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Samostojen časnik za samostojno Slovenijo 

Trije časopisi v časopisu - Vikend magazin: RTV in satelitski programi, kulturni koledar in Delo-Adut - Izlet, zaklad in nove nagrade 

Vojaška obveznost ostaja 
v pristojnosti Slovenije 

LJUBLJANA, 23. maja - Slovenska vlada je danes v zvezi 
z uveljavljanjem sprememb zveznega zakona o vojaški obvezno-
sti sprejela svoja stališča, zapisana v petih točkah, in jih poslala 
predsedniku ZIS Anteju Markoviču in zveznemu obrambnemu 
ministru Veljku kadijeviču. Hkrati je vlada slovenski skupščini 
predlagala, naj ne da soglasja k temu zveznemu zakonu. 

Slovenska vlada pravi, da so si pristojni organi dalj časa, 
intenzivneje pa od julija lani, prizadevali, da bi večji del naborni-
kov iz Slovenije nosil vojaško suknjo na ozemlju Slovenije. Ker 
dogovor ni bil možen, je Slovenija z ustavnim amandmajem, 
ustavnimi zakoni in posebnimi sistemskim zakonom sama uredila 
vojaško dolžnost in uveljavila moratorij na služenju vojaškega 
roka v JLA. i 

Že omenjeni zvezni zakona predvideva, naj bi JLA pristojnosti 
iz tega zakona prevzela do 30. junija, ko naj bi bila Slovenija 
formalno že samostojna. Zato slovenska vlada ne vidi potrebe, 
da bi JLA predčasno prevzela pristojnosti v zvezi z vojaško 
obveznostjo. Zvezni zakon ji namreč omogoča, trdi izvršni svet, 
da počaka na dokončno odločitev Slovenije v zvezi z osamosvoji-
tvijo. Mimo tega je tudi delegacija JLA, ki jo je vodil general 
Kolšek, potrdila, da bo JLA spoštovala v zvezni skupščini verifi-
cirano odločitev Slovenije o osamosvojitvi. 

Vlada se hkrati čudi, zakaj JLA samo od Slovenije zahteva 
izročitev ustrezne dokumentacije pred omenjenim rokom, saj 
zakon velja za vso Jugoslavijo. Vlada dodaja, da se Slovenija 
zavzema za postopnost pri reševanju vojaškega vprašanja, brez 
uporabe sile. Stališča v celoti objavljamo na 3. strani. B. S. 

Incident v Pekrah je zaostril 
odnose med JLA in Slovenijo 
Potem ko so v učnem centru TO v Pekrah pri Mariboru zajeli dva pripadnika JLA, so center obkolili 
vojaški oklepniki - ljudje zaprli pot tankom - Pogajanja za zaprtimi vrati pri županji Magdi Tovornik 
MARIBOR, 23. maja — Jutranji dogodek v neposredni bližini 
učnega centra TO Slovenije v Pekrah j e potem, ko so slovenski 
vojaki zajeli dva izvidnika J L A in ju čez pol ure izpustili, čez dan 
dobili izjemne razsežnosti. Kmalu po poldnevu so namreč oklepni 
transporterji in vojaki iz vojašnice Slava Klavora obkolili učni cen' 
ter in majorju Andreju Kocbeku, ki ga vodi, začeli postavljati 
pogoje. 

Najprej so do zob oboroženi 
pripadniki JLA zahtevali izroči-
tev enote, ki je zjutraj, nekaj 
pred 8. uro, zajela njihova izvid-
nika. Starešine učnega centra te 
enote seveda niso izročile, zato 
je nekaj po 14. uri, ko so v Pe-
kre prišli še oklepniki vojaške 
policije, zažvenketalo orožje. 
Pripadniki JLA so namreč izpol-
nili ukaz nadrejenih: »Na svoja 
mesta!« Takrat so uperili cevi 
pušk, napolnjenih z bojnim stre-

