Brali smo
LJUBLJANA — Takole je Vinko Vasle označil voditelje slovenske levice:
»Slovenija neguje nekaj intelektualnih presežkov, ki menijo, da so nekakšen
moralni, etični in demokratični razsodnik, kar je zelo verjetno, ker večina izhaja iz
Foruma 21 Milana Kučana, ki je bil znan demokrat. Eni so se specializirali pri
udbi, drugi pri Ljubu Bavconu, tretji pri ideoloških fosilih tipa tropetengold Tanja
Fajon, ali pa so enostavno svoje miselne kvalifikacijske bravura podedovali po
očetih, starih očetih, tetah – torej po nosilcih čistilne demokracije tipa Huda
jama.«
LJUBLJANA — Priljubljeni TV zvezdnik na Nova24TV Boris Tomašič, ki ob
vodenju oddaje Kdo vam laže vodi še posle, je prijateljem zaupal, da je bil nedavno
nemalo presenečen, ko je ob svojem domu zagledal policijski avto. A ni bilo
hujšega. Nasprotno. Postaven policist je stopil do Tomašiča in mu povedal, da ima
odličen TV show.
BRASILIA — V času zaostrovanja pandemije je Brazilija prvič potrdila več kot
4.000 smrti v povezavi z novim koronavirusom v enem dnevu. Kot je v torek
sporočilo brazilsko zdravstveni ministrstvo, je v predhodnih 24 urah umrlo še
4.195 covidnih bolnikov.
STOCKHOLM — Švedi imajo dovolj zapostavljanja svoje kulture, zlasti jezika.
Odslej bodo od priseljencev zahtevali, da se naučijo jezik, če si želijo pridobiti
državljanstvo njihove države, kar bo predpisano v tamkajšnji novi zakonodaji, ki
bo po predvidevanjih stopila v veljavo poleti. Prosilci za državljanstvo bodo
obenem primorani dokazati, da se lahko preživljajo.
STRASBOURG — Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu
je 9. aprila odločilo, da se lahko obvezno cepljenje opredeli kot potrebno v
demokratičnih družbah. S tem je potrdilo češki zdravstveni politiki, da je obvezno
cepljenje otrok v njihovem najboljšem interesu, in zavrnilo pritožbo čeških družin.
KAIRO — Egiptovski arheologi so predstavili odkritje starodavnega egiptovskega
mesta v bližini Luksorja, ki je bilo več tisočletij pokopano pod peskom. Po mnenju
stroke gre za eno najpomembnejših najdb od odkritja Tutankamonove grobnice.
ALBION, MI, ZDA — Na stenah študentskega doma v Albionu v Michiganu so se

na veliki petek pojavili napisi, ki so jih levičarji in drugi progresivni označili za
rasistične. Več kot 450 študentov je nato od ponedeljka do srede hodilo po
študentskem kampusu in protestiralo, dokler ni 21-letni črnski študent priznal, da
je rasistična gesla napisal on. Tisti hip, ko je bilo to znano, so levičarji popolnoma
utihnili.
LJUBLJANA — Ustavno sodišče RS je sporočilo, da zakon o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovensko vojsko, ni v neskladju z Ustavo RS in ob tem
opozorili na nujnost teh investicij. S tem so se dokončno razblinile iluzije
koordinatorja stranke Levice Luke Mesca in stranke kot celote, ki se zavzema za
to, da bi se še naprej nadaljeval trend podhranjenosti Slovenske vojske.
ENCANTADO — V brazilskem mestecu po imenu Encantado, nastaja nov kip
Jezusa Kristusa, ki bo v višino meril kar 43 metrov in s tem celo presegel slavni
kip iz Rio de Janeira. Vse skupaj se nanaša na legendo nekega staroselca, ki se mu
je, medtem ko je prečkal reko Taquaro na jugu Brazilije, prikazala človeška
postava v belem. Kip bo viso 43 in širok 36 metrov.
HAVANA — Raul Castro je v petek sporočil, da odhaja z mesta vodje kubanske
komunistične partije in s tem konča obdobje njenega formalnega vodstva, ki je
bilo kar šest desetletij (od leta 1959) v njegovih in bratovih rokah. 89-letni Raul
Castro je to sporočil v govoru ob odprtju osmega kongresa vladajoče stranke,
edine stranke, katere delovanje je dovoljeno.
MOSKVA — Ruski predsednik Vladimir Putin je danes sporočil, da bodo dnevi na
začetku maja v Rusiji dela prosti, saj bodo podaljšali praznike. S tem želijo zajeziti
širjenje okužb z novim koronavirusom. Oodobje dela prostih dni bo v veljavi od 1.
do 10. maja. Dnevi med 4. in 7. majem bi morali sicer biti običajni delovni dnevi.
1. in 9. maj sta v Rusiji praznika.
MARIBOR — Država kaosa: Oprostili so dijaka, ki je s protestom kršil Zakon o
nalezljivih boleznih! Sodnica pa se mu je celo opravičila?!

