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Enaka cestnina 
za domača 
in tuja vozila 

L J U B L J A N A , 24. maja 
- Cestnine na slovenskih av-
tocestah bodo od jutri (25. 
maja) za sto odstotkov višje. 
Ta podražitev velja le za vo-
zila z jugoslovanskimi regi-
strskimi tablicami, medtem 
ko bo za voznike s tujimi re-
gistrskimi tablicami cestnina 
na naših avtocestah še naprej 
nespremenjena. 

Po novem bodo morali 
vozniki osebnih avtomobilov 
z domačo registracijo za vož-
n jo po avtocesti od Ljublja-
ne do Razdrtega plačati 40 
dinarjev za cestnino (do zdaj 
20 dinarjev), vožnja od Ar je 
vasi do Maribora bo po no-
vem stala 24 dinarjev (zdaj 
12 dinarjev), vožnja po go-
renjski avtocesti (Ljubljana-
- Naklo) pa bo po novem 
stala 20 dinarjev (do zdaj de-
set dinarjev). Kot smo izve-
deli na republiški upravi za 
ceste, so se za tako veliko 
zvišanje cestnin odločili 
predvsem zaradi številnih 
pritožb tujcev, da morajo na 
naših avtocestah plačevati za 
enkrat višjo cestnino kot ju-
goslovanski vozniki. F. D . 

Po ugrabitvi poveljnika TO D A N E S 
V D E L U 
• Ponedeljek 

- dan za stavko 
učiteljev 
Stavkali bodo na os-
novnih, srednjih in 
visokih šolah 

• Elektrika za 
četrtino dražja 
Za naftarji so udarili 
še elektrikarji 
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• Baker: 

»Napačna 
tarča!« 
Odpoved ameriške 
pomoči Jugoslaviji 
naj bi zgrešila cilj 
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• Politična 

nestabilnost 
ogroža program 
Cankarjevega 
doma 
Letos imajo v načrtu 
kar 200 kongresov, 
od tega jih je 15 med-
narodnih. Bojijo se 
odpovedi, če bodo 
tanki na ulicah 

stran 5 

• Inštruktor 
angleščine 
— posiljevalec 
Dekle si je naročil 
kar v stanovanje 
— prek časopisnega 
oglasa 
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• Iz sveta 
avtomobilizma 
Prvi kilometri z mer-
cedesom S 

stran 7 

Markovič pri Mitterrandu 
in med gospodarstveniki 
Predsednik ZIS je v Parizu iskal politično pod-
poro za svoj program, prav tako pa tudi vlagatelje 
OD NAŠEGA DOPISNIKA 
PARIZ, 24. maja - Pripravljenost Francije, da podpre demokrati-
zacijo in gospodarske reforme v Jugoslaviji, bo še očitnejša, če 
bodo temu procesu sledili tudi gospodarstveniki z vlaganji v jugoslo-
vanska podjetja ali s povečevanjem blagovne menjave, ki se j e lani 
resda povečala za več kot polovico in dosegla 11 milijard frankov, 
še vedno pa j e ta evropska ekonomska velikanka šele na tretjem 
mestu na lestvici naših gospodarskih partnerjev, je v pogovoru na 
združenju francoskih delodajalcev (CNPF) poudaril predsednik ZIS 
Ante Markovič, ki se j e pozno popoldne v Elizejski palači srečal 
s francoskim predsednikom Fran^oisom Mitterrandoin. 

obenem pa jim je zagotovil, da 
ZIS postopoma vzpostavlja delo-
vanje tistega dela ekonomskega 
sistema, ki najbolj zanima tuje 

Kljub visokemu skoku blagov-
ne menjave v lanskem letu, ki pa 
je v prvih mesecih letos znova 
opešala, je jugoslovanska trgovi-
na s Francijo trikrat nižja od 
vrednosti blagovnih tokov z Ita-
lijo in celo štirikrat v primerjavi 
z Nemčijo. Skratka, četudi so bi-
li doslej doseženi lepi rezultati, 
jih je v prihodnje možno še iz-
boljšati, je menil Ante Markovič 
na srečanju z gospodarstveniki. 
Predsednik zvezne vlade, ki je 
kaki stotniji gospodarstvenikov 
orisal potek, pa tudi zablode na-
še ekonomske reforme, ni pri-
krival političnih ali gospodarskih 
problemov, zaradi katerih bo se-
danja kriza trajala še nekaj let, 

gospodarstvenike, zato jih je 
pozval ne le k vlaganjem, tem-
več tudi k sodelovanju pri obli-
kovanju gospodarskega sporazu-
ma, o sodelovanju s Francijo. 