BLOKADA VOJAŠKE KOLONE - Prebivalci Maribora so ustavili kolono vojaških vozil 
učnemu centru TO in tako preprečili okrepitev enot JLA, ki so obkolile teritorialce. 
Maribora pa so ljudje blokirali pet tankov JLA. (Foto: Bogo Čerin) 

na poti proti 
V središču 

Dr. Drnovšek 
utira pot 
osamosvajanju 
Pomembni pogovori v Beogra-
du s Kadijevičem, Miloševičem, 
Jovičem, Zimmermannom 
O D NAŠE DOPISNICE 

BEOGRAD, 23. maja - Danes 
se je član predsedstva SFRJ iz Slo-
venije dr. Janez Drnovšek v Beo-
gradu posamično sestal z zveznim 
sekretarjem za ljudsko obrambo 
generalom Veljkom Kadijevičem, 
s Slobodanom Miloševičem in Bo-

• Kot smo izvedeli, naj bi se 
prihodnji teden na neuradnem, 
delovnem sestanku sestali člani 
jugoslovanskega predsedstva, in 
sicer v popolni sestavi. Skušali 
naj bi najti izhod iz nastalega 
pat položaja. 

Pri carinah Slovenija 
ne bo popustila zvezi 
Carine ostajajo na posebnem računu, s katerega 
bo republika plačevala kotizcijo federaciji 
LJUBLJANA, 23. maja - Ni naš namen zaostriti konflikta 
z zvezno vlado pri plačevanju carine, pač pa računamo, da bomo 
v nadaljnjih pogovorih le prišli do skupnih rešitev. Toda neplačeva-
nje carin j e splošen pojav v državi in če bodo tudi drugi začeli 
plačevati carine, bomo verjetno tudi mi primaknili nekaj več. 

carino še naprej zbiramo na do-

risavom Jovičem in z ameriškim 
veleposlanikom v Jugoslaviji War-
renom Zimmermannom. S tem je 
dr. Drnovšek začel posebno diplo-
matsko akcijo v okviru priprav na 
26. junij, napovedani dan osamo-
svojitve Slovenije. 

Dober mesec pred tem datu-
mom si bosta dr. Drnovšek in 
predsednik Milan Kučan prizade-
vala v Jugoslaviji doseči dogovor 
o mirni in sporazumni poti sloven-
ske osamosvojitve in se tako izog-
niti konfliktom, ki bi lahko nastali, 
če bi bila osamosvojitev enostran-
sko dejanje. Današnji pogovori dr. 
Drnovška so začetek pogovorov 
z vsemi pomembnejšimi dejavniki 
jugoslovanskega političnega življe-
nja. Že naslednji torek bosta v tej 
vlogi predsednik predsedstva Re-
publike Slovenije Milan Kučan in 
dr. Janez Drnovšek obiskala Bos-
no in Hercegovino. 

Sodeč po tem, kar smo izvedeli 
o pogovorih dr. Drnovška in gene-
rala Kadijeviča, bi lahko rekli, da 
v Sloveniji še vedno lahko pride do 
resnejšega posega vojske. Vojaška 
stran namreč še vedno vztraja pri 
tem, da mora Slovenija zamrzniti 
svoje odločitve o nabornikih in da 
jih mora pošiljati v Jugoslovansko 
ljudsko armado. Kadijevič je danes 
dr. Drnovšku zatrdil, da bo vojska 
vztrajala pri svoji zahtevi. Kar pa 
zadeva osamosvojitev Slovenije, je 
general Kadijevič povedal, da JLA 
ne nasprotuje slovenski odločitvi, 
da pa to ne more biti enostransko 
dejanje. Vojska namerava varovati 
jugoslovanske meje, dokler ne bo 
končan postopek sporazumnega 
odhoda Slovenije iz Jugoslavije. 

Precej razumevajoča je bila srb-
ska stran. Kaže, da imata Slovenija 
in Srbija precej podobne interese. 
Tako srbski predsednik Miloševič 
kot tudi član predsedstva SFRJ dr. 
Borisav Jovič sta zagotovila, da Sr-
bija ne bo nasprotovala slovenske-
mu osamosvajanju in da je priprav-
ljena skleniti sporazum s Slovenci. 

