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Manjπina

in njeni

Berlinski

zidovi
SANDOR TENCE

Slovenci v Italiji smo
doæiveli veË padcev Ber-
linskih zidov. Padel je
resniËni zid, razkrojila se
je Jugoslavija, izginila je
KPI, klavrno je konËala
TKB in zruπilo se je tako
imenovano druæbeno go-
spodarstvo. V velikem
delu manjπine je zavlada-
la zbeganost, posledica
objektivnih razmer in
obenem hudih napak ne-
katerih, ki bi lahko za
naπo skupnost imele ka-
tastrofalne uËinke. Hujπe
od tistih, ki jih je manjπi-
na v resnici doæivela.

Vse to danes zgleda æe
precej daleË, da manjπi-
na ni zdrknila v πe veËjo
krizo nosijo zaslugo ljud-
je, ki so takrat znali ozi-
roma upali preseËi stare
razkole in ideoloπke za-
mere. Slovenska kultur-
no- gospodarska zveza je
bila na pragu politiËnega
steËaja, Svet slovenskih
organizacij pa ujet v
staro in preæivelo ideolo-
πko kletko, ki bi ga prej
ali slej pahnila v zaton.

Pomislimo za trenu-
tek, kaj bi se zgodilo, Ëe
bi takrat v obeh organi-
zacijah prevladala politi-
ka sektaπtva in razkol-
niπtva. Na sreËo za obe
organizaciji in za vso
manjπino se to ni zgodi-
lo. Kar se nam danes zdi
naravno in normalno, je
bilo samo deset let nazaj
nekaj izrednega.

»e sodimo po besedah
predsednika Sergija Pa-
horja, bo danaπnji obËni
zbor SSO ne samo potr-
dil, a tudi uËvrstil dose-
danjo usmeritev te krov-
ne organizacije. Enotnost
v razliËnosti se v prime-
ru odnosov SSO-SKGZ
morda zdi zguljena in ce-
lo demagoπka fraza, Ëe
dobro pomislimo, pa v
resnici ni tako.

Velika veËina pripa-
dnikov naπe narodnostne
skupnosti si æeli normal-
nih odnosov v manjπini
in z flzunanjim svetom«.
To ne pomeni brisanja
razliËnosti, ki obstajajo
in prav je, da je tako, ali
skrivanja pred proble-
mi, ki jih ni malo. Pome-
ni drugaËen odnos do st-
varnosti, ki nas obdaja,
pomeni sooËenje z realni-
mi problemi in ne z mi-
ti, s katerimi ne pridemo
nikamor. Kako teæko je
vËasih priti do toËke, ki
se nam zdi naravna in ta-
ko samoumevna. Tudi
normalnost zahteva po-
gumne izbire in pogumne
ljudi.
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πt. 44 (17.607) leto LIX.
PRIMORSKI DNEVNIK je zaËel izhajati v Trstu 13. maja 1945,
njegov predhodnik  PARTIZANSKI  DNEVNIK  pa  26. no-
vembra 1943 v vasi Zakriæ nad Cerknim, razmnoæen na cik-
lostil. Od 5. do 17. septembra 1944 se je tiskal v tiskarni
"Doberdob" v Govcu pri Gorenji Trebuπi, od 18. septem-
bra 1944 do 1. maja 1945 v tiskarni "Slovenija" pod Voj-
skim pri Idriji, do 7. maja 1945 pa v osvobojenem Trstu,
kjer je izπla zadnja πtevilka. Bil je edini tiskani partizanski
DNEVNIK v zasuænjeni Evropi.
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SSG / DREVI PREMIERA NEMOGO»EGA OTROKA

Krstna izvedba v slovenskem jeziku
Predstavo je reæiral Alessandro Marinuzzi, besedilo prevedel Darko »uden

TRST - Slovensko stalno
gledaliπËe bo danes predsta-
vilo svojo novo produkcijo.
Na odru træaπkega kulturne-
ga doma se bo predstavilo s
krstno izvedbo v sloven-
skem jeziku komedije Ne-
mogoËi otrok norveπkega av-
torja Pettra S. Rosenlunda, ki
je leta 1998 dobil Ibsenovo
nagrado.

