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Poslanica Milana Kučana 
slovenskemu narodu 
LJUBLJANA, 27. junija - Danes zjutraj se je sestalo pred-
sedstvo Slovenije v razširjeni sestavi in ocenilo razmere v repu-
bliki, nastale po premikih oklepnih enot JA. O stališčih je 
predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan naz-
nanil javnosti: 

»Predsedstvo je ocenilo, da po-
menijo premiki enot JLA. sporo-
čilo V. vojaškega območja, nasil-
nost in brezobzirnost posega ju-
goslovanske vojske agresijo na 
samostojno in suvereno Republi-
ko Slovenijo ter poskus njene 
trajne okupacije. Slovenija bo na 
to agresijo odgovorila tako, da bo 
uporabila vsa sredstva, ki jih ima 
na voljo, da zavaruje svojo suve-
renost. Predsedstvo Republike 
Slovenije je ukazalo Teritorialni 
obrambi Slovenije, da, če bo to 
potrebno, tudi z orožjem zaščiti 
objekte in komunikacije, ki so 
temeljnega pomena za življenje 
ljudi v Republiki Sloveniji in za 
zavarovanje njene suverenosti. 

Predsedstvo Republike Slove-
nije poziva vse Slovence in držav-
ljane Republike Slovenije, oficir-
je v Jugoslovanski ljudski armadi 
in vojake na služenju vojaškega 
roka. da zavrnejo sodelovanje 
v agresivnih dejanjih proti lastni 
državi in lastnemu narodu. Pred-
sedstvo poziva tudi pripadnike 
drugih narodov in narodnosti, dr-
žavljane drugih jugoslovanskih 
republik, da ne sodelujejo v nasil-
nih dejanjih, ki so nezakonita tu-
di po pravni ureditvi SFRJ, in ki 
lahko po nepotrebnem povzroči-
jo človeške žrtve, saj jim v teh 
razmerah Republika Slovenija 
žal ne more več zagotavljati var-
nosti. 

Organi Republike Slovenije 
zahtevajo od jugoslovanske vla-
de. da zaustavi vse aktivnosti ju-
goslovanske armade v Sloveniji. 
Republika Slovenija je sklenila 
takoj odpoklicati vse svoje pred-

stavnike v zveznih organih. Do-
kler agresija ni ustavljena, tudi ni 
mogoče dogovarjanje o razrešitvi 
vseh vprašanj, ki so ostala odprta 
po razdružitvi Republike Slove-
nije od SFRJ in ki smo jih želeli 
reševati mimo in sporazumno. 
Predsedstvo Republike Slovenije 
je pozvalo tudi predsednike in 
predsedstva vseh drugih jugoslo-
vanskih republik, da obsodijo 
agresijo vojske proti Republiki 
Sloveniji in da pozovejo svoje dr-
žavljane, pripadnike JLA. naj 
v njej ne sodelujejo. Dokler se 
agresija ne zaustavi, je Republika 
Slovenija prisiljena preklicati 
svojo ponudbo za nadaljevanje 
pogovorov o oblikovanju skup-
nosti suverenih držav na ozemlju 
dosedanje SFRJ. 

Organi Republike Slovenije so 
se že obrnili na sosednje in druge 
evropske države ter na svetovno 
javnost in jih obvestili o agresiji 
na njeno samostojnost in suvere-
nost. « 

Aliji Izetbegoviču, predsedniku Predsedstva SR Bosne in 
Hercegovine, mgr. Momiru Bulatoviču, predsedniku Predsed-
stva SR Črne gore, dr. Franju Tudmanu, predsedniku Repu-
blike Hrvaške, dr. Kiru Gligorovu, predsedniku Republike 
Makedonije, Slobodanu Miloševiču, predsedniku Republike Sr-
bije 

Poveljstvo petega vojaškega območja nas je obvestilo, da 
z vsemi razpoložljivimi močmi prevzema nadzorstvo nad ozem-
ljem Republike Slovenije. Ta sklep je začelo takoj tudi na 
sistematičen in brezobziren način uresničevati. 

