
„Evenimentul Zilei“  
a apărut cu  
sprijinul lui Soros

În "Naţional" de luni, Tache a scris 
despre apariţia unui "Departament Ze-
ro", alcătuit din iniţiaţi ai Sistemului, 
care ar avea o abordare patriotică, în-
cercând să impună modelul din Polo-
nia. "Departamentul Zero" se doreşte o 
replică la sorosişti. Vestea bună e că 
"Departamentul Zero" nu ar fi un UN-
PR vopsit.

Cele mai mari beneficii nu i le-au 
adus lui Soros stipendiaţii săi, ci cei care 
au demonizat soroşismul. Într-o lume 
în care politica înseamnă ceva între ba-
let şi vânătoare prin pădurea Serviciilor, 
Soros s-a impus prin piruete ideologice 
şi printr-un subtil braconaj cultural. 
Am citit că 21000 de intelectuali români 
se regăsesc pe listele lui Soros. Nu i-a ra-
colat prin metode specifice, nu i-a luat 
cu japca, nimic din toate astea. I-a "fi-
nanţat onorabil", cum susţin ei şi au 
dreptate. Soros n-a stipendiat doar sala-
mandrele oengiste de teapa celor apăru-
te după focul de la Colectiv. Din 1990 
încoace, foarte mulţi studenţi, ziarişti, 
scriitori, arhitecţi, pictori au primit bur-
se care i-au ajutat în devenirea profesio-
nală. Şi nu le-a cerut nimic. Dar ei nu au 
uitat. Şi nu atât banii au fost importanţi, 
cât faptul că a existat cineva care i-a pre-
ţuit. Pe intelectual îl corupi prin presti-
giu. A trecut vremea. Aceşti 21000 de 
oameni şi-au făcut familii. Adică au mai 
construit o generaţie care îi e recunos-
cătoare bătrânului genial, că Soros e ge-
nial. Să nu uităm că foarte multe proiec-
te culturale s-au transformat în edificii 
culturale datorită lui Soros, care a ştiut 
să profite de încremenirea Statului.

Interesant mi se pare cum a intrat So-
ros în România. Prin Sandra Pralong. O 
femeie frumoasă, inteligentă, nu prea 
cultă (vorbeşte limba McDonald's cu vir-
tuţi de abţibild corporatist), dar oportu-
nistă şi nu-i nimic rău în asta. Academi-
cianul Eugen Mihăescu poveşteste, în 
cartea "Între Linii", cum a cunoscut-o pe 
dezinvolta doamnă Pralong. Rezum. "O 
ştiam de când era adolescentă şi locuia la 
Lausanne, în Elveţia. Pe urmă s-a angajat 
la revista Newsweek." În ultimii ani ai lui 
Ceauşescu, "am încercat să o atrag în lup-
ta împotriva dictatorului. Mi-a spus că 
este foarte ocupată şi nu are timp să se in-
tereseze de ce se întamplă în ţară. Dar a 
apărut pe 22 decembrie, la manifestaţiile 
de la New York. În ajunul Crăciunului, 
mi-a spus că se va duce cât de curând în 
România, fiindcă a aflat că «la Timişoa-
ra, securiştii sunt vânaţi sau reţinuţi, 
torturaţi şi batjocoriţi. Trebuie să veghe-
ze totuşi cineva ca drepturile lor să fie 
respectate şi să organizăm ieşirea lor din 
ţară către Scandinavia»". Uuuuhaaaa! 
După câteva săptămâni sau luni, Sandra 
Pralong a venit în România ca reprezen-
tantă a lui Soros. 

Am o ştire şi pentru cei care susţin că 
Soros e o fantomă supralicitată. Ca să ter-
minăm cu poezelele, vă anunţ că "Eveni-
mentul Zilei" s-a lansat cu sprijinul lui So-
ros. În 1992, Trustul Expres avea publica-
ţiile  "Expres" (marele săptămânal din 
1990 mergea slăbuţ), "Expres Magazin" 
(mergea bine) şi "Infractorul" (mergea 
excelent). "Evenimentul Zilei" a apărut cu 
banii de la "Infractorul" şi de la Soros. 
Pentru a fi tipărit, "Evenimentul Zilei" 
consuma până la 22 de tone de hârtie pe 
seară. Primele 200 de tone de hârtie de la 
Letea au fost plătite de Fundaţia Soros. n
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Daniel Băluţă,  
un primar 
anticetăţean 
şi perfect 
habarnist 
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România  
bolnavă.  

De ea însăşi

Războiul Dragnea - 
Tudose se duce 
prin Carmen Dan

S-a terminat 
cu puterea 
românilor  

la OMv

Iar vrem 
Schengen, 
că... UE  
am luat

Brigitte 
Macron,  
pop-star 
în chinaPAG.
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Românii voR neapĂRat 
„DepaRtamentul ZeRo”!

nu BuRSa, nu cRYptomoneDele

poza zilei
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Răzvan 
Ioan  

Boanchiş

1€ 4.6571 lei
1$ 3.9039 lei
1chf 3.9718 lei

Bitcoin BTC
  $ 14921.37 
Ripple XRP
      $ 2.2877 
Ethereum ETH
 $ 1150.55
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MicrOfOnul 
lui carMen 
Dan,  
MOntat  
din gelOzie!

Ghinion  
de bunesă

Mare combinatoare de pur-
tători de pantaloni cu buzuna-
re pline, Oanei Marica i s-au 
înecat corăbiile. Tocmai la 
New York, unde vremea sibe-
riană i-a stopat shoppingul, ţi-
nând-o numai în cameră. Nu 
era mai bine la Urlaţi?

imobiliarele, 
cea mai bună 
investiție 

E drept că nu ne-am vândut țara, am dat-o, în 
schimb, pe nimic. Nu am declanşat războaie, 
dar ne lăudăm cu eroii morți sau mutilați în răz-
boaiele altora. Nu suntem mai graşi de bunăsta-
re, ci doar pentru că ne îndopăm cu pâine. Nu o 
ducem mai bine decât anul trecut, ci doar mai 
prost decât la anul. Veţi înțelege cât suntem de 
bolnavi. Bolnavi de noi înşine.
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