JANJA KLASINC 

Tako je odvrnil republiški se-
kretar za finance Dušan Šešok 
na naše vprašanje, kako bo vla-
da odgovorila na ultimativne 
zahteve zvezne vlade pri plače-
vanju carine. Kot je znano, je ta 
sprejela izredni odlok, ki bo za-
čel veljati 28. maja, njegovo bi-
stvo pa je v tem, da carinski or-
gani ne bodo carinili blaga in ga 
tudi ne bodo pustili uskladiščiti, 
dokler ne bodo dobili potrdila, 
da je bila carina plačana. 

Dušan Šešok meni, da je naj-
več odvisno od tega, kako se bo-
do v prihodnje pogovarjali pred-
sedniki republiških vlad z ZIS, 
pri tem pa naj bi poskušali dose-
či, da bi vlada svoj odlok ven-
darle še za kak dan odložila. Kar 
zadeva podjetja iz drugih repu-

• Republiški sekretar za finan-
ce Dušan Šešok meni, da prak-
tično ni mogoče, da bi podjet ja 
zaradi strahu plačevala carino 
neposredno zvezni carinski upra-
vi, saj morajo vsakršno plačilo 
seveda opraviti na eni od po-
družnic slovenske SDK. 

blik, ki uvažajo preko slovenskih 
špeditorjev, pa je že zdaj ureje-
no tako, da lahko svoje blago 
carinijo, denimo; tudi v Saraje-
vu. Seveda pa se v Sloveniji ote-
pamo še z drugim velikim pro-
blemom: to pa so predvsem 
dolžniki večjih zneskov za carino 
iz prejšnjega obdobja, ki pa ta 
znesek po dogovoru tedensko 
zmanjšujejo. Ta dolg se je tako 
zmanjšal že na 577 milijonov di-
narjev. 

Kot ie povedal Janez Kovačič, 
pomočnik direktorja SDK Slove-
nije, je služba pri teh stvareh 
vpletena le toliko, kolikor mora 
ravnati po odločitvah slovenske 
vlade oziroma skupščine. »Zato 

Tudman gre v Rim 
RIM, 23. maja (Tanjug) - Mi-

lanski dnevnik Corriere della Se-
ra je danes objavil članek, v kate-
rem je rečeno, da bo v soboto na 
»neuradnem obisku« v Rimu hr-
vaški predsednik dr. Franjo Tu-
dman. Kot se je izvedelo, bo 
predsednika Tudmana sprejel 
premier Giulio Andreotti, pred-
sednik republike Francesco Cos-
siga, po vsej verjetnosti pa tudi 
sekretar italijanske socialistične 
stranke Bettino Craxi. Franja 
Tudmana bo v zasebno avdienco 
sprejel tudi papež Janez Pavel II. 

sedanjem računu, ki ga prazni-
mo tako kot doslej. Naša repu-
blika iz tega namreč plačuje ko-
tizacijo. Vendar smo tudi sami 
že zvedeli, da nekatera podjetja 
plačujejo carino neposredno 
zvezni carinski upravi, da si za-
gotovijo svoje blago.« 

Sekretar zbornične službe za 
ekonomske odnose s tujino Jože 
Škoberne pa je povedal, da 
zbornica sicer do tega vprašanja 
še ni sprejela svojega uradnega 
stališča, saj je za zdaj tudi vse 
šele grožnja, da bo po 28. maju 
povsem drugače. Zato podjetja 
še naprej plačujejo carino tako 
kot doslej. Misli pa, da morda 
slovenski IS tudi zaščititi sloven-
sko gospodarstvo pred tem, kar 
mu utegne povzročiti zvezna vla-
da, če je že zadržal vplačila cari-
ne. Več o seji vlade na 3. strani. 