Dejanje je agresija in poskus trajne okupacije neodvisne 
Republike Slovenije, ki lahko med drugim tudi dramatično 
obremeni naše nadaljnje medsebojne odnose. Predlagamo vam. 
da odločitev tudi vi opredelite za takšno, obenem pa vas pro-
simo. da takoj odpokličete vojne obveznike in oficirje, držav-
ljane vaše republike, ki delujejo v enotah JLA v Sloveniji, ker 
jim v takšnih razmerah iz razumljivih razlogov ne moremo več 
zagotoviti osebne varnosti. Ta odgovornost namreč ni več 
v naših rokah. Predsednik 

Milan Kučan 

VOJNA PROTI SLOVENIJI 
STO MRTVIH IN RANJENIH 
Nasilno prodiranje oklepnikov JA proti mejam in v notranjost - Ostri spopadi v Ormožu 
zahtevali žrtve - Več mrtvih v spopadu pri Trzinu - Boji pri Dobovi - Sestreljeni helikopterji 

da naj sodelujejo z njo. L J U B L J A N A , 27. juni ja - Dogodki v Sloveniji se od današnjega 
jutra vrstijo ne le iz ure v uro, ampak celo iz minute v minuto, 
nesporno pa j e , da se j e v koma j rojeni samostojni republiki začel 
oboroženi spopad. In to po scenariju, ki j e nastal neka j dni pred 
razglasitvijo samostojnosti na seji vojaškega vrha, ki j o j e vodil 
Veljko Kadijevič. Scenarij ne zajema samo Slovenije in Hrvaške, 
ampak tudi Srbijo, saj tam očitno ni tako mirno, kot j e videti. 
Miting opozicije j e namreč propadel zaradi temeljitih priprav srbske 
oblasti in J A nanj . SDV Srbije j e spremljala vse pomembnejše ljudi 
opozicije, tiste, za katere so ocenili, da so nevarni, pa so zaprli. 

Na sestanku so ocenili, da se 
vse bolj krepi vpliv Nemčije in 
da postopoma nastaja četrti re-
ich, da se na Hrvaškem priprav-
ljajo na spopad z JA , da name-
rava Slovenija uresničiti svojo 
politiko dejstev. Tega JA ne mo-
re in ne bo dovolila, za svoja 
ravnanja pa ima podporo Z D A 
in ZSSR. 

padle 
oficir 

J L A , v spopadu so bili ranjeni 
po dva teritorialca in civilista. 

• Sredi popoldneva so 
prve žrtve. Pri Ormožu 

Današnji premiki vojske so se 
začeli ob 2.45 na Vrhniki, ko je 
iz tamkajšnje kasarne prek Ljub-
ljane krenilo proti Brniku v dveh 
kolonah 40 tankov in 20 tran-
sportnih vozil. Na poti do Brni-
ka, ki so ga obkolili, so za seboj 
pustili pravo razdejanje. 

Ob 7. uri zjutraj je bila prva 
seja predsedstva Slovenije v raz-
širjeni sestavi, med katero je 
Lojze Peterle dobil brzojavko 
petega armadnega območja, 
podpisal jo je Konrad Kolšek, in 
v njej sporočilo, da bo vojska 
brezpogojno izpolnila nalogo 
prevzema vseh mejnih prehodov 

in zavarovanja državne meje, ki 
ji jo je naložil ZIS. Pri tem bo 
zlomila vsak odpor in ravnala po 
pravilih o bojni uporabi enot. 

• Po zadnjih podatkih, ki smo 
jih dobili okrog polnoči, lahko 
pričakujemo največji pritisk ar-
made na Dolenjskem. V okolici 
Bregane in Trebnjega j e namreč 
približno 60 tankov, ki se bodo 
na jver je tne je ponoči poskušali 
prebiti proti Ljubljani . 

