Analiza poročanja
Borbe

Pobude zbora za ustavo
ensopis

Drugoobtoženi na sojenju v
Titovi Mitroviči Aztz Abrashi je
včeraj, drugi dan zagovora, v
glavnem zanikal vse trditve , ob
tožnice. Ta ga bremeni, da je'bil
edert od glavnih organizatorjev
novembrskih.zborovanj rudaijev
in februarske stavke v Trepči (zo
per ukrepe uradnih organov in. ZAVRNITI PREDLOGE ZVEZNE VLADE GLEDE SPREMINJANJA DOLOČENIH DE~
LOV ZVEZNE USTAVEi. PO HITREM POSTOPKU
kadrovske spremembe). Začetek
včerajšnje obravnave je skoraj
.* Zbor za ustavo, v katerem so vo slovensko ustavo in dajanje
predlogov naj bi tudi omajala
uro potekal v znamenju razčleni
Društvo* slovenskih pisateljev, prednosti novi zvezni, ustavi,
zaupanje.v svobodo in poštenost
be‘ poročanja dnevnika Borba 's
tega, .sojenja.- Abrashijevi odve Odbor za varstvo Človekovih pra- >.poudaija zbor in predlaga repu spomladanskih volitev.
Zbor zatem še poudarja, da
tniki, še posebej Bahram Kel- \vic, Kmečka' zveza Slovenije, bliški skupščini- in predsedstvu
Slovenska demokratična zveza, Slovenije, naj kot prednostno
bo, če bodo stališča slovenske
mendi; so zahtevali, da uvrstijo v
Socialdemokratska
zveza
Slove
vprašanje takoj začneta obravnar
oblasti iri skupščine do teh pred
zapisnik pripombo* o včerajšnjem
nije,
republiška konferenca . vati začetek postopka za spreje logov odklonilna, sam. in 3 po
-Borbinem poročanju o sojenju,
močjo svoje strokovne- komisije
od poročevalca Borbe pa zahte ZSMS, univerzitetna- konferenca tje nove slovenske ustave. O tem
vali, da v današnji številki objavi, ZSMS,, sindikat strojnega osebja naj bi na svoji seji sprejela ustre nemudoma začel izdelovati svoj
Slovenije in Istre, Zveza društev zen sklep: Politično in moralno
predlog nove slovenske ustave in
popravljeno besedilo.
slovenskih likovnih • umetnikov,. legitimnost je po mnenju zbora
svojo: zasnovo nove jugoslovan
Neodvisni sindikat Slovenije in mogoče zagotoviti samo z ustre ske ustave.
Zaščita ozonske
Zeleni Slovenije, je slovenski zno sestavo skupščinske ustavne
Zbor za ustavo v pozivu od
javnosti, predsedstvu Slovenije komisije in z referendumskim
skupščine Slovenije tudi zahteva,
plasti
in skupščini Slovenije naslovil odločanjem državljanov Sloveni naj ta najodločneje zavrne Zisov
poseben poziv. Zbor za ustavo • je ob predlogu nove slovenske
predlog glede spreminjanja dolo
- vV Jugoslaviji moramo čimprej spre
jeti-dunajsko konvencijo in montreal
na,predvčerajšnji sestanek ni po * ustave.
čenih delov zvezne ustave po hi
ski' protokol o zaščiti ozonske plasti,
vabil predstavnikov, osrednjih:
V novi slovenski ustavni komi
trem in pravzaprav, tajnem po
proizvajalci pa se morajo o leh spora
slovenskih občil. . "
- siji naj bi bilo 20 članov: deset
stopku. Ce bo predlog Zisa kljub
zumih ravnali že prej, preden jih bo
Zbor poudarja, da je nespre- naj bi jih predlagala uradna poli
nasprotovanju slovenskih dele
mo uradno potrdili. To so med dru
jemljivb. in skrajno neodgovor tika, deset pa zbor za ustavo'. To
gatov sprejet v zveznem zboru z
gim sklenili na sinočnji okrogli miri v
no, da kljub .vsem sejam in raz pomeni, da v novi ustavni komi večino, pa zbor za ustavo od
Topolšici, s katero so.končali včerajš
pravam o zasnovi novih ustav' siji ne bo več-članov po položa skupščine Slovenije zahteva, naj
nji celodnevni posvet o freonih, Po
svetovanje je pripravilo Gorenje, na
predsedstvo Slovenije še ni spre ju. Zavrnitev teh predlogov zbo
ne da soglasja k predlaganim
njem pa so domači in tuji strokovnja
jelo pravno veljavnega sklepa o ra za ustavo bi, kot je rečeno v
spremembam.. Hkrati naj v skla
ki spregovorili o zmanjševanju koli*,
začetku postopka za sprejetje no pozivu, pomenila vnovičen do
du s slovensko 'ustavo nem udo-'
čin freonov pri izdelavi zamrzovalnih
ve
slovenske ustave. Vsako na kaz, da slovenska Z K. in oblast
ma ukrepa, žaCo da bi zaščitila in
in hladilnih pripomočkov, izolacije in
daljnje čakanje pomeni nedopu ne mislita resno z demokratizaci zagotovila suverenost naroda in
pršil.
stno zamujanje s pobudo za no jo družbe in države. Zavrnitev
državnost republike.
Nekatere nase organizacije, so pri
tem vendarle že veliko naredile, saj
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