Brali smo
WASHINGTON — Vse bolj je jasno, da je novi ameriški predsednik Joe Biden
zgolj lutka v rokah umazanih interesov. Kot kaže se je na svoji poziciji znašel tudi
zato, da bi finančnemu špekulantu Georgeu Sorosu tlakoval pot za financiranje
nezakonitih migracij.
WASHINGTON — Kot kaže podpredsednica ZDA Kamala Harris vse bolj
prevzema vlogo predsednice ZDA, ki uradno pripada Joeu Bidnu. To med drugim
dokazuje dejstvo, da vse pogosteje sprejema telefonske klice, ki so v resnici
namenjeni ameriškemu predsedniku in ne njej. Početje podpredsednice je v
javnosti dvignilo že kar nekaj prahu, obenem pa se potrjujejo stare domneve, da
bo Harrisova v Beli hiši v tem predsedniškem mandatu odigrala izredno
pomembno vlogo.
BEOGRAD — Za novega srbskega pravoslavnega patriarha je bil 17. februarja
izvoljen dosedanji zagrebško-ljubljanski metropolit 59-letni Porfirije (Perić). Po
smrti predhodnika Irineja je Porfirije izjavil na televiziji, da srbska pravoslavna
Cerkev ostaja zvesta moskovskemu patriarhatu glede vprašanja Konstantinopla in
Kijeva, s katerima se je Moskva razšla zaradi njihovega priznanja samostojnosti
ukrajinske pravoslavne Cerkve.
LJUBLJANA — Mestni odbor stranke DeSUS v Ljubljani je ostro obsodil ravnanja
vodstva stranke in predsednika DeSUS-a Karla Erjavca zaradi samovoljnih
odločitev le-tega za pristop k političnemu projektu Gregorja Golobiča, koaliciji
KUL. V ljubljanskem mestnem odboru upokojenske stranke so odločno stopili na
stran poslancev DeSUS, ki si želijo sodelovati še naprej s sedanjo vlado.
LJUBLJANA — Zdravnik Matjaž Figelj, ki je javno nasprotoval ukrepom, covid-19
enačil z gripo, domove za starejše pa bi puščal odprte, uradno razglašen za
nestrokovnega škodljivca!
LJUBLJANA — Rdeča lisica Tanja Fajon, politična voditeljica komunistov, javno
časti spomin na enega od najbolj krvavih zločincev v zgodovini te države Borisa
Kidriča. Kdor bi to storil v spomin na kakega nacionalsocialističnega zločinca v
Nemčiji, bi šel takoj v zapor ali psihiatrično bolnišnico, njegove politične kariere
pa bi bilo dokončno konec.

WASHINGTON — Koronavirus zahteval več smrtnih žrtev Američanov kot 1. in
2. svetovna vojna ter vojna v Vietnamu skupaj! Po letu dni od prve zabeležene
smrti v ZDA so v tam dosegli mejnik, pol milijona umrlih zaradi covid-19.
LJUBLJANA — Janez Poklukar, 42-letni zdravnik, dosedanji direktor jeseniške
bolnišnice, je z izvolitvijo v Državnem zboru (50 glasov za in 31 proti) postal 18.
minister za zdravje. Jeseniško bolnišnico je uspešno finančno saniral, od avgusta
2019 pa še UKC v Ljubljani.
SEUL — Iz Seula poročajo, da je nova severnokorejska enota kibernetskih
razbojnikov napadla računalniški sistem Pfizerja, da bi ukradla tajne, vezane na
razvoj cepiva proti Covidu-19. Ni še znano, koliko jim je uspelo. Zadnji čas so se
severnokorejski kibernetski napadi povečali za 32%. Kim Jong-un bi se rad
prikopal do evropskih in ameriških zdravil; za ruska in kitajska mu ni dosti.