Predsedstvo je ocenilo, da gre 
za agresijo, sprejelo nekatere 

• Republiški sekretar za infor-
miranje Je lko Kacin j e zvečer 
povedal, da sta bila v spopadih 
mrtva dva pripadnika T O in da 
so bili v spopadu pri Trzinu ubiti 
štirje vojaki J A , ranam pa j e 
podlegel tudi Edvard Peperko iz 
Domžal . 

ukrepe in prebivalcem Slovenije 
naslovilo poziv. 

Dopoldne so se premiki voja-
ških enot okrepili malodane pro-
ti vsem mejnim prehodom, hkra-
ti pa je vojska nad nekatera me-
ta odvrgla letake, v katerih pozi-

Ukaz predsedstva Slovenije 
• L J U B L J A N A , 27. junija - V skladu z razmerami v Sloveniji je 

predsedstvo Slovenije na popoldanski seji odredilo preprečevanje 
umika materialno-tehničnih sredstev armade z območja Slovenije, 
blokado infrastrukturnih objektov in neposredno oviranje manevrov 
armade v skladu z načrti. Predsedstvo je zato odredilo uporabo 
teritorialne obrambe za obrambo objektov in komunikacij, ki jih 
varuje. Izvedbo teli nalog mora zagotoviti koordinacijsko telo za 
primer izrednih razmer, pri čemer upošteva nastale razmere na 
posameznih območjih Slovenije. Naloge v zvezi s tem se začnejo 
izvajati takoj. 

va ljudi. 
Predsednik Lojze Peterle je 

opoldne na tiskovni konferenci 
v Cankarjevem domu dejal, da 
gre za brezobzirno agresijo jugo-

• Kontrolno obmejno točko na 
slovensko-hrvaški meji v Obrež-
ju j e obkoliko 10 tankov. Policij-
ska posadka s e j e umaknila. Laž-
ji oklepniki pa napreduje jo 
v smeri Novega mesta in so se 
ustavili v Krakovskem gozdu. 

VOJAŠKA AGRESIJA NA 
SLOVENIJO 

Dragonji 
Učni center in Pokrajinski štab 

iT Večje vojašnice JLA 
x*x Blokade na cestah 

Zbor vseh Slovencev 
za tkanje novih vezi 
Dan po slovesni razglasitvi nove slovenske države so 
sedli za skupno mizo predstavniki vseh Slovencev 
L J U B L J A N A , 27. juni ja — Z Zdravlj ico in venčkom slovenskih 
narodnih v izvedbi Slovenskega okteta se j e dopoldne začel v Gallu-
sovi dvorani Cankarjevega doma ustanovni plenarni zbor Svetov-
nega slovenskega kongresa. Šestnajstčlanskemu delovnemu pred-
sedstvu prve plenarne seje j e predsedoval rojak iz Argentine Tine 
Vivod. 

Najnovejši nasilni ukrepi jugo-
slovanskih oblasti so preprečili 
prihod približno četrtine izvolje-
nih delegatov (od skupnega šte-
vila 206) in na predlog predsed-
nika inciativnega odbora Bojana 
Brezigarja so delegati uvodoma 
sklenili, da je kongres konstitu-
iran so sprejeli resolucijo, v ka-
teri delegati iz Avstralije, Av-
strije^ Francije, Kanade, Nemči-
je, Švedske, Danske, Finske, 
Velike Britanije, Z D A , Argenti-
ne, Švice, Madžarske, Italije, 
Hrvatske in Slovenije »pozdrav-
ljajo rojstvo Republike Sloveni-
je, pozivajo članice O Z N , naj 
priznajo R Slovenijo kot subjekt 
mednarodnega prava in podpre-
jo njeno prizadevanje za član-
stvo v O Z N , obsojajo današnjo 
agresijo z vojaškjo silo na R Slo-
venijo in poskuse okupacije nje-
nega ozemlja ter spodbujajo de-

mokratično mednarodno jav-
nost, naj se pridruži obsodbi na-
silnega poseganja v reševanje 
krize na jugoslovanskih tleh«. 

