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Capitolul l
Intre adevir 9i propagandi: activitatea de ilegalist

a lui Gheorghe Gheorghiu-Dejl

Considerim cd aprofundarea unor aspecte din biografia interbelicl a lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej este relevantS, in condiliile in care, ulterior, cultul
personalitSlii acestuia s-a construit gi dezvoltat pe baza multora dintre acestea.

Gheorghiu-Dej insugi gi-a justificat pretenlia la ocuparea funcfiei supreme in partid
tocmai pe rolul definut in timpul unor evenimente majore din istoria clandestini a

acestuia. Activitatea din ilegalitate a constituit practic principala sursi la care con-

ducltorul P.M.R. a apelat pentru a-gi legitima pozilia in fruntea partidului qi a statu-

lui. TotodatS, pentru crearea gi dezvoltarea cultului personalitSlii lui Gheorghiu-Dej,

aparatul de propagandl al regimului a recurs adeseori la prezentarea elogioasi a

unor aspecte biografice, un loc central revenind rolului avut de acesta in timpul
grevelor ceferigtilor de la inceputul anului ry33 qi in realizarea actului de la z3 august

1944.

De asemenea, aceasta a fost gi perioada in care viitorul secretar general al P.C.R.

a inceput s5-;i cA;tige aderengi, creAndu-si acel nucleu dur 9i loial de lideri ai

partidului, care-i vor r5mAne alSturi pAni la sfhrgit, ajutAndu-l s5-9i inl5ture

adversarii gi sX conduci partidul in mod discrefionar. Nu in ultimul rAnd, acum a

intrat in contact qi apoi in conflict cu primii s5i rivali de anvergurl ($tefan Forig gi

Lucrefiu PitrSgcanu), pe care va incepe in scurt timp s5-i denigreze, urmlrind sI le
submineze poziliile. Implicarea lui Gheorghiu-Dej in luptele pentru putere din
interiorul partidului - chiar daci nu a vizat de la inceput funcqia supremi - il vor
cili gi, mai ales, il vor ajuta si se ,,familiarizeze" cu metodele ;i mijloacele cele mai

eficiente ce puteau fi utilizate pentru atingerea scopului urmirit.

r. Biografia interbelici a lui Gheorghiu-Def

N5scut la 8 noiembrie rgor', intr-o familie siracl din BArlad, Gheorghe

Gheorghiu nu a avut posibilitatea sI urmeze gcoala prea mult timp, fiind nevoit si
se incadreze in munci de timpuriu (la u ani s-a angajat ucenic la un cizmar)3. A
absolvit cursul primar gi a urmat trei clase Ia o gcoalS comercialS, dupl care s-a

' Vezi Elis Neagoe-Ple;a, intre adevdr gi propagandd: activitetea de ilegalist a lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, in ,,Caietele C.N.S.A.S.", anul IV, nr. rz (7-8) lzo7t, pp.3tt-342.
'A se vedea certificatul de naqtere al lui Gheorghiu-Dej, in duplicat, in A.N.R., coleclia Gheorghe
Gheorghiu-Dej, dosar nr. 895, f. r.
3 Tudor Olaru, Primul candidat al Capitalei. Gh. Gheorghiu-Dei, in,,ScAnteia", seria III, anul XVI,
nr.68r, r8 noiembrie ry46,pp.t-2.
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angajat imediat ca muncitor la o fabrici de cherestea. varsta qi lipsa
l-au obligat s5-gi schimbe insi in mai multe randuri locur de muncd:
fesitorie, apoi la nigte megteri dogari din piatra Neamf gi Moinegtia.

unei calificiri
a muncit la o

Portret. Gheorghe Gheorghiu-Dej la r5 ani.

Instabilitatea locului de munci l-a determinat pe Gheorghiu-Dej si aleagi
meseria de electrician, chiar daci pentru a o inviga gi practica a fost nevoit sI
pirdseascl oragul natal. S-a angajat la Cominegti, unde a luat contact cu greutefile
viefii muncitorilor din acea perioadi, fapt care l-a motivat sI se inscrie in sindicat qi
sd participe la greva generali din r9zo. Peste ani, responsabilii cu propaganda nu vor
scipa prilejul de a evidenlia acest prim-moment revolulionar la care participase
viitorul lider al partidului, cerAnd unui grafician sI realizeze o fotografie-desen care
siJ infXligeze pe Gheorghiu-Dej rlspAndind manifeste ,printre muncitorii grevigti
din valea Trotugului"5. De asemenea, intr-un articol din r94g se arita cum ,,fxr5
odihn5, tAnirul de r8 ani face legStura intre grupirile de grevigti din Tetcani, Zemeq,
Solonl, Cominegti"6.