STOJAN ŽITKO 

livom, proti zgradbi učnega cen-
tra in izvedli nekaj krajših mene-
vrov z oklepniki. 

Toda kmalu zatem je največja 
napetost začela popuščati. Po-
sebne enote milice in skupina 

Kadijevič ni nič vedel 
• B E O G R A D , 23. maja - Da-
nes dopoldne se je dr. Janez Dr-
novšek med drugim sestal tudi 
z generalom Veljkom Kadijevi-
čem. Zanimivo je , da sploh nista 
govorila o dogodkih v Pekrah pri 
Mariboru, saj dr. Drnovšek ta-
krat zanje še ni vedel, enako pa 
tudi general Kadijevič. O inci-
dentu v Pekrah nam ni uspelo 
izvedeti kaj več niti v zveznem 
sekretariatu za ljudsko obrambo, 
kjer so povedali, da bodo, če bo-
do dobili natančnejšo informaci-
jo , izdali uradno sporočilo za jav-
nost. (J. K.) 

občanov je zasedla cesto proti 
učnemu centru, toda oboroženi 
vojaki niso nikogar več pustili 

izvidnika, in povedal, da bo si-
cer ravnal po ukazu nadrejenih. 
To je pomenilo, kot nam je 
uspelo zvedeti kasneje, da naj bi 
v Pekre prihrumela tankovska 
enota. Vendar je že nekaj minut 
zatem na ukaz nadrejenih stare-

Smrt slovenskega vojaka 
v Vukovarju 
• V U K O V A R , 23. maja 
— V vukovarski vojašnici V. P. 
2834 j e davi umrl 19-letni vojak 
Matjaž Urh, po narodnosti Slo-
venec. Ob 7.30 so ga pripeljali 
v vukovarsko bolnišnico, vendar 
j e bil že mrtev. Ugotovili so po-
škodbe na glavi in prsnem košu. 
Poveljnik vojašnice j e potrdil, da 
gre za smrtni primer. Preiskava 
s e j e začela, pristojni organi JLA 
pa bodo, kot napovedujejo, ob-
vestili javnost. P. P. 

šin iz Maribora in Ljubljane le 
prišlo do novega popuščanja. Ob 
vhodu v učni center so soočili 
pripadnike teritorialne obrambe 
in zjutraj zajetega podporočnika 
JLA Željka Doga in vojaka Go-
rana Nikiča, ki sta povedala, da 
sta morala vstopiti v učni center 
z dvignjenimi rokami, vendar pa 
z njima niso ravnali grobo (kas-
neje smo slišali še za drugo ver-

Janez Janša: »Poskus, da bi izzvali konflikt« 
• LJUBLJANA, 23. maja - Republiški minister za ljudsko 
obrambo Janez Janša j e na popoldanski ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tiskovni konferenci rekonstruiral potek 
dogodkov, ki jih j e v Mariboru izzval 
davišnji incident v Učnem centru teritori-
alne obrambe v Pekrah. O morebitnem 
ozadju mariborskih dogodkov pa j e mini-
ster Janša povedal, da gre morda za po-
skus, da se v Sloveniji izzove konflikt, 
podeben tistemu v Splitu, saj bi se na ta 
način brez formalne razglasitve izrednih 
razmer lahko izvedla delna okupacija 
Slovenije in s tem bistveno zavrli postop-
ki osamosvajanja. 

Na tiskovni konferenci, o kateri poro-
čamo na 3. strani, sta sodelovala še republiški sekretar za notranje 
zadeve Igor Bavčar in v. d. načelnika republiškega štaba TO Janez 
Slapar. 