Na srečanju z gospodarstveni-
ki, ki so mu med Markovičevim 
obiskom v Parizu odmerili po-
sebno pozornost z očitnim na-
menom, da nosilce francoskega 

• Najbolj konkretno vprašanje 
j e Anteju Markoviču naslovil 
francoski proizvajalec letal Ser-
ge Dessault. ki ga j e zanimalo, 
kako je z načrtovanim sodelova-
njem za gradnjo jugoslovanske-
ga vojaškega letala. Predsednik 
zvezne vlade j e odvrnil, da za-
radi varčevanja v Jugoslaviji 
zmanjšujemo oboroževalne pro-
grame, kar sicer ne pomeni, da 
od nekaterih dokončno odstopa-
mo, temveč da jih odlagamo. 
Tudi za takšne razgovore bo še 
čas, je dejal Ante Markovič in 
dodal, da dosje (o vojaškem su-
personiku) ni zaprt. 

UGRABLJENI POVEUNIK 
- Podpolkovnik Vladimir Milo-
ševič, poveljnik štaba TO vzhod-
noštajerske pokrajine 

napete razmere v Sloveniji 
Pozno popoldne vojska izpustila poveljnika Miloševiča in stotnika Ozmeca - Vodsho Republike Slovenije in stranke 
ostro obsodili ravnanje vojske - Protiukrepi slovenske države - Na Ptuju vojaki obstrelili območnega elektrikarja 
MARIBOR, 24. maja — Okrog pol pete ure popoldne so vojaški 
pravosodni organi izpustili podpolkovnika Vladimirja Miloševiča in 
rezervnega stotnika Milka Ozmeca. Kot nam je povedal republiški 
sekretar za ljudsko obrambo Janez Janša, bodo v skladu z oblju-
bami in zagotovili, ki so jih dali, začeli priključevati infrastrukturo 
na vojaške objekte. Minister Janša je poudaril, da j e zdaj mogoče 
pričakovati, da se bodo razmere začele umirjati, saj so za to vsi 
pogoji, čeprav vse ni v moči republiških organov, j e še pripomnil. 

Po ugrabitvi podpolkovnika 
Vladimirja Miloševiča, poveljni-
ka štaba TO vzhodnoštajerske 
pokrajine, se je že zgodaj zjutraj 
v razširjeni sestavi sestalo pred-
sedstvo Slovenije. Seje so se 
udeležili tudi Lojze Peterle, Ja-
nez Janša, Igor Bavčar, Jelko 
Kacin in Janez Slapar. Predsed-
stvo je ocenilo razmere, ki so 
nastale po oboroženem posegu 
JLA proti učnemu centru v Pe-

TEMA DNEVA 

Armada 
Nikoli več ne bo mogla JLA verodostojno trditi, da spoštuje 

zvezno ustavno ureditev in zvezne zakone ter ukaze svojega 
vrhovnega poveljnika, predsedstva SFRJ O zahrbtnem odv-
zemu prostosti poveljniku štaba teritorialne obrambe vzhodne 
Štajerske ter drugih oseb, nad katerimi vojaška policija nima 
nobene pristojnosti, pa sije armada dovolila tudi grobe kršitve 
nekaterih mednarodnih konvencij. Pravzaprav bi o kršitvah še 
težko govorili: šlo je za teptanje pravnih in moralnih norm. ki 
ni običajno niti med vojno, še posebej ne dandanašnji. 

Verjetno ne bomo nikoli izvedeli, ali je izpustitev ugrablje-
nih res posledica »neusklajenosti« med vojaškimi pravosod-
nimi in varnostnimi organi. Informacije iz različnih (kajpak 
neuradnih) virov namreč pravijo, da prvi pri najboljši volji niso 
mogli najti legalne podlage za ukrepanje drugih. Spremenjeni 
zvezni zakon o splošni ljudski obrambi recimo v času ugrabitve 
še ni veljal. V tem pogledu bo naslednjič - in ta naslednjič se 
zdi neizogiben - poveljnik mariborskega ali katerega drugega 
korpusa verjetno ravnal bolj previdno. 