a Florica Dobre (coordonator), op. cit. , p. z9r.
5 A.N.R., coleclia Gheorghe Gheorghiu-Dej, dosar nr. g95, f. z.
' "** Cui ddm votul si increderea noastrd: Gheorghe Gheorghiu-Dej, primul candidat aI Capitalei,in
,,ScAnteia", seria III, anul XVII, nr. rc82, zTmartie r94g, p. r.
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Prezenfa la greva din rgzo a constituit insl motivul concedierii lui Gheorghiu-

Dej, care a fost nevoit si meargl gi mai departe de cas5, la CAmpina, unde a lucrat

ca electrician la o rafindrieT. in rgzr a plecat la Galaqi, reugind si se angajeze Ia

Societatea de Tramvaie. A efectuat serviciul militar cu contingentul 1923, Ia

Regimentul 3 Pionieri din Foc;ani, avAnd gradul de sergent. Revenit Ia locul de

munci, a fost concediat la scurt timp, intrucAt, conform materialelor de propagandi

postbelice, organizase mai multe proteste ale muncitorilor impotriva introducerii

zilei de muncl de noui ore, cerand totodati cregterea salariilor acestora8.

Gheorghiu-Dej ;i-a glsit rapid un nou loc de munc5, angaiAndu-se ca electrician la

Atelierele C.F.R. Galaqi, unde, in :1929, s-a intAlnit pentlu prima datl cu Gheorghe

Apostol, care era pe atunci ucenic gi elev la $coala profesionalS a atelierelore. Putem

aminti aici gi demersul intreprins de Gheorghiu-Dej, in vara anului 1930, pentru

obqinerea postului de electrician montor-qef la Uzinele Comunale de Api 9i

Electricitate din Piatra-Neam!, insl - in pofida avizului favorabil al conducerii

uzinelor, primit la r5 septembrie -, primiria nu avea si-gi dea acordul'o.

:',*'ll'.:ll::,#

Foto-desen reprezentind pe tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej rispAndind
manifeste printre muncitorii grevigti din Valea Trotugului (Bicau), r9r9.

7 Gheorghe Apostol, Eu;i Gheorghiu-Dei..., p.7.
8 *** Gheorghe Gheorghiu-Dej, edilia a II-a, Bucuregti, Editura Partidului Muncitoresc RomAn, 1948,

p.12.
e Gheorghiu-Dej a produs o impresie puternici asupra tAnirului Apostol (diferenla de vArsti dintre
acegtia era de rz ani), care va rimAne, de-a lungul timpului, unul dintre cei mai obediengi gi loiali
suslinitori ai liderului P.M.R. (Gheorghe Apostol, Eu gi Gheorghiu-Dej..., p. ).
'o Vezi A.N.R., colecfia Gheorghe Gheorghiu-Dej, dosar nr. 895, ff. 3-6.
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in special dupi debutul crizei economice, care a contribuit din plin la erodarea
nivelului de trai al muncitorilor, Gheorghiu-Dej a inceput sI fie tot mai activ in plan
politic. in opinia acestuia, muncitorii trebuiau si iasi din starea de expectativi gi si
protesteze faqi de condigiile grele de munci gi de viaqi, cu atat mai mult cu cat
salariile le sclzuseri simgitor. Potrivit materialelor propagandei comuniste de dupi
1945, calitltile de lider ale lui Gheorghiu-Dej gi apetenfa acestuia pentru acfiunile
revendicative concrete iegiseri la iveali de timpuriu: ,,incd in aniirgz4-r925, la Galati,
tovarigul Gh. Gheorghiu-Dej a ini;iat acfiuni muncitoreqti pentru respectarea zilei
de munci de 8 ore, pentru sporirea salariului"". Cum p.C.dR. susfinea din plin astfel
de acliuni protestatare, Gheorghiu-Dej a fost atras de ideologia comunistr, in
principal de acele principii care proclamau egalitatea sociali gi lupta de clasi. in anul
1930 s-a inscris in partid" gi, grafie activitifii agitatorice desfiEurate, in scurt timp i
s-a repartizat sarcina de a organiza celula de partid la Atelierele C.F.R. Galaqi.
Totodati, Gheorghiu-Dej fost ales membru al Comisiei sindicale a atelierelor ;i al
Comitetului de partid din localitate. Peste ani, aparatul de propagandi al regimului
comunist ya prezenta foarte literar momentul adeziunii sale la p.C.dR.: ,,intr-o
noapte gisi pe drum o hArtie mototolit5. Era un manifest al Partidului, lansat cu
ocazia implinirii unui an de la masacrul de la Lupeni. Gheorghiu il studiazi cu
atenfie, iqi insuqegte confinutul ;i hotirigte si intre in Partidul care corespunde
aspirafiilor sale"'3.