Na prvi plenarni seji so udele-
žence pozdravili Bojan Brezigar, 
Jože Štrgar, Milan Kučan, dr. 
Alojzij Šuštar in Snomenka 
Hribar , prve referate pa so pre-
brali Vladimir Pregelj, Pavel 
Fonda . dr. Tine Hribar in dr. 
Evgen Bavčar. 

Svetovni slovenski kongres je 
z rahlimi zamudami končal vsa svo-
ja zasedanja, tiskovne konference 
in predstavitve. Edina prireditev, 
ki je zavoljo varnostih razlogov od-
padla, je bil koncert Slovenske fil-
harmonije v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma. Jutrišnje delo 
se bo v okviru možnosti nadaljeva-
lo, kakor je bilo znano zgodaj zve-
čer, so preklicali edinole izlet v za-
mejstvo. Več na 9. strani. 

S. P , - Z. N. 

slovanske armade in da si je 
Markovič s tem zapravil ves 
ugled in zaupanje. JA v Sloveniji 
lahko imenujemo »okupatorsko« 
armado. Pozval je, naj se arma-
da posveti svojim obrambnim 
nalogam in se vrne v vojašnice, 
in dodal, da bo na silo Slovenija 
dogovorila s silo. Notranji mini-
ster Igor Bavčar je že takrat po-
vedal, da je promet na mejnih 
prehodih praktično blokiran, 
obrambni minister Janez Janša 
pa, da je po pogovoru z jugoslo-
vanskimi vrhom jasno, da. arma-
da ne misli odnehati . 

Živko Pregl odstopil 
juni ja 
Zivko 

• B E O G R A D , 27. 
- Podpredsednik ZIS 
Pregl j e danes izjavil, da odsto-
pa. Rekel j e , da so ga dogodki 
v Sloveniji pretresli in da nimajo 
nikakršne opore v sklepih ZIS. 

Tudi popoldne so se dogodki 
bliskovito vrstili in do večera je 

J Janša: Večkotsto 
mrtvih hranjenih 

L J U B L J A N A , 27 . jun i ja 
- Kot j e v nocojšnjem govoru 
m slovensko televizijo dejal 
obrambni minister Janez Jan -
ša, so dosedanj i spopadi med 
T O Slovenije in armado zah-
tevali vse kot sto mrtvih in 
ranjenih na obeh s t raneh. Po 
Janševih besedah j e T O se-
strelila šest helikopterjev in 
onesposobila ali zajela 15 tan-
kov. Več kot sto vojaških ob-
veznikov in starešin a rmade j e 
prestopilo na stran T O , neka j 
deset vojakov, članov posadk 
oklepnih vozil, pa j e T O uje-
la. Po ministrovih besedah j e 
vojaški pripor na Metelkovi 
napolnjen s starešinami, ki 
nočejo upoštevati ukazov voj-
ske . V Slovenci sta tudi dva 
diverzantska odreda, name-
n jena za operaci jo za je t ja slo-
venskega državnega in politič-
nega vodstva, sestavljena pa 
sta iz poklicnih v i j akov , ki so 
prišli s prvega in deloma tret-
jega armadnega območja . 

V enem izmed zajetih tankov 
so pripadniki teritorialne 
ob rambe našli zemljevide 
z vrisanimi smermi operaci j . 
Podatki z zemljevidov se skla-
d a j o s približno mesec dni sta-
rim načrtom za štabno vajo 
Ščit '91. G r e za va jo , katere 
podmena j e , da nameravajo 
zahodne sile za hitre interven-
cije napasti Jugoslavijo. Med 
obiskom Ante ja Markoviča in 
njegovih sodelavcev v Slove-
niji prejšnj i teden j e namest-
nik zveznega sekretar ja sta L O 
Stane Brovet trdil, da gre sa-
mo za nepomembno štabno 
va jo , j e še dodal Janez Janša . 