Izjava poveljstva mariborskega korpusa 
• MARIBOR, 23. maja - V izjavi poveljstva mariborskega kor-
pusa j e med drugim rečeno, da so okoli 8. ure pripadniki teritorialne 
obrambe »nepooblaščeno ujeli in zadržali dva vojaka, ki sta na 
terenu opravljala naloge v okviru programa usposabljanja. Po inter-
venciji poveljstva mariborskega korpusa so ju izpustili. Incident bi 
lahko imel tragične posledice, zato poveljstvo poziva odgovorne 
organe na spoštovanje zakonitosti, sicer bo JLA spoštovala ustavo in 
zakone SFRJ ter ukaz predsedstva SFRJ z dne 9. maja 1991 o bojni 
pripravljenosti JLA.« 

v bližino kraja, kjer so mladeniči 
dveh vojsk ostali vaksebi, odda-
ljeni le nekaj metrov. 

Okoli 15. ure je podpolkovnik 
Ratko Katalina postavil »še zad-
nji petminutni ultimat« za izroči-
tev enote, ki je zajela njihova 

zijo), pogovora ob kavi pa da ni 
mogoče jemati za klasično zasli-
ševanje. Zatem so se v umirjanje 
razmer vključili predstavniki ob-
čine in po dobrih dveh urah, 
medtem ko so Mariborčani ob-
kolili vojašnico Slava Klavora, 
v kateri so tankovske enote 

OKLEPNIKI V PEKRAH. (Foto: Majda Štrue) 

Prvi jugoslovanski umetnostni sejem 
LJUBLJANA, 23. maja - Z današnjo otvoritvijo seje na Gospodarskem razstavišču začel tridnevni prvi 
jugoslovanski sejem sodobne umetnosti Ars-Antiquitas-Flora, na katerem jih je med 154 razstavljalci 
večina iz Slovenije, nekaj pa tudi iz drugih republik in tujine. Od skupnega števila jc 54 galerij, ostalo pa 
antikvarji in drugi udeleženci. Do nedelje bodo v hali B2 na ogled slike, kipi, grafike, fotografije, 
keramika, antikvitete in drugo blago, ki ga ponuja umetnostni trg. Ljubljanski sejem se s to potezo uvršča 
med 100 mednarodnih sejmov, od katerih jih je v Nemčiji 19. V Hali E, v Jurčku, pa je razstava plakatov 
na temo Tuji jeziki - most v svet. (B. S., foto: 

JLA, so se vendarle dogovorili 
za sestanek na občini, ki še traja 
za zaprtimi vrati. 

Ukaz za zasedbo celotne oko-
lice učnega centra TO Slovenije 
v Pekrah je dopoldne izdal ko-
mandant mariborskega korpusa, 
generalmajor Mičo Delič, na te-
renu pa sta enotam poveljevala 
podpolkovnika Milan Stevilovič 
in Ratko Katalina. Med dogaja-
njem, ko sta obe strani čakali na 
razplet v bojni pripravljenosti, 
so v Pekre prihajale tudi naspro-
tujoče si vesti. Po enih naj bi bil 
Delič z zasedbo učnega centra 
izpolnil ukaz svojih nadrejenih, 
po drugi pa bojda poveljstvo 
o dogajanju v Pekrah ni vedelo 
ničesar. Več na 3. strani. 

BRANKO VODUŠEK 

T E M A D N E V A 

Pekrska provokacija 
Samo naivneži so morda mislili, da bo pot do slovenske osamo-

svojitve nedeljska promenada. Toda obkolitev učnega centra 
v Pekrah in naperjene strojnice Jugoslovanske ljudske armade ta 
četrtek popoldne, mesec dni pred dnevom D, so vendarle nekoliko 
nepričakovano brutalna demonstracija sile. 

O tem, da ima vojska po zveznih predpisih legalno pravico 
zahtevati in sama izvesti novačenje slovenskih nabornikov, v tej 
državi popolnega brezpravja, v kateri je prav ta JLA stokrat 
poteptala ustavo, nima smisla izgubljati besed. V Jugoslaviji gre 
samo še za razmerje moči in ocene nasprotnikovih močnih in šibkih 
točk, tudi njegove volje. In vojska je s Pekrami začela prav to 
hazardersko testiranje Slovenije. Začela se je - prej ali slej se je 
morala - vojna živcev. 

