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RoExit și Rusia, 

ultimElE 
zvâRcoliRi alE 
pRopagandEi
Spun și scriu ăștia niște prostii 

leșinătoare. "Ăștia" -  adică propagan diștii 
care susțin în continuare abuzurile din 
justiție și se folosesc de gayșorii melanco-
lici pentru a-și atinge scopul. Sursa de 
finanțare prorepresiune și antireferendum 
e comună sau nu? Da sau nu?

Roexit, auzi, Roexit, ești cu Rusia, auzi, 
ești cu Rusia! "Dacă te duci la referendum, 
ești cu Putin, pleacă în Rusia, sovieticule!" 
Deja mi-am făcut bagajul. În ce gubernie 
mă deportați? Eu vreau să mă trimiteți în-
tr-un sat aflat la câteva sute de kilometri 
de cel mai apropiat oraș și la câteva zeci de 
kilometri de cel mai apropiat magazin ali-
mentar. Că așa îmi place mie, eu sunt cu 
disconfortul! Chiar nu vă e rușine să 
mințiți în halul ăsta? V. Putin ne 
disprețuiește, Rusia n-are nicio treabă cu 
noi, acolo se duc să dezvolte afaceri greu-
cenii planetei. Pe vremea când Băsescu și 
Monica Macovei declanșau represiunea, 
folosindu-se de abțibildul UE, Rusia 
creștea prin business cu firme care nu ne 
bagă pe noi în seama nici azi, de la compa-
nii petroliere la concerne care îmbină 
producția de piese auto cu arta și turismul 
cu televiziunea. Cu Michelin, de pildă. 
Frații Michelin au schimbat Europa. Au 
profitat de chemarea francezilor spre go-
urmanderie și auberge (han) pentru a-și 
vinde anvelopa pneumatică interșanjabilă, 
pe care au inventat-o în 1891. Comerțul 
cu pompe și cauciucuri a mers prost, la în-
ceput, așa că Frații Michelin au scos ghi-
dul de acuratețe și bun gust Michelin, ca să 
știe șoferii unde să mănânce. În al doilea 
Război Mondial, aliații s-au folosit de Ghi-
dul Michelin, ca să pregătească Debarca-
rea din Normandia. Între timp, Michelin a 
devenit corporație, dar a păstrat mereu în 
board câte un membru al familiei înteme-
ietoare. De când am intrat noi în UE, ca să 
fim cobaii anticorupției, Michelin are alte 
priorități. Un post de televiziune dedicat 
restaurantelor, peisajelor din Franța și pro-
duselor auto. O galerie de artă contempo-
rană la Paris. Dar și extinderea în Rusia. 
Informațiile le-am luat din romanul "Har-

ta și teritoriul", al lui Michel Houllebecq, 
și sunt convins că Michelin a evoluat mult 
din 2010, când a apărut cartea în Franța. 
Michelin vrea să promoveze peisajele 
franțuzești pentru că 75% dintre francezi 
nu-și mai permit să-și facă vacanțele în 
Franța, alegând Rusia, China și India. Italia 
și Germania le-au vizitat în copilărie, astea 
sunt atracții încă proaspete pentru români. 
Ținând cont de distanțele uriașe dintre 
orașe și de drumurile proaste (repet, în 
2010), Rusia are nevoie de cauciucuri bune 
pentru mașini și de restaurante pentru că-
lători. În acest scop, cei mai buni șefi de de-
partamente ai filialei Michelin din Paris au 
fost detașați în Rusia. Așa arată Rusia și 
partenerii ei de azi. Rusia a cumpărat Aus-
tria și Sudul Franței, nu stă să piardă timp și 
bani cu îngălații de la Rezist.