JLA prav tako nikoli več ne bo mogla koga prepričati, da 
v nobenem primeru ne bo streljala na ljudstvo. S streli na 
civilista na Ptuju si je sama dokončno izbrisala pridevnik 
ljudska. Tako kot se je z močno poudarjenim selekcioniranjem 
vojakov (po nacionalnem ključu) za provokacijo v Mariboru 
sama ukinila kot jugoslovanska. 

Zdaj je samo še armada, čeprav je zaradi svojega outlaw 
obnašanja nevarno blizu tistemu, kar ima navado imenovati 
paravojaške formacije ali oborožene skupine. Če Veljko Kadi-
jevič ne bo sankcioniral ravnanja nekaterih podrejenih, pa je 
v bistvu vseeno, ali tega ni storil, ker ne more. ali. ker noče. 

VOJKO FLEGAR 

krah v Mariboru in še posebej 
po nasilnem pretrganju pogajanj 
v prostorih mariborske občinske 
skupščine. Vse to je predsedstvo 
ocenilo za grobo demonstracijo 
sile in z ničimer opravičljiv po-
seg v slovensko suverenost. 
Predsedstvo med drugim meni. 

• Janez Janša j e na tiskovni 
konferenci izjavil, da bodo pri-
stojni organi Republike Sloveni-
je vložili kazensko ovadbo proti 
vsem, ki so sodelovali pri ugra-
bitvi Miloševiča in Ozmeca. 

da po tem hudem incidentu JLA 
ni več mogoče šteti za slovensko 
armado, vse skupaj pa je tudi 
dokaz, da se armada ne namera-
va odreči poseganju v politično 
življenje in noče omogočiti mir-

zapustil sejno dvorano z izgovo-
rom da gre po kozarec vode. 
Očitno je to bilo znamenje pol-
kovniku Ratku Katalini, da zač-
ne z vnaprej načrtovano akcijo 

• Na današnjem sestanku 
s predstavniki vseh političnih 
strank, zastopanih v slovenskih 
skupščini, ki ga je vodil predsed-
nik predsedstva RS Milan Ku-
čan, so podprli stališča, ki jih j e 
predsedstvo sprejelo ob dogod-
kih v Mariboru na svoji jutranji 
seji. 

ugrabitve dveh pripadnikov TO, 
Miloševiča in častnika Milka Oz-
meca. Kot smo izvedeli je pred-
sednica mariborske občinske 
skupščine Magda Tovornik vsaj 
trikrat intervenirala in zaman 
prosila, naj med pogajanji polici-
ja zaščiti stavbo. 

Danes okoli dvanajste ure pa 
je TO v Ljubljani zavarovala ne-
kaj najpomembnejših objektov 
- RTV, pošto, železniško posta-
jo in republiške institucije. 

Sicer pa je bila ugrabitev 

Podpolkovnik Vladimir Miloševič: 
»Niso me imeli pravice ugrabiti« 
• Podpolkovnik Miloševič j e takoj po izpustitvi ob 16.30 izjavil, da 
ga ni ujela vojaška policija, ampak specialna enota iz Zagreba, ki pa 
ga ni imela pravice ugrabiti. Že s tem je vojska po njegovem 
prepričanju storila prekršek. Kot predvideva, so ga hoteli odstraniti 
kot poveljnika TO pokrajine, hkrati pa ga prisiliti, da bi izročil dva 
pripadnika TO, ki sla sodelovala pri zajetju vojakov JLA. Po 
njegovem mnenju ugrabitve ni ukazal general Delič sam, ampak j e 
moral ukaz priti z višjega poveljstva, in to ne iz Zagreba, ampak še 
z višje ravni. 

nega in demokratičnega razpleta 
krize. Predsedstvo je trdno odlo-
čeno uresničiti plebiscitno odlo-
čitev, organi Republike Sloveni-
je pa ne bodo dovolili izzivanja 
konfliktov in kršitve pravnega 
reda. 