Pritisk na Slovenijo se bo v tem kratkem, a dolgem mesecu 
stopnjeval in se verjetno strnil v eno samo verigo provokacij, 
groženj in incidentov. Prihajal bo predvsem od strani JLA in 
zvezne vlade, dveh institucij, ki ju družijo tesne interesne in 
personalne vezi, porojene iz krčevitega zavzemanja za ohranitev 
statusa quo. Tako Kadijevič kot Markovič imata na voljo neštete 
oblike šikaniranja in tudi to prednost, da lahko zanje poljubno 
izbirata čas in kraj. 

Odgovarjati na posamezne provokacije bo težavno in odogo-
vomo. Toda nekaj mora biti jasno od samega začetka: če bo 
Slovenija kapitalno popustila zdaj, v teh prvih preizkušnjah, se 
lahko osamosvojitvi vnaprej odreče. Alternativa zanjo pa je jasna. 

Kljub naperjenim strojnicam v Pekrah in povečani pripravljeno-
sti v vojašnicah (veliko jih je že bilo) smo prepričani, da bo ostalo le 
pri vojni živcev. Tudi v Beogradu vedo, da Slovenija ni brez 
adutov. JANKO LORENCI 

IZ OČI V OČI 

Karikatura: Franco Juri 

D A N E S 
V D E L U 
• Ustavna 

komisija 
končala svoje 
delo 
Predlog nove sloven-
ske ustave bo kmalu 
pripravljen za politič-
no usklajevanje 

• Škodljiva 
samoiniciativnost 
pri 
denacionalizaciji 
Združenje razlašče-
nih lastnikov poziva 
svoje člane, naj poča-
kajo na zakon o de-
nacionalizaciji 

• Srbska 
opozicija 
napoveduje 
demonstracije 
Vil* Draškovič je 
spet pozval opozicij-
ske stranke 

stran 2 
• Kam je šlo 260 

milijonov mark 
Denar, prihranjen pri 
nerazvitih, ni okrepil 
slovenskih naložb 

• Tujci čakajo, 
kaj bo 
Jug vabi v toplice 
z nizkimi cenami, tuj-
cev pa je tudi pri nas 
manj 

stran 4 
• Quo vadiš, 

Poljska? 
Danes na Poljskem, 
kjer potekajo velike 
stavke, lahko opazi-
mo le še nostalgijo za 
časi relativnega soci-
alnega miru 

stran 

Premier Ante Markovič 
išče podporo v Franciji 
Predsednik ZIS začel dvodnevni uradni obisk v Parizu 
- Oslabljeno sodelovanje, skrbi zaradi krize 
O D NAŠEGA DOPISNIKA 
PARIZ , 23. maja - Predsednik zveznega izvršnega sveta Ante 
Markovič j e danes dopotoval na dvodnevni uradni obisk v francosko 
prestolnico, kjer se bo pogovarjal predvsem o podpori Francije 
v mednarodnih finančnih institucijah, od katerih vlada pričakuje 
pomoč, potrebno za stabilizacijo jugoslovanskega gospodarstva. 
Poleg tega bo skušal motivirati francoske gospodarstvenike, ki 
spričo krize v Jugoslaviji skeptično gledajo na možnosti vlaganja in 
trgovanja. 

Obisk v Parizu je Ante Mar-
kovič pričel z uradnim kosilom 
na zunanjem ministrstvu, ki ga 
je v njegovo čast priredila mini-
strica za evropske zadeve Elisa-
beth Guigou, kar v diplomat-
skem protokolu pomeni manjše 
presenečenje, kajti šefi vlad so 
običajno gosti na kosilu pri mini-
strskem predsedniku. Razlog je 
morda v dejstvu, da je Francija 
šele pred tednom dni dobila no-
vo vlado, ministrska predsednica 
Edith Cresson, ki se je popoldne 
pogovarjala z Antejem Markovi-
čem, pa je z včerajšnjo predsta-
vitvijo svojega vladnega progra-
ma pred avditorijem parlamen-
tarcev v Burbonski palači sredi 
kritične faze uveljavljanja nove 
politične usmeritve. 

