vojaških šol v Beogradu. Govor je bil 
namenjen skupini 150 oficirjev, ki jih namerava vojaški vrh poslati 
v enote J A v Šlovenijo in na Hrvaško. 

Adžič je oficirjem med drugim 
dejal, da je JA v vojni, ki so jo 
vsilili secesionisti v Sloveniji in 
na Hrvaškem. Zaradi enostran-
skih in predrznih potez Slovenije 

• Jelko Kacin je med drugim 
opozoril, da je od tega, kdaj nas 
bo priznala Evropa, odvisno, do 
kod bo armada šla! Meja je to-
rej v rokah Evrope, saj v tej dr-
žavi ni organa, ki bi armado 
nadziral. 

je po Adžiču situacija skrajno 
dramatična in težja od tiste leta 
1941. Večstrankarski s istem je 
spri narode Jugoslavije, na 
oblast pa so prišli ekstremni ru-
šitelji Jugoslavije, ki hočejo 
brezobzirno spremeniti družbeni 
sistem in uvesti klasični kapitali-
zem v njegovi najslabši različici. 
Jugoslavija je ali pa je ni, vse 
ostalo po Adžiču nima smisla in 
je farsa. Makedonija in BiH se 
vse bolj gibata k rešitvam, ki sta 

jih sprejeli Slovenija in Hrvaška. 
Nadalje je Adžič obtožil ZIS 

in Markoviča, da sta se z ZDA 
in Zahodom tajno dogovorila za 
razbijanje Jugoslavije. Izgubili 
smo bitko, ne pa tudi vojno, trdi 
Adžič, češ da so se enote J A 
v Sloveniji sicer umaknile v gar-
nizije, se pa urejajo, dopolnjuje-
jo in pripravljajo na naslednje 
naloge. Oficirji, ki jim je govo-
ril. naj bi šli takoj v te enote. Tja 
naj bi jih odpeljali s helikopterji 
najkasneje do 8. julija do 20. ure 
zvečer. 

Adžič je dejal, da je predsed-
stvo SFRJ sprejelo sklepe v obli-
ki osmih točk, ki jih je iniciral 
štab vrhovnega poveljstva in 
s katerimi bodo prisilili Sloveni-
jo, da bo izpolnila prejšnje skle-
pe ZIS in predsedstva države. 
Če Slovenija tega ne bo storila, 
bo armadni vrh prisilil zvezno 
predsedstvo, da se sklepi dosled-
no uresničijo. 

V nasprotnem primeru pa bo 
armada ne glede na predsedstvo 
SFRJ udarila z vso silo. saj lah-
ko JA s Slovenijo opravi v dese-
tih do petnajstih dneh. Mobilizi-
rane enote v Srbiji so namreč po 

• Na vprašanje, ali je Slovenija 
pripravljena na drugi udar arma-
de in ali verjame, da bo do njega 
prišlo, je Janez Janša odgovoril, 
da se Slovenija za nadaljevanje 
agresije pripravlja že od 27. juni-
ja . Razpolaga tudi z nekaterimi 
vojaškimi načrti, kakšna bo ta 
agresija izgledala. Armada lahko 
v Sloveniji angažira največ od 70 
do 100 tisoč vojakov, sicer ne bi 
mogla nadzirati razmer v drugih 
delih države. S tega vidika je slo-
venska TO pripravljena. Obstaja 
pa utemeljen strah, d a j e vojaški 
vrh v Beogradu toliko nor, da bi 
uporabil tudi kemično biološka 
sredstva za uničevanje civilne ži-
ve sile 

trditvah Adžiča visoko motivira-
ne in pripravljene na vse. Arma-
da bo Slovenijo prisilila, da osta-
ne v Jugoslaviji in sicer do dogo-
vora, ki ga bo spet diktirala ar-
mada. 

jajo namere po formiranju skup-
nosti z okoli 130 milijoni prebi-
valcev, kar bi za nas, je dejal 
Adžič, predstavljalo veliko ne-
varnost, saj je to uresničevanje 
koncepta Velike Nemčije. 

Oficirji, ki niso opredeljeni za 
Jugoslavijo in niso dorasli seda-
njim razmeram, naj odidejo iz 
J A, izdajalce pa je potrebno 
brez milosti in razmišljanja takoj 
ubiti. Enote, ki jim bodo pove-
ljevali novi oficirji, morajo opra-
viti vse svoje naloge, pa če pri 
tem padejo vsi do zadnjega. Do-
sedanje izgube v Sloveniji so bile 
minimalne in so povsem zane-
marljive. Toliko mrtvih je v trče-
nju dveh avtobusov. Od sedaj 
dalje je strah tisti, ki mora prisi-
liti nasprotnika na kapitulacijo, 
to pa pomeni uporabo vse sile, 
uporabo ognja po vseh, ki se zo-
perstavljajo akcijam armade. 
Vsi, ki ste izjavljali, da bi akcijo 
v Sloveniji izpeljali bolje od nas, 
je rekel Adžič, boste sedaj dobili 
priložnost na fronti v Sloveniji in 
na Hrvaškem. 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

VEČ KOT SIMPATIJE - Včeraj je Ljubljano obiskala tudi delega-
cija Evropske narodne stranke, ki jo je vodil poslanec evropskega 
parlamenta in izpričan prijatelj Slovenije Otto von Habsburg. Dele-
gacija se je pogovarjala z Milanom Kučanom in z dr. Francetom 
Bučarjem. Na novinarski konferenci pa je Otto von Habsburg med 
drugim poudaril, da je stališče Evropskega parlamenta za razliko od 
nekaterih drugih evropskih institucij, vedno bolj jasno in je vključe-
valo pravico narodov do samoopredelitve. Von Habsburg je dejal, 
da Slovenija in Hrvaška »potrebujeta našo solidarnost«, opozoril pa 
je tudi na to, da morajo biti stališča Evropskega parlamenta in 
drugih evropskih institucij glede (ponovne) vojne intervencije »trda 
in pravočasna«. 