Sicer pa je do novih dramatič-
nih dogodkov po obkolitvi učne-
ga centra v Pekrah prišlo okoli 
ene ure zjutraj, ko so se nadalje-
vala pogajanja med predstavniki 
armade na eni in predstavniki 
TO ter mariborske občine na 
drugi strani. Generalmajor Mičo 
Delič je namreč med pogajanji 

v prostorih mariborske občinske 
skupščine groba kršitev nekate-
rih mednarodnih konvencij! 
Ugrabljene osebe so bile nasilno 
odpeljane med pogajanji, vojska 
pa je za njihov prevoz uporabila 
vojaška vozila z oznakami Rde-
čega križa! To dovolj pove o ar-
madnih metodah. 

Dogajanja v Mariboru je ne-
kaj po 13. uri na tiskovni konfe-
renci v prostorih izvršnega sveta 
predstavil tudi obrambni mini-
ster Janez Janša. Najprej je spo-
ročil, da so vojaške oblasti v Ma-
riboru poveljnika štaba TO Vla-
dimirja Miloševiča poskušale od-
peljati na vojaško sodišče v Za-
greb. To je vznemirilo Maribor 
čane, da so blokirali izhode iz 

Obstreljeni elektrikar 
• PTUJ, 24. maja - Stražar 
ob ptujski vojašnici Dušan Kve-
der j e danes streljal na Borisa 
Frasa iz Ptuja in mu pri tem pre-
strelil koleno. Boris Fras j e zapo-
slen kot območni elektrikar pri 
Elektro Maribor, enota Ptuj . 
Okoli 16. ure, ko so ga v ptuj-
skem kirurškem oddelku za silo 
oskrbeli in preden so ga odpeljali 
v mariborsko bolnišnico, nam je 
povedal le to, da j e odklapljal 
elektriko na električnem objek-
tu, ki pa j e zunaj kasarniške 
ograje. Nič ni vedel, stražar je 
menda samo nekaj zamrmral, 
potem pa streljal brez predpisa-
nega opozorila. F. M. 

stike z vojaškim vrhom v Beo-
gradu tudi prek poveljstva 5. vo-
jaškega območja v Zagrebu, ki 
pa je odklonilo sodelovanje. Vse 
je pozval k razumu in pohvalil 
mariborske oblasti, ki so storile 
vse za umirjanje položaja. 

Slovenija je po njegovih bese-
dah že internacionalizirala mari-
borsko dramo. Dr. Dimitrij Ru-
pel, ki je zdaj na obisku v Lon-
donu. je o tem seznanil tamkajš-
nje diplomatske predstavnike, 
slovenska vlada pa se je poveza-
la tudi s predstavniki zunanjih 
ministrstev sosednjih držav. 

• Na izrednem zasedanju mari-
borske občinske skupščine so se 
poslanci odločili, da ne bodo skli-
cali protestnega shoda Maribor-
čanov, saj se nekateri bojijo, da 
bi na njem lahko prišlo do provo-
kacije J L A . Zato so sklenili, da 
bodo namesto tega Mariborča-
nom ponudil podpis peticije, ki 
so j o sprejeli mariborski poslan-
ci. Ta se glasi: »Mariborske 
stranke so pozvale občanke in 
občane, da izrazijo svoje odklo-
nilno stališče do napada JLA na 
slovensko TO s podpisom pod to 
izjavo, ki so jo sprejeli maribor-
ski poslanci.« 

Po Sloveniji je bilo danes na 
videz mirno, toda pod površino 
je vrelo. Vojska je ostala v glav-
nem v vojašnicah, toda v popol-
ni bojni pripravljenosti. Na cesti 
Postojna—Pivka je bilo v zadnjih 
dveh dneh mogoče paziti pove-
čan promet vojaških vozil, pove-

Stipe Mesič: »Nadaljevanje znanega scenarija« 
• Stipe Mesič, predsednik predsedstva 
SFRJ, j e o incidentu v Mariboru dejal: 
»Gre za nadaljevanje dosedanjega scenari-
ja , kakršen j e bil že v Hrvaški in Bosni in 
Hercegovini. Toda pokazalo s e j e že, da so 
tanki brez koristi, ko se prednje postavi 
ljudstvo. Upam, da bodo v vojaškem vrhu 
doumeli, da je probleme mogoče rešiti le 
s pogajanji z legitimnimi predstavniki re-
publik in po volji ljudstva, listi, ki igrajo 
na karto armade kot razsodnika v jugoslo-
vanski politiki, bi se morali ovesti, da so to 
igro vnaprej izgubili.« 

vojašnice Vojvode Mišiča. Zani-
kal je informacije, ki jih je slo-
venski javnosti prek radia posre-
doval polkovnik Alojz Lipnik iz 
mariborskega korpusa, češ da so 
brez elektrike in telefonov tudi 
vojaške bolnišnice in stanovanj-
ski objekti. Po besedah Janeza 
Janše to ne drži. Janša je pove-
dal, da so poskušali navezovati 