V času krepitve stikov, med 
Francijo in vzhodnoevropskimi 
državami - dva dni pred Ante-
jem Markovičem je Pariz obiskal 
madžarski premier Jozsef An-
tall, ki je s Francoisom Mitter-
random dosegel dogovor o skle-
nitvi meddržavnega sporazuma 
o sodelovanju ter o približevanju 
Madžarske k ES - zanimanje za 
poslovanje z Jugoslavijo pada, 
povečuje pa se zaskrbljenost za-
radi notranjepolitične krize. Sre-
čanji šefa zvezne vlade z gene-
ralnim sekretarjem O E C D Jean-
Claudom Payom in predstavniki 
združenja delodajalcev (CNPF), 
predvsem pa jutrišnji pogovor 
s Francoisom Mitterrandom, naj 
bi vlili več optimizma v tukajšnja 
razmišljanja o jugoslovanski kri-
zi in njenih posledicah. Med 
konkretnimi motivi za Markovi-
čev obisk v Parizu tukajšnji 
Monde omenja željo za franco-
sko podporo pri reprogramira-
nju 640 milijonov dolarjev v ok-
viru Pariškega kluba, bržčas pa 
bo vsaj tolikšno težo imelo pre-
pričevanje francoskih gospodar-
stvenikov, da zaradi notranjepo-
litične krize ne kaže rahljati po-
slovnih vezi ali jih celo pretrgati. 
Francoski časniki, ki so prihodu 
jugoslovanskega premiera po-
svetili različno pozornost, od ve-
likega intervjuja v Mondu do ne-
kaj vrstic v Ouotidienu, pa ome-
njajo, da naj bi obisk v Parizu 
okrepil veljavo Anteja Markovi-
ča, ki je v času, ko se Jugoslavija 
pogreza v krizo, videti kot glavni 
akter jugoslovanske drame. 

Konkurenčni Figaro ob napo-

vedi obiska Anteja Markoviča 
omenja njegovi izjavi, da želi Ju-
goslavija doseči potrditev »fran-
coske podpore naši družbi«, 
predvsem pa »konkretizacijo 
francosko-jugoslovanskega sode-
lovanja, kar pomeni večji priliv 
francoskega kapitala ter intenzi-
fikacijo tehnoloških stikov. Do-
daja, da Beograd računa, da bo 
Pariz zagovarjal jugoslovansko 
stvar v Evropski skupnosti, kar 
je še tolikanj bolj pomembno, 
ker prideta konec meseca v Beo-
grad predsednik komisije Evrop-
ske skupnosti Jacques Delors in 
predsedujoči v ES Jacques San-
ter. (Intervju Anteja Markoviča 
za Monde objavljamo na 5. 
strani.) 

B O Ž O MAŠANOVIČ 

• Novi žrtvi 
srbske vstaje 

Z A D A R , 23. maja 
- Pozno popoldne so v za-
drsko bolnišnico pripeljali 
truplo 40-Ietnika s prestre-
ljeno glavo, ki so ga mimo-
idoči našli na invalidskem 
vozičku pred zdravstveno 
postajo v Obrovcu. Če so se 
teroristi res znesli nad invali-
dom, bodo ugotovili z ob-
dukcijo in s policijsko prei-
skavo, Id pa do Obrovca ne 
seže, ker se ta občina uvršča 
v tako imenovano SAO Kra-
jino. p_ p 

OBROVAC, 23. maja 
(Hina) - Danes neka j pred 
15. uro sta dva uniformirana 
človeka pri kraju Zaton 
v obrovški občini streljala 
z avtomatskim orožjem na 
tovornjak splitske Daline in 
ubila voznika. Z reševalnim 
vozilom obrovškega medi-
cinskega centra so ga prepe-
ljali v zadrski medicinski 
center, a bilo j e že prepoz-
no. V zadrski policijski 
upravi, k jer so dobili to in-
formacijo, ugotavljajo iden-
titeto umrlega. Za zdaj j e 
znano le to, da sta streljala 
človeka v uniformi, poleg 
njiju pa j e stalo policijsko 
vozilo. 