Delo je reæiral Alessandro
Marinuzzi, sceno si je zami-
slil Andrea Stanisci, ki je tu-
di kostumograf predstave.
Igrali bodo Ëlani ansambla
SSG-ja Gregor GeË (Jim),
LuËka PoËkaj (Silvija), Vladi-
mir Jurc (Oddvar), Janko Pe-
trovec (Henrik) in Maja Bla-
goviË (Cecilija). Komedijo je
za to priloænost prevedel v
slovenπËino Darko »uden.

BILBAO / ZARADI DOMNEVNE POVEZAVE S TERORISTI»NO ORGANIZACIJO ETA

©panska policija aretirala urednike
baskovskega dnevnika Egunkaria

Zaprt tudi upravitelj - Preiskave tudi v nekaterih drugih baskovskih organizacijah in revijah
BILBAO - Pripadniki

πpanskih policijskih enot
Guardie civil so vËeraj, pod
obtoæbo domnevnega sode-
lovanja s teroristiËno organi-
zacijo ETA aretirali deset
urednikov in upraviteljev
baskovskega dnevnika
Egunkaria. Med temi je tu-
di odgovorni urednik dnev-
nika Martxelo Otamendi.
Policisti so tudi preiskali
poslopje Zveze baskovskih
osnovnih πol Ikastol v San
Sebastianu ter uredniπtvi
baskovskih revij Jakin in Ar-
gia. Edini sedeæ dnevnika,
ki ga niso preiskali, je ure-
dniπtvo v Bayonnu na fran-
coski strani meje. Med are-
tiranimi sta poleg Otamen-
dija tudi predsednik uprav-
nega sveta zaloæbe Joan Ma-
ri Torrealdai in pooblaπËe-
ni upravitelj Inaki Uria.

Na 17. strani

deæela / nategovanje vrvi v Domu svoboπËin

RdeËa luË za posvetovanja Guerrove
Predsednik Tondo dosegel svoj cilj

KOMISIJA ZA SLOVENCE PO SVETU

Pritisk iz Slovenije
za ohranitev Radia 2

LJUBLJANA, DUNAJ - Komi-
sija dræavnega zbora za odnose s
Slovenci v zamejstvu in po svetu
je na vËerajπnji nujni seji razprav-
ljala o problematiki Radia dva,
edinega celodnevnega radijskega
programa na avstrijskem Koro-
πkem, in v zvezi s tem sprejela
predlog za obisk delegacije komi-
sije v Avstriji takoj potem, ko bo

oblikovana avstrijska vlada.
VËeraj pa je predsednik ZSO

Marjan Sturm skupaj s predstav-
niki obeh ogroæenih postaj Ra-
dio2/Agora izroËil dunajski vladi
peticijo za ohranitev postaje z
10.000 podpisi. Dræavni sekretar
Morak pa si je za sreËanje z manj-
πino vzel samo 5 minut Ëasa.

Na 3. strani

TRST - Alessandra Guerra mora ta-
koj prekiniti svoja nenavadna predvo-
lilna posvetovanja. To od nje zahteva-
jo Forza Italia, Nacionalno zavezniπtvo
in Sredinska unija-UDC, za katerimi
stoji predsednik deæelne vlade Renzo
Tondo, sklicatelj vËerajπnjega sreËanja
deæelnih voditeljev desne sredine.
Sklepnega dokumenta ni podpisal za-
stopnik Severne lige, kar ni postranske-
ga pomena.