čana pa je bila tudi aktivnost 
enot JLA na poligonih Bilje in 
Žeriblje. Precej živahno je bilo 
tudi v vojašnici na Vrhniki. Po 
nepreverjenih podatkih naj bi 
v Vrhniko ves čas prihajali re-
zervisti od drugod. 

Več na 2. in 3. strani 

DOPISNIKI DELA 

Dr. Rupel zadovoljen 
z londonskimi pogovori 
Predstavnikom britanske vlade, politikom in novinar-
jem je pojasnjeval slovensko plebiscitno odločitev 
OD NAŠE SODELAVKE 
LONDON, 24. maja - Slovenski zunanji minister dr. Dimitrij 
Rupel zaključuje obisk v Londonu, zadovoljen s pogovori, ki jih j e 
imel s predstavniki britanske vlade, z britanskimi politiki, bankirji 
in Slovenci, ki živijo v Veliki Britaniji. 

Popoldne je dr. Rupel v Lon-
donu slovesno odprl tudi prvi 
slovenski informativni center 
v Veliki Britaniji, ki ga kot čast-
ni generalni sekretar vodi Keith 
Miles. Gre za zametek novega 
slovenskega diplomatskega 
predstavništva v Veliki Britaniji. 
Danes se je dr. Rupel pogovarjal 
tudi z nekaterimi britanskimi 
parlamentarci in bil na sestanku 
v Bank of England in v ameriški 
investicijski banki Goldman-
Sashs. Bistvo pogovorov z ban-
kirji je bilo iskanje nasvetov in 
strokovne pomoči pri ustvarja-
nju lastnega slovenskega denarja 
ter navezovanje stikov za more-
bitna kasnejša posojila. 

V zvezi z včerajšnjimi pogovo-
ri v britanskem zunanjem mini-
strstvu pa je dr. Rupel za Delo 
povedal, da je beseda tekla 
predvsem o konkretnih zadevah 
in dogodkih, ki jih bo sprožil 26. 
junij. Dr. Dimitrij Rupel se je 
pogovarjal z ministrom Dougla-

som Hoggom, ki je v britanski 
vladi zadolžen za Evropo. Na 
tem sestanku je Douglas Hogg 
razložil idejo oziroma pobudo, 
naj bi Konferenca o sodelovanju 
in varnosti v Evropi z nekakšno 
»misijo dobre volje« posegla 
v dogajanja v Jugoslaviji. 

»Mislim tudi,« je izjavil slo-
venski zunanji minister, »da 
Hogg zdaj verjame, da bo Slove-
nija 26. junija razglasila neodvis-
nost, in to sprejema kot dejstvo. 
Zaželel nam je, da bi uspeli.« 

Včeraj je dr. Rupel na povabi-
lo Lorda Griffitha, predsednika 
centra za politične študije, pre-
daval v britanskem parlamentu 
uglednim politikom in med dru-
gim dejal, da ustanovitev neod-
visne Šlovenije ni končni cilj, 
ampak začetek novih integracij-
skih procesov, tako z drugimi ju-
goslovanskimi narodi, kot z dru-
gimi državami v Evropi. 

Al J A KOŠAK 

Rally Saturnus 
se konča danes 
zgodaj zjutraj 
Začel se j e včeraj nekaj po 
12. uri s hitrostno preiz-
kušnjo v Stanežičah 
LJUBLJANA, 24. maja - S pr-
vo hitrostno preizkušnjo v pe-
skokopu v Stanežičah, izredno 
atraktivnim tekmovanjem, saj 
sta štartala po dva avtomobila 
hkrati se je nekaj po dvanajsti 
uri začel 14. mednarodni rally 
Saturnus, ki velja za državno in 
evropsko prvenstvo, prvič pa se 
šteje tudi za pokal mitropa. 