Kiizmič s cliom na rallyju Saturnus 
LJUBLJANA, 23. maja - Predstavitev renaulta clio, evropskega 
avtomobila leta v dirkalni, rally izvedbi je bila izvrstna uvertura v 14. 
mednarodni rally Saturnus, ki se bo začel v petek ob 11.30 pred 
dvorano Tivoli. S tem avtomobilom se bosta državni prvak Brane 
Kiizmič (desno) in njegov sovoznik Marjan Ramovž spoprijela z gosti 
iz tujine, predvsem z Avstrijci in domačimi tekmeci za točke držav-
nega in evropskega prvenstva ter pokal mitropa, vozila pa ga bosta 
seveda tudi na vseh preostalih domačih in nekaterih tujih dirkah. 
Vodja njunega moštva Marlboro Reanult Rudi Šali je poudaril, da 
tako vrhunskega avtomobila pri nas ni imel na voljo še nihče, 
medtem ko je šef športnega oddelka Revoza Francoz Jean Pierre 
Mosser opozoril, da avto, ki so ga pripravljali v Renaultu Športu 
v Franciji, še ni povsem dognan, da pa kljub temu pričakujejo dobre 
rezultate. Kiizmič je priznal, da je s cliom naredil šele nekaj kilome-
trov in dodal, da bo ta avtomobil vsaj tako dober, kot je bil prejšnji 
renault 5GT turbo. Več na 9. strani. (B. Š., foto: Igor Modic) 

Dr. Rupel 
na obisku 
v Londonu 
Pogovori v britanskem zu-
nanjem ministrstvu in 
bančnih institucijah 

LONDON, 23. maja - Republi-
ški sekretar za mednarodno sode-
lovanje dr. Dimitrij Rupel je danes 
odpotoval na obisk v Veliko Brita-
nijo. Med svojim dvodnevnim bi-
vanjem v Londonu se bo srečal 
z državnim ministrom v Foreign 
Officeu Douglasom Hoggom, pri-
stojnim za jugovzhodno Evropo,in 
predsednikom parlamentarne ko-
misije Davidom Howellom. S svo-
jimi gostitelji se bo pogovarjal 
predvsem o žgočih dogajanjih v Ju-
goslaviji, še posebej v Sloveniji. 
Svoje sobesednike namerava sez-
naniti z nujnostjo osamosvojitve 
Slovenije in uveljavitvijo pravice 
do samoodločbe. Njegov obisk naj 
bi pomagal utreti pot slovenskim 
odločitvam. Dr. Rupel namerava 
pomemben del obiska posvetiti 
srečanjem s predstavniki slovenske 
skupnosti v Veliki Britaniji, obi-
skal pa bo tudi Bank of England in 
se pogovarjal na sedežu Evropske 
banke za obnovo in razvoj 
(BERD). V obeh vplivnih finanč-
nih institucijah bo beseda tekla 
o možnostih sodelovanja z republi-
ko Slovenijo. V ponedeljek name-
rava dr. Rupel nadaljevati turnejo 
po Skandinaviji. 

Jutri 
v prilogi 

Boris Jež 
Naivna, toda nevarna 

predstava • 

Miha Jenko 
Zaslužki »divjega 

prehodnega obdobja« * 

Vojko Flegar 
Bojazen za 6 . 0 0 0 usod • 

Mija Repovž 
»Sem človek za 

konfliktne, 
problematične zadeve« 

Pogovor z Borisom 
Pleskovičem • 
Stane Ivane 

Predsedniku ni 
mogoče odreči • 

Vesna Marinčič 
Madonna, on ljubi 

Gino! • 

Viktor Blažič 
Razdružitev od sebe 


