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DUŠAN UDOVIČ
Veličastna slovesnost, s katero bodo drevi na Jelačićevem
trgu v Zagrebu obeležili vstop
Hrvaške v Evropsko unijo, bo prinesla trenutek evforije, kakršnega
dobro poznamo, saj smo ga pred
slabim desetletjem doživljali tu pri
nas. Odprava meje, čeprav zaenkrat še delna, je veliko dejanje. Tudi to vemo in se dogodka moramo
veseliti, saj je ta preostala črta ločnica v naši soseščini tako ali drugače neugodno vplivala tudi na naše življenje. Z brisanjem meje s
Hrvaško bo ves ta naš prostor severnega Jadrana in srednje Evrope zadihal bolj sproščeno in z večjim optimizmom. In prav tega
najbolj potrebujemo, v trenutku
ko gospodarska kriza, ki se ji nihče ne more izogniti, že (pre)dolgo
lebdi nad nami.
Vstop Hrvaške v EU gotovo
ne more razbliniti skepse in dvomov, ki se porajajo v ljudeh, ko se
Evropska unija sama mukoma
koplje iz svojih težav. »Kaj nimamo dovolj svojih, sedaj si bomo
nakopali na vrat še bruseljsko birokracijo«, poreče v teh dneh
prenekateri hrvaški državljan. Povsem razumljivo.
In vendar je temeljnega pomena, da se Evropska unija, kljub
vsem težavam, ne odpove procesu širitve. Kar zadeva države bivše
Jugoslavije in Balkan nasploh, gre
v prvi vrsti za vprašanje varnosti,
po vsem, kar se je zgodilo, gotovo
pa tudi za možnosti razvoja, gospodarskega in civilizacijskega, ki
si ga v izolaciji ni možno niti predstavljati. Odslej bo proces širitve
EU gotovo počasnejši in težavnejši, a meje naj padajo, poti nazaj ni.
Dobrodošla, Hrvaška!
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ZAGREB - Veliki dan za 28. članico Evropske unije

Danes opolnoči
bo Hrvaška v EU
ZAGREB - Na osrednjem Trgu bana Jelačića bo nocoj osrednja slovesnost
ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo.
Udeležilo se je bo 120 visokih predstavnikov iz tujine in evropskih instituciji,
med katerimi bodo tudi italijanski predsednik Giorgio Napolitano, slovenski
predsednik Borut Pahor, italijanski premier Enrico Leetta, predsednik evropske
komisije Jose Manuel Barroso in številni drugi. Nemške kanclerke Angele
Merkel pa ne bo. Osrednji del slovesnosti bo ob 23. uri z govoroma hrvaškega
premiera Zorana Milanovića in predsednika države Iva Josipovića, opolnoči,
ob uri vstopa Hrvaške v EU, pa bo zadonela evropska himna Oda radosti.
Že sinoči je bila svečana seja hrvaškega sabora, med katero je Hrvaški za
vstop v EU čestital tudi predsednik slovenskega državnega zbora Janko Veber.
Na 2. strani

TRST - V 91. letu starosti

Poslovila se je
Margherita Hack
TRST - Kraljica zvezd je odšla.
V 91. letu starosti je včeraj v bolnišnici na Katinari prenehalo biti
srce svetovno znane astronomke
Margherite Hack.
Po rodu je bila iz Firenc, od leta 1963 je živela v Trstu, kjer je postavila na noge astronomski observatorij, ki ga je - prva ženska v Italiji - vodila celih 28 let.
Bila je velika posredovalka
znanosti, vedno na strani šibkejših.
Na 3. strani

LONJER
1.7 - 6.7.
Tel. 040 2602853
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Spedizione in abbonamento postale 45%
Art 2, comma 20/b, legge 662/96 - Trieste

1,20 €

NEDELJA, 30. JUNIJA 2013

Meje naj
padajo,
poti
nazaj ni

POŠTNINA PLAČANA V GOTOVINI

Predsednik Niko Tenze
o občnem zboru SGDZ
Na 4. strani

Tomizzev Trst
pozdravil Hrvaško
Na 5. strani

Klopov ne smemo
podcenjevati
Na 6. strani

Gorica: huda kriza
in razprodaje
Na 14. strani

10.

ZAMEJSKI
FESTIVAL
AMATERSKIH
DRAMSKIH
SKUPIN

MAVHINJE
22.6. - 7.7.
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