Na sreËanju, ki je trajalo skoraj tri
ure, so potrdili zaupanje Tondu, sicer
ne kot predsedniπkemu kandidatu,
temveË kot predsedniku Deæele. Ton-
do je dosegel svoj cilj, v njegovi koali-
ciji pa se nadaljuje nategovanje vrvi o
predsedniπki kandidaturi za deæelne
volitve.

Na 2. strani

IRA©KA KRIZA / PRIPRAVE NA VOJNO

ZDA hitijo s sestavljanjem nove
resolucije Varnostnega sveta
WASHINGTON -

ZDA vse bolj stopnju-
jejo priprave na voja-
πko posredovanje v Ira-
ku. Ameriπki predlog
nove resolucije VS ZN,
ki bo odprl pot vojaπke-
mu posredovanju v Ira-
ku, bo predstavljen pri-
hodnji teden. Ankara
pa okleva glede name-
stitve ameriπkih sil v
dræavi. Turπki parla-
ment bi odloËitev la-
hko sprejel æe danes.

Na 16. strani

Danes v Gorici prvi del

obËnega zbora SSO
GORICA - V centru Lojze Bratuæ v Gorici

bo danes z zaËetkom ob 18. uri prvi del de-
æelnega obËnega zbora Sveta slovenskih or-
ganizacij. Delovni del skupπËine bo prihod-
nji teden v Devinu, ko bodo izvolili tudi vod-
stvene organe krovne organizacije. Na danaπ-
njem obËnem zboru bo imel glavno besedo
predsednik SSO Sergij Pahor, ki bo podal
obraËun opravljenega dela in govoril o bodoË-
nosti zveze ter obenem slovenske manjπine.
Sledili bodo pozdravi gostov.

Træaπki sejem zapuπËa

dosedanje razstaviπËe
TRST - Træaπki sejem se nahaja v izrazito prehod-

nem obdobju, saj ga Ëaka privatizacija in preobra-
zba ustanove v delniπko druæbo, selitev razstaviπËa
v staro pristaniπËe in povrhu tudi nemoteno izva-
janje sejemskih prireditev, ki so v letoπnjem razstav-
nem koledarju. Æe od zaËetka aprila se bodo  s sej-
mom Biocasa zaËele vrstiti na Pomorski postaji, za-
to je letoπnje geslo prireditev Sejem v centru. O vsem
tem je vËeraj na sreËanju z novinarji govoril izre-
dni komisar Sejemske ustanove Riccardo Novacco.

Na 18. strani

Naval ob odprtju

centra Torri d’Europa
TRST - Prava mnoæica je dobesedno navalila na no-

vega centra Torri d’Europa, ki so ga odprli vËeraj. Kup-
cev, med katerimi jih je bilo veliko tudi z onstran me-
je, se je gnetlo do veËera. ©tevilni so bili tudi radove-
dneæi, ki so priπli na ogled nove strukture za komer-
cialne dejavnosti, v kateri pa so tudi πtevilni javni lokali,
v kratkem pa se jim bo pridruæil πe kinematograf s 7
dvoranami. Nastal je precejπen prometni kaos, prebi-
valci obmoËja pa so spet protestirali zaradi nevπeËno-
sti, ki jih povzroËa velikanski nakupni center.

Na 7. strani

Vsedræavna stavka

Zborovanje v TræiËu
TRÆI» - V okviru vsedræavne πtiriurne sploπ-

ne stavke v industriji in obrtniπtvu, ki jo je okli-
cala zveza CGIL, bo danes  ob 10.30 osrednja sin-
dikalna manifestacija v TræiËu, na trgu Republi-
ke.  Razlogi protesta so sploπnega, vsedræavnega
pomena, saj  vladna politika πibi gospodarstvo dr-
æave in zlasti industrijski sektor. Zaskrbljenost  pa
povzroËajo  nakazane reπitve glede takoimenova-
ne fleksibilnosti dela.  Sindikati opozarjajo tudi
na vrsto vpraπanj krajevnega znaËaja.

Na 14. strani


