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TRST - Na 5. strani

TRST - Na 6. strani

NOVA GORICA - Na 13. strani

KULTURA

Necepeljena učiteljica
začela svojo pravdo

Grljan bo kmalu
dobil novo podobo

Letos rekordno število
primerov mišje mrzlice

Most in Zaliv,
vseslovenski
reviji z roba

Prvi tovrsten primer na tržaškem sodišču

Deželna vlada predstavila načrt za obalo

Največ jih je bilo v goriški statistični regiji

ITALIJA - Nekaterim sektorjem jutri grozi ohromitev zaradi obveznega covidnega potrdila

Ob potrdilu še kaos
TRST - Pristanišče

Delavci so
neomajni,
razvoj na nitki
TRST - Jutrišnji bo v tržaškem
pristanišču dan D. Če bodo pristaniški delavci stavkali proti obveznosti
covidnega potrdila, kakor napovedujejo, se bo predsednik pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana
Zeno D’Agostino za vedno umaknil.
Marsikdo je zaskrbljen in poziva k
zdravi pameti, saj lahko boj za pravice, trajno oškoduje širši gospodarski sistem in izniči petnajstletno
delo za razvoj pristanišča in mesta.
Na 5. strani

FJK - Tretja deželna konferenca o Slovencih

Obračun zaščite
V Trstu 12. in 19. novembra – Pod drobnogledom tudi vidna dvojezičnost

FOTO ROŠA

RIM, TRST – Tleča iskrica se je v
plamenček prelevila v tržaškem pristanišču, od koder se je ogenj razširil še na
druga italijanska pristanišča, kot so Tržič,
Genova in Gioia Tauro. Delavci namreč
z jutrišnjim dnem napovedujejo blokado
pristanišč, ker se ne strinjajo z uvedbo
obveznega covidnega potrdila na delovnem mestu. Težave se obetajo tudi v
drugih sektorjih, denimo v prevozništvu.
Če bodo v tržaškem pristanišču
tudi tisti, ki izpolnjujejo pogoj PCT, solidarizirali z necepljenimi kolegi, teh je po
navedbah odbora pristaniških delavcev
za 40 odstotkov, je ob tem tudi veliko
ljudi, ki se ne želijo cepiti, a so se
prilagodili predpisom vlade in so si zato
priskrbeli termine za hitro testiranje, da
bi se izognili suspenzu in izgubi plače.
To potrjujejo podatki iz lekarn, kjer so
»razprodali« vse termine za hitro testiranje do decembra.
Na 2. strani

LJUBLJANA – »Reviji sta izhajali v Trstu, zelo nerad pa rečem,
da sta bili zamejski, bili sta namreč
vseslovenski. Izhajali sta na robu
slovenskega poselitvenega prostora,
po moči duha pa sta bili osrednji
reviji slovenskega prostora. To ni
bila le sredina, temveč dejansko
slovenska sredica,« je Lojze Peterle
dejal v torek na ljubljanskem simpoziju. Ta je osvetlil vlogo, ki sta jo
odigrali tržaški reviji Most in Zaliv.
Na 10. in 11. strani

V Bruslju zaskrbljeni
zaradi cen energije
Na 2. strani

Russa podprli župani
raznih italijanskih mest
V ospredju dnevov FAI
bo tokrat arheologija

V Trstu
ni prostora
za fašizem

Na 8. strani

S poimenovanjem
počastili Devetaka
Na 14. strani
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Na 7. strani

Švicarji lahko zagrenijo
kvalifikacijo »azzurrom«
Na 16. strani

KOLESARSTVO - Konec sezone v World Touru

GORICA - Na Drevoredu 20. septembra

Posodobitev
zakona o parkih
mimo Slovencev

Tadej Pogačar in Primož Roglič
kolesarska Messi in Ronaldo

Investitorjem se mudi
z gradnjo marketa

TRST – Zakonski osnutek deželne vlade, ki posodablja dosedanji
deželni zakon o parkih in rezervatih,
ne upošteva državnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino, saj Dežela
pri pripravi ni vključila Slovencev. Tako
menijo pripadniki kraških lastnikov,
vasi, jusov in srenj ter Kmečke zveze,
ki so včeraj dopoldne pred deželnim
svetom Furlanije - Julijske krajine v
Trstu uprizorili protest. Nasprotujejo
namreč nameri, da bi parki upravljali
območja Natura 2000 tudi zunaj svojih
meja, obenem menijo, da bi morali
Kraški park upravljati jusi in srenje.
Na 3. strani

LJUBLJANA – Tretjo leto zapored
bo na končni lestvici mednarodne kolesarske zveze UCI zapisano slovensko ime.
V zadnjih dveh letih je kraljeval Primož
Roglič (Jumbo Visma), letos pa je na vrhu
šele triindvajsetletni Tadej Pogačar (UAE
Team Emirates). Na drugem mestu je Belgijec Wout Van Aert (Jumbo Visma),
Roglič pa se je letos moral zadovoljiti s
tretjim mestom. Pogačarjev uspeh ni presenetljiv, saj je kolesar iz Klanca pri Komendi na Gorenjskem, opozoril nase takoj,
ko je pred tremi leti vstopil med profesionalce. Leta 2019 je že na drugi etapni dirki
osvojil etapo in nato še končno zmago. V
prvem letu je dosegel osem zmag.
Na 16. strani

ANSA

Osvajala sta spomenike, večdnevne dirke in olimpijske kolajne

BUMBACA

FJK - Ozemlje
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