Mrtvi v bitki 
pri Trzinu 
• L J U B L J A N A - Na kirurški 
oddelek UKC so danes pripelja-
li štirinajst ljudi, ki so bili po-
škodovani med spopadom v Tr-
zinu t8 pripadnikov T O , 4 pri-
padnike J A in 2 civilista). Pod-
vojena ekipa zdravnikov j e po-
skrbela za vse, vendar j e eden 
od ranjencev podlegel hudim 
poškodbam. Sicer pa so se 
v UKC posebej pripravili na 
morebiten sprejem večjega šte-
vila ranjencev. Ustanovili so tu-
di poseben krizni štab, ki uskla-
j u j e delo U K C . Skupno pa so 
bili v Trzinu ubiti štirje vojaki 
in civilist iz Domžal . 

vojska zavzela že pet mejnih 
prehodov: Kozino, Fernetiče, 
Učejo in Škofije na Primorskem 
ter Jezersko na Gorenjskem. 
Vsa tri slovenska letališča so za-

S topovi nad Krško vas 
• KRŠKO, 27. juni ja - Zvečer 
so iz vojaškega letališča v Cerk-
ljah s topovi obstreljevali Krško 
vas, k jer so enote T O . Teritorial-
ci so odgovorili z napadom na 
letališče, ki so ga na jpre j obstre-
ljevali z minometi . 

radi vojaškega posega zaprta že 
od včeraj. Prišlo je tudi do obo-
roženih spopadov, očitno najhuj-
ših v okolici Oromoža, kamor se 
prebija kolona vojaških vozil, ki 
je že dopoldne iz Hrvaške odšla 
proti Sloverttji. Druga kolona 
vozil pa je napredovala mimo 
Novega mesta proti Ljubljani. 

Vojska je pri Ormožu prebila 
dve barikadi, prvo na mostu čez 
Dravo je razstrelila, na drugo so 
streljali s topovi. Sploh ljudje 
vsepovsod postavljajo najrazlič-
nejše barikade in prepreke, ki 
pa ne pomagajo dosti, kajti voja-
ška vozila podirajo vse pred se-
boj. Popoldne je JA dobila še 
pomSč iz zraka, desant je bil 
najprej pred karavanškim predo-
rom, potem pa so se ponavljali 
na več krajih Hkrati pa so prišle 
tudi vesti, da proti slovenskemu 
morju iz Splita pluje osem voja-
ških ladij za mornariški desant. 

V O J K O F L E G A R 

T E M A D N E V A 

Slovenija ne bo kapitulirala 
Tanki vozijo čez avtomobile in bi tudi čez ljudi, ko bi bili v njih. 

Armada (cinični generali z občutkom neomejene moči v svojih 
daljnih, varnih beograjskih štabih) izvaja na Slovenijo brutalno 
agresijo, zvesto kopijo sovjetske na praško pomlad v nekih pradavnih 
časih. 

»Jugoslavija« pred našimi šc zmeraj rahlo nejevernimi očmi 
razgalja svoje zadnje, najgloblje bistvo. 

Ta njen napadalni trzljaj se je skotil v čudni navezi jugeneralitete 
(ki skrbi za surovo silo), Anteja Markoviča (ki ogrinja to silo 
v plašček nekakšne legitimnosti) in tujine (ki je prvima dvema 
v bistvu dala bianco menico za poseg). Moto vseh treh: varovati 
imperije, tudi če so miniaturni, čim manj spremeniti, tudi če vse 
trohni in razpada. 

Armada nastopa za zdaj »selektivno«: zasesti in zapreti skuša naše 
meje, da bi Slovenijo odrezala od sveta, jo pripravila h kapitulaciji in 
s tem ustrahovala tudi druge problematične dele »Jugoslavije«. 

Slovenija je v vojni in ni kapitulirala, kot je morda domneval 
Beograd. Če doslej še ni uporabila sile. je to modro. Sovražniku je 
treba pustiti prostor za umik. Toda če bo valil svoje sile naprej, bo 
neki prag dosežen tudi za Slovenijo. 