Dar în România vorbesc toți panara-
mezii despre Roexit. În timp ce noi ne spă-
lăm pe dinți ca să pupăm în fund U.E, 
francezii din sud și italienii, nu mai amin-
tesc de greci, dar și polonezii sau ungurii 
le dau ciocane mari bruxellezilor și uite că 
n-au zburat de pe Planetă. "Ajunge cu 
amenințările și insultele Europei, Italia es-
te un stat suveran. În Italia nu înghite ni-
meni amenințările lui Juncker. Nu ne vom 
opri. Într-o mare familie nu există fii de 
categoria A și fii de categoria B", a declarat 
zilele trecute vicepremierul Italiei, Matteo 
Salvini. Bine de tot, Matteo! La București, 
însă, stăm să ascultăm hapciupaliticii Re-
zist, care boicotează referendumul și mă-
nâncă borș despre Roexit. Ne-au demoni-
zat, au scos clipuri cu vrăjitoare, înjură Bi-
serica Ortodoxă și fac propagandă LGBT 
în școli. Iar ziaricii - o rușine. Suntem sin-
gura țară din lume în care presa ține par-
tea companiilor străine și vrea ca acestea 
să ia gratis resursele naturale. Vânduții 
dau lecții de anticorupție. n
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tiron Albani, militant pentru Reîntregire
oamEni şi istoRiE dE cEntEnaR
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Exponent al gândirii social-democrate tran-
silvănene, ziaristul și publicistul Tiron Albani 
s-a născut în satul Gârbova de Sus, din comita-
tul Alba Inferioară, la 3 martie 1887. După 
tinerețea petrecută la Budapesta, unde potrivit 
memoriilor sale a muncit și a urmat "două clase 
de gimnaziu muncitoresc și Academia ziaristi-
că, plus cursurile seminariale ale Universităţii 
libere", în 1906 înființează la Lugoj, împreună 
cu Ion Flueraș și Iosif Jumanca, secția română a 
Partidului Social Democrat din Ungaria (M.
Sz.D.P.). Prăbușirea monarhiei habsburgice îi 

găsește pe Tiron Albani și pe ceilalți fruntași 
social-democrați români (Flueraș, Jumanca, 
Grapini, Surdu și Renoiu) pregătiți să îndepli-
nească visul milenar al poporului: Unirea cea 
Mare. Înflăcărat militant pentru reîntregire, Ti-
ron Albani participă în octombrie 1918 la con-
stituirea Consiliului Naţional Român Central 
(alcătuit din șase membri ai Partidului Naţional 
Român și șase ai Partidului Social-Democrat 
Român), organism unic, menit să gestioneze si-
tuaţia creată de finalul războiului, pe fondul 
dorinței națiunilor de a urma calea autodeter-

minării. Acest Consiliu decide organizarea unei 
Mari Adunări Naționale la Alba Iulia, pe 1 De-
cembrie 1918, pentru consultarea întregului po-
porul român asupra viitorului său. Albani parti-
cipă implicat la consultările preliminare dintre 
reprezentanții PNR și PSD, aceștia din urmă in-
sistând pentru o Românie progresistă, cu apli-
carea unor reforme democrate, care să vizeze 
votul universal și secret, libertatea presei și a cu-
vântului, precum și o reformă agrară. La Marea 
Unire de la 1 decembrie 1918, Tiron Albani este 
ales în Marele Sfat Național Român. La distanță 

de 50 de ani, în decembrie 1968, participă la se-
micentenarul Unirii, fiind omagiat ca veteran al 
importantului eveniment. Moare în septembrie 
1976, la Oradea, nu înainte de a ne lăsa moștenire 
câteva cărți importante, precum "Craiul mun-
ților", "Se clădea un templu", "Leul de la Șișești" 
sau "Un petec de Asie în Europa". n

Material realizat în cadrul "București-
Centenar" - Program Cultural derulat  

de Primăria Municipiului București  
prin Administrația Monumentelor  

și Patrimoniului Turistic

Fără obișnuitul tam-tam mediatic de până 
acum, soldat mai mereu cu mult zgomot pentru 
nimic, iată că actuala majoritate parlamentară 
aplică o nouă strategie în cadrul operațiunii de 
reintrare a serviciilor secrete în matca lor consti-
tuțională. Astfel că deja Camera Deputaților a 
adoptat tacit patru proiecte legislative care limi-
tează mandatele directorilor serviciilor de infor-
mații la patru ani, fără niciun fel de posibilitate 
de reînnoire a acestora!

Parlamentul European a făcut dovada dema-
gogiei, a ipocriziei și a ignoranței. Dacă până 
acum doar îl bănuiam de aceste „abilități”, acum 
nu mai am nicio îndoială. De sub masca unei 
griji permanente față de români, de parcă am fi o 
țară de handicapați sau de oameni ai grotelor, 
instituția asta în fața căreia trebuie să ne închinăm 
și-a arătat chipul și intențiile. În România, viața 
trebuie să se desfășoare după cum se stabilește la 
Strasbourg. Sau la Bruxelles. Niciodată așa cum se 
stabilește la București, după cum ar fi firesc. Și nu 
ai cum să nu te întrebi, ce a făcut România de tre-
buie să dea socoteală? paginile 4-5