Pisana karavana z dobro stot-
nijo posadk je zatem nadaljevala 
pot proti Logatcu in čez Rovte 
proti Črnemu Vrhu in Vipavski 
dolini, nato pa iz Ajdvoščine na 
Predmejo in v Podkraj ter Hruši-
co, kjer so jih zapored čakali 
zahtevni nastopi. Rally se bo 
končal v soboto zjutraj okoli ene 
ure, ko se bodo tekmovalci, sod-
niki, organizatorji in drugo 
spremstvo vrnili na izhodišče 
v Tivoliju. 

V zadnjem trenutku je bilo si-
cer nekaj odpovedi, ki pa niso 
bistveno prizadele ravni medna-
rodne konkurence na našem naj-
bolj slovitem tekmovanju v tej 
avtomobilistični zvrsti. Več na 6. 
strani. 

Izjava poveljstva petega vojaškega območja: 
»Brezpogojno bomo zagotovili normalne razmere za 
delo armade« 
• Z A G R E B , 24. maja (Tanjug) - Poveljstvo petega vojaškega 
območja v Zagrebu je danes izdalo naslednje sporočilo: 

»Javnost j e že obveščena, da so oborožene osebe iz nelegalno 
ustanovljenega centra za usposabljanje vojakov Teritorialne 
obrambe Slovenije včeraj blizu Maribora prijele dva pripadnika 
Jugoslovanske ljudske armade, ki sta opravljala redne naloge. To j e 
bilo storjeno brez kakršnegakoli povoda, popolnoma nepooblaščeno 
in nezakonito. Pripadnika Jugoslovanske ljudske armade sta bila 
izpuščena šele po odločnem posredovanju pristojnega poveljstva in 
enote armade. 

Ker so bile zahteve Jugoslovanske ljudske armade po izročitvi 
oseb, odgovornih za navedeni dogodek, arogantno zavrnjene, so 
pristojni vojaški organi 24. maja 1991 v zgodnjih jutranjih urah 
sprejeli nujne ukrepe in privedli dve odgovorni starešini iz pokrajin-
skega štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije, da bi izpeljali 
ustrezen preiskovalni postopek. Ti dogodki so bili izrabljeni kot 
povod za začetek splošnih protiarmadnih ukrepov in dejavnosti 
v Republiki Sloveniji in tudi za postopke, katerih cilj j e popolna 
blokada življenja in dela enot in poveljstva Jugoslovanske ljudske 
armade v tej republiki. 

Pristojni organi Jugoslovanske ljudske armade sprejemajo in bodo 
sprejemali odločne ukrepe, s katerimi bodo brezpogojno zagotovili 
normalne razmere za življenje in delo armade na ozemlju Slovenije. 
Kdorkoli bo poskušal uporabiti silo proti pripadnikom in enotam 
Jugoslovanske ljudske armade, bo odločno onemogočen, odgovarjali 
pa bodo organizatorji takšnih dejanj.« 

Spremembe zveznega zakona o ljudski obrambi ne 
veljajo za Slovenijo 
• LJUBLJANA, 24. maja - Z današnjim dnem so stopile v veljavo 
spremembe zveznega zakona o splošni ljudski obrambi, ki jih je na 
znani 15. maj - tik pred iztekom svojega mandata - uspelo podpisati 
takratnemu predsedniku jugoslovanskega predsedstva Borisavu 
Joviču. V skladu s 96. dopolnilom k slovenski ustavi - ta zahteva 
potrditev skupščine - sprememb v naši republiki seveda ne bodo 
sprejeli. Razlog j e povsem jasen: gre za popolno centralizacijo 
področja ljudske obrambe, tako teritorialne obrambe kol tudi civilne 
zaščite. Še tiste pristojnosti, ki jih je do zdaj veljavni zakon zaupal 
republiškim organom, so zdaj prenesene na zvezne organe oziroma 
predsedstvo SFRJ ZSLO in armado. 