Če bo vojska nekako le zasedla meje. se bo ujela v lastno past. 
Presekala bo aorto, ki nc napaja samo Slovenije, ampak tudi 
»Jugoslavijo« in njo samo. Zapore tudi Evropa ne bo mogla dolgo 
trpeli. Nekaj bodo napravili njeni ekonomski interesi, nekaj njeno 
javno mnenje. Odkrito diktatorski Beograd bo začel naglo izgubljati 
zunanjo podporo in bo prej ali slej prisiljen k umiku. Njegovo 
notranje rahljanje se je že začelo, tudi če je trenutno videti še tako 
surovo trden. 

Medtem bo treba vzdržati. Slovenija nima več česa izgubiti. 
Odporne bo zlomi jen. kot piše na tistih bebavih listkih. 

JANKO LORENCI 

D A N E S 
V D E L U 
• Armada je 

samo 
uresničevala 
svojo nalogo 
O tem sta prepričeva-
la no,vinarje Vlado 
Kambovski in Stane 
Brovet 

stran 2 
• Kadijevič 

govori 
o četrtem reichu 
Kaj pravi tajni voja-
ški dokument 

stran 4 
• Svet zgrožen ob 

posegu vojske 
»Začenja se držav-
ljanska vojna s prvi-
mi žrtvami« 

stran 6 

• Napravite mi to 
deželo spet 
jugoslovansko! 
Kdo je izdal tak ukaz 
- Markovič, Kadije-
vič ali kdo tretji'.' 

stran 7 

P O H O D N A Z A H O D 

Karikatura: Franco Juri 

KR VA VI SPOPADI PRI TRZINU - Po prvih podatkih so bili v bojih s helikopterskim desantom štirje 
strani TO kot JA. (Foto: Joco Žnidaršič) 

mrtvi in več ranjenih, tako na 

Dunaj terja pojasnilo 
Avstrijska in italijanska vlada zahtevata od Jugoslavije, da pojasni vojaške 
akcije v Sloveniji - Baker: Položaj v Jugoslaviji se nevarno slabša 

di zunanji minister James Baker. 
O D NAŠIH D O P I S N I K O V 
D U N A J , W A S H I N G T O N , 27. juni ja - Avstrijski zunanji minister 
Alois Mock j e danes na tiskovni konferenci, sklicani predvsem 
zaradi dogodkov v Sloveniji, menil, da se jugoslovanska kriza pribli-
žuje vrhuncu. Ponovil j e poziv avstrijske vlade, da j e treba storiti 
vse za preprečitev nasilnega posega, in povedal, j e D u n a j zahteval 
pojasnilo od jugoslovanske vlade. 

SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES ZAČEL DELO 
- V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma so se prvič zbrali pod 
skupno streho predstavniki različno mislečih in z zgodovinsko usodo 
zaznamovanih Slovencev iz daljnega sveta, zamejstva in matične 
domovine. (Foto: Marjan Zaplatil) 

Avstrijski veleposlanik v Beo-
gradu je na temelju mehanizma, 
ki vsaki članici KVSE omogoča, 
da ob .nenavadnih vojaških akci-
jah zahteva od druge članice 
o tem pojasnila, v imenu avstrij-
ske vlade zahteval od jugoslo-
vanske vlade pojasnilo o vojaški 
dejavnosti v Sloveniji. 

