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Editorial

Spre aducere aminte...
SĂ IUBEȘTI PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUțI
‐ CARTEA CĂRțILOR (BIBLIA) ‐
Stimați cititori,
Suntem în Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor. Să iertăm dacă ni s‐
a greșit cu ceva. Să fim buni și să fim corecți, că numai atunci suntem buni.
Să privim adevărul în față. Să ni‐l asumăm. Să spunem adevărul copiiilor
noștri, pentru ca ei să nu repete greșeala. Să nu‐i dezbinăm, să nu‐i
învățăm să urască. Să ierte, dar DREPțI SĂ FIE. Și să nu uite... să dăru‐
iască!
Pretutindeni trăiesc oameni. Și oamenii mai și greșesc. Sunt oameni, nu?
Vreau să spun câteva realități din anii 1950‐1989. POPORUL NU A
GREȘIT NICIODATĂ. Oameni aparținându‐i au greșit. Greșit este și
astăzi, când unul îi pune altuia eticheta pe frunte și‐i spune COMUNISTU‐
LE. Poporul nostru a fost creștin dintotdeauna. NU, COMUNIST N‐A
FOST!
Nu omul care a trăit în acea perioadă este vinovat că s‐a născut atunci.
Sistemul de atunci nu a fost cel mai perfect.
Dar cum era? Partidul unic. PCR‐ul, la concret, verifica cine dintre membrii săi
este de încredere, pentru a fi propus conducător. La oricare nivel. Încrederea se veri‐
fica prin:
1. Să fie șoptitori la urechile tovarășilor mai mari.
2. Înfierări ale dușmanului de clasă în ședințe, așa cum mai fac astăzi urmașii lor
(și trebuie să recunoaștem că încă la unii dintre noi ține metoda!).
3. Originea sănătoasă. Adică dacă ești din Uniunea Sovietică, 50% treaba‐i sigu‐
ră pentru accesul tovarășului în eșaloanele superioare ale PCR. Apoi, o ședință
furtunoasă, cu înfierări ale celui eliminat din sistem, cu înfierări ale dușmanilor de
clasă (a se citi “clasă politică”). Cum se alegeau “aleșii poporului”?
O ședință calmă și plină de lingușiri, promisiuni și laude la înțeleapta măsură
luată de la fel de “înțeleapta” conducere a partidului de promovare a tovarășilor cu
origine sănătoasă și cu un vot “în unanimitate” (să fi îndrăznit cineva să fie con‐
tra!), după care urmau felicitările de rigoare, tovarășul era numit primar.
Cantindatul, fericit dar și contrariat și curios, se‐ntreba: Dar unde, oare, m‐or fi
numit??!!!
Vine primul tovarăș și spune cu glas grav: Gata, tovarăși. Plecăm. O Volgă
neagră (mașină rusească) aștepta la scară să‐i ducă (gluma vremii era să ducă
poporul prin reprezentanții săi tovarășii), cu viteză maximă la fața locului.
O ședință scurtă, prin care se anunța, într‐un comunicat scurt de presă, la
“Scânteia”, că Județeana PCR, după o serioasă analiză, a decis că tovarășului care
ocupa funcția i s‐au încredințat alte sarcini, și în locul lui a fost ALES (de cine
ales?) tovarășul, care va îndeplini nu numai funcția de “secretar de partid”, ci și
pe aceea de “președinte (primar) al Consiliului Popular” din localitate. La plecarea
de la ședință, tovului nou ales (de cine, știu, da‘ nu spui, ghicește tu!) i se înmâ‐
nează cheile de la o casă arătoasă de neamț care a plecat, trădătorul de el, în
Germania. Casa, în cel mai fericit caz, era mobilată sau, în cel mai nefericit caz
nemobilată. Primul lucru pe care noul tovarăș îl face, ia cheile, iese în stradă și cer‐
cetează firma cu sigla Primăriei, pentru a afla... numele comunei unde a fost ALES
DE POPOR, PRIN REPREZENTANȚII SĂI, PRIMAR!
Revenind tovarășul în birou, secretara îi înmânează trei plicuri pe care le deschi‐
de grav. Era prima lui corespondență spre rezolvare și deschide. Ce citește pe coala
din primul plic?
1. Pentru a supraviețui, o perioadă dă vina pe fostul tovarăș.
2. În cel de al doilea plic: la momentul când acest motiv se perimează, fă‐ți auto‐
critica.
Deschide și al treilea plic și citește:
3. Dă‐ți demisia. Eu așa am făcut când te‐au adus pe tine. Așa vrea poporul prin
REPREZENTANȚII SĂI.
Se uită pe verso, la expeditorul plicurilor, și cine credeți că este expeditorul?
Fostul tovarăș, căruia el i‐a luat locul! Nu conta dacă noul tovarăș primar nu a
cunoscut nici unde se află pe hartă comuna, POPORUL L‐A ALES... POPORUL
L‐A DEMIS! PRIN REPREZENTANȚII SĂI!
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN

Sfintele sărbători să aducă tuturor bucuria
reîntâlnirii cu cei plecați departe, fericirea,
pacea și liniștea familiei!
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Sărbători Fericite!

Sfintele sărbători ale primăverii,
Floriile și Învierea Domnului Iisus
Hristos, să le aducă locuitorilor
comunei Vladimirescu cele patru
taine divine: Încrederea, Lumina,
Iubirea și Speranța.
IOAN CRIȘAN
primar

MIHAI MAG
viceprimar
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