Pregled teh sprememb pokaže, da se j e zvezni zbor skupščine 
SFRJ - ob tem je treba ponoviti, da se glasovanja niso udeležili 
slovenski delegati v tem zboru - odločil, da med drugim odpravi vse 
določbe, ki govorijo o pristojnostih republiških, pokrajinskih in 
občinskih sekretariatov za ljudsko obrambo pri vodenju teritorialne 
obrambe. Prav tako j e določeno, da predsedstvo SFRJ kot najvišji 
organ vodenja in poveljevanja oboroženim silam imenuje in razre-
šuje komandanta TO po pridobljenem mnenju fprej s e j e govorilo na 
predlog republiškega organa) predsednika oziroma predsedstva repu-
blike. MAJDA VUKELIČ 

Zadnja pot 
Radživa 
Gandhija 
Na bregu reke Jamune pri 
Delhiju so upepelili njego-
ve posmrtne ostanke 

NEW DELHI. 24. maja (Ta-
njug) - Na bregu reke Jamune 
pri Delhiju so popoldne sežgali 
posmrtne ostanke bivškega pre-
miera Radživa Gandhija, ki je 
v torek zvečer umrl v bombni 
eksploziji. Po hindujski navadi je 
grmado po dolgem verskem 
obredu prižgal njegov sin Rahul. 
Poveljniki vseh treh rodov voj-
ske in pripadniki predsedniške 
garde so v slovesnem upočasnje-
nem koraku pospremil Gandhija 
na njegovi zadnji desetkilometr-
ski poti po delhijskih ulicah. Na 
pločnikih se je od bivšega premi-
era, čigar truplo je bilo prekrito 
z državno zastavo in goro ven-
cev, poslovilo na sto tisoč ljudi. 
Ob grmadi so sprevod pričakali 
Gandhijeva soproga Sonja, hči 
Prijanka, sin Rahul ter najvišji 
indijski in tuji dostojanstveniki. 
Med njimi so bili butanski kralj, 
britanski princ Charles, predsed-
nik Afganistana in Palestine, 
podpredsedniki ZDA, Sovjetske 
zveze, Italije in Kitajske, premi-
eri Nepala, Bangladeša. 

STOTISOČ1 OB POSLEDNJI POTI RADŽIVA GANDHIJA - Na dobrih deset kilometrov dolgi 
poti lafete s truplom Radživa Gandhija proti tradicionalni grmadi ob reki Jamune so se stotisoči 
Indijcev hoteli poslednjič dotakniti trupla, tako da jih jc policija komaj krotila. (Telefoto: Reuter) 

ekonomskega sodelovanja s tuji-
no prepriča v perspektivnost po-
slovanja z našo državo in vlaga-
nja v njeno gospodarstvo, so 
omenili vrsto možnosti, od inve-
sticij v prometno infrastrulvturo 
do naložb v majhna in srednja 
podjetja. A četudi je Ante Mar-
kovič želel predvsem pritegniti 
predstavnike francoske industri-
je k razmišljanju o okrepitvi me-
njave in vlaganja v naše gospo-
darstvo, je bilo med pogovorom 
slišati tudi nemalo besed o poli-
tičnih navzkrižjih med jugoslo-
vanskimi republikami, ki pove-
čujejo nezaupanje zahodnih go-
spodarskih krogov in njihovo za-
nimanje za investiranje na tuje 
preusmerjajo v srednjeevropske 
države, kjer so politične razmere 
ugodnejše. Predsednik zvezne 
vlade je, denimo, ob problemu 
privatizacije, ki je zanj eden 
ključnih v reformnih prizadeva-
njih izvršnega sveta, dejal, da so 
nekatere politične opcije, ki so 
v bistvu odpor profi reformam, 
usmerjene \ etatizacijo in ne 
v privatizacijo družbene lastni-
ne, za kar se zavzema vlada 

BOŽO MAŠANOViČ 

ZOPET PROSTA - Častnika slovenske TO Milko Ozmec in Vladimir Miloševič v spremstvu republi-
škega ministra za informiranje Jelka Kacina pred vhodom v poslopje mariborske skupščine, potem ko 
je vojska oba častnika TO izpustila iz ujetništva. (Foto: Bogo Čerin) 

MOŽ NESREČNEGA IMENA 

ZAKAJ STT' ' M M & I P -A 

kŽFOKDVNM MMSEVICA. 

Karikatura: Francu Juri 

BLOKADA VOJAŠNICE - Na novico, da je ponoči vojska ugrabila poveljnika štaba TO, so 
Mariborčani reagirali z blokado vojašnice vojvode Mišiča (Foto: Drago Čerin) 