State Depar tment pa je naše-
mu newyorškemu dopisniku po-
jasnil, da ameriško zunanje mi-
nistrstvo zelo skrbno spremlja 
razvoj dogodkov v Sloveniji. Ta-
ko se je glasila skopa, vendar 

ZDRAVILIŠČE 

RADENCI 
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kljub temu zgovorna sinočnja iz-
java dežurne operativne službe. 
Sinoči je o Jugoslaviji govoril tu-

• RIM - Veleposlaniku Duša-
nu Štrbcu so na italijanskem zu-
nanjem ministrstvu izročili noto , 
v kateri je rečeno, da bo Italija 
sprožila prvo fazo mehanizma za 
preprečitev oboroženih konflik-
tov v okviru KVSE o varnosti in 
sodelovanju. Italijanski zunanji 
minister De Michelis j e dal navo-
dila italijanskemu veleposlaniku 
v Beogradu Ventu, naj pri pre-
mieru Markoviču in ministru 
Lončarju izrazi protest zaradi 
prelomljene obl jube, da pri za-
gotavljanju celovitosti Jugoslavi-
j e ne bo uporabl jeno nasilje. Za 
jutr i j e na Dunaju napovedano 
italijansko-avstrijsko posvetova-
n je , ki se mu bodo pridružili tudi 
Madžari . 

M. D. M. 

V govoru na znani Gannet t Fo-
undation v Virginiji je izjavil, da 
se položaj v Jugoslaviji naglo po-
slabšuje in da dogodki ubirajo 
svoja pota. Omenil je , da je med 
obiskom v Jugoslaviji prejšnji te-
den zaznal ozračje nekakšne ne-
realnosti, »pri več republiških 
voditeljih sem opazil nezmož-
nost, da bi dojeli nevarnost po-
sledic svojih dejanj«. »Gre za 
resnično stanje na sodu smodni-
ka, ki se poslabšuje že med tem, 
ko govorim,« je opozoril ameri-
ški zunanji minister. Baker je si-
noči dejal, da bodo Z D A »ostro 
nasprotovale pritiskom in upora-
bi sile«, ki bi izključevali mož-
nost dialoga. Podobno je pred 
njim včeraj dejal tudi predsednik 
Bush, ki je rekel, da svet ne po-
trebuje več nasilja. 

ZIS ponuja premirje in 
nadaljevanje pogovorov 
Vsi politični dejavniki naj bi razglasili trimesečni 
moratorij za uresničevanje sprejetih odločitev 
B E O G R A D , 27. juni ja (Tanjug) - Zvezni izvršni svet j e na današ-
nji seji, ki j o j e vodil Ante Markovič, obravnaval zadnje dogodke 
v državi, še posebej v Sloveniji in na Hrvaškem. Ugotovil j e , da j e 
položaj skrajno kritičen in da njegov razvoj, če ga ne bodo ustavili, 
neizogibno vodi k prelivanju krvi z nepredvidljivimi posledicami za 
vse jugoslovanske narode, j e sporočil sekretariat ZIS za informa-
cije. 

Na sestanku so obravnavali 
tudi odzive iz tujine, predvsem 
iz ES in Z D A , s katerimi pozi-
vajo vse odgovorne dejavnike 
v Jugos lav i j i , n a j si p r i z a d e v a j o 
7.a ohranitev miru, ter priporoča-
jo medsebojne pogovore. Pri 
tem poudarja jo nesprejemljivost 
enostranskih aktov, ki ogrožajo 
mir v državi in mednarodno-
pravno subjektiviteto Jugosla-
vije. 

Kot meni ZIS. je treba spreje-
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ti potrebne ukrepe za normalno 
življenje v državi in zavarovanje 
ljudi oziroma za njihovo osebno 
in premoženjsko varnost. 

• Kot poroča Tan jug, se j e no-
coj ob 22. uri ZIS spet sestal, da 
bi razčlenili pereče razmere 
v Sloveniji in na Hrvaškem. 

ZIS na podlagi navedenega 
zahteva, naj vsi ustrezni politični 
dejavniki razglasijo trimesečni 
moratorij za odločitev o odcepi-
tvi, razdružitvi ali spremembi 
notranjih republiških meja, 
o oblikovanju avtonomij, spre-
membi zunanjih meja in režimov 
na njih, uporabi sile, oboroženih 
spopadov ali ustanavljanju in 
oboroževanju ntlegalnih obrože-
nih enot. 
Nadaljevanje na 2. strani 