De asemenea, partidul comunist i-a incredinfat lui Gheorghiu-Dej gi rolul de a
organiza activitatea de propagandr la alte ateliere c.F.R. din Moldova, ceea ce a
presupus efectuarea unor dese deplasiri ale acestuia in zona respectivS. in cele din
urm5, activitatea pro-comunistr a lui Gheorghiu-Dej avea sx determine reacfia
punitivi a Direcqiei Generale a c.F.R., care, la data de 15 august r93ra, sub acuzafia
de ,,agitatie comunistS", l-a transferat la Atelierele c.F.R. din oragul Dej,5. odati
ajuns la Dej, Gheorghiu-Dej a continuat si desfbsoare aceeagi activitate sindicall
susfinuti, ca gi pAni atunci, reugind si cAgtige in scurt timp increderea ceferigtilor

" C' Simionescu, Cdrgi apdtute tn legdturd cu trecutul de luptd al partid.ului,in ,,Lupta de clasi,,,
s-eria V, anul XXXI, nr. 9-ro, r95r, p. 8r.
" Florica Dobre (coordonator), op. cit.,p. z9r.
'3 Tudor Olaru, op. cit., p. z.
a Florica Dobre (coordonator), op. cit.,p. z9r. Nici acest episod din viaga lui Gheorghiu-Dej nu a
scipat IXri sI ft fost valorificat de citre propagandiqtii regimului comunist, care aveau si-l evoce
astfel: ,,DAndu-9i seama de marea influenfi a tovarSgului Gheorghiu in rAndul muncitorilor din
ateliere, Siguranfa statului a_ dat dispozi;ie in anul r93r administra=giei Atelierelor C.F.R. din Gala;i
s5-l mute disciplinar Ia Atelierele C.F.R. Dej. inainie de plecare, tovardgul Gheorghiu a mers in
seclii, luAndu-9i rimas bun de la muncitori, imbirbitAndu-i: <Fruntea sus, tovariqil pAni Ia urmi
vom invinge!>" ($tefan Costici, Tovardp de luptd, in ,,Scanteia", anul xxxv, nr. 6566, zz martie
1965, p. z).
'5 Din cartea de memorii a lui Gheorghe Apostol aflim ci sofia lui Gheorghiu-Dej a refuzat si-l
insoleasci pe acesta la Dej. Aqadar, in opinia autorului, Gheorgiriu-Dej a fosio victimi a,,regimului
burghezo-mogieresc" chiar ;i in ceea ce privegte viala familiali, deoarece mutarea sa in oragul
ardelenesc, ca urmare a deciziei autoritililor vremii, contribuise la destrimarea familiei acestuia
(Gheorghe Apostol, Eu gi Gheorghiu-Dej..., p. 6).
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locali. Drept urmare, Ia r9 decembrie r93r a fost numit verificator al balangei finan-

ciare gi apoi ,,prim bdrbat de incredere" al sindicatului'6. La intrunirile sindicaligtilor

era de departe cel mai activ, criticAnd continuu conducerea sindicatului pentru

reacfia mult prea ,,moale" fali de deteriorarea situafiei ceferigtilor (,,nu-gi dau

tovarlqii nici un interes, ca qi cAnd ar fi foarte mul$mili cu soarta din prezent"; ,,mai

mult lucri contra tovarlsilor decAt in favoarea 1or";'z'

GheorgheGheorghiu-Dei,r93z. GheorgheGheorghiu-Dei,1933.

in fap stirii de expectativi a liderilor sindicali din Dej qi in condiliile in care

muncitorii fuseserd anunfafi cA urma si aibi loc o noul reducere salarial5, la gedinfa

sindicatului din 6 februarie rg3z Gheorghiu-Dej a propus convocarea unei aduniri a

ceferiqtilor din localitate, in vederea organizirii unui protest de amploare,

,,nemaiputAnd suferi mai departe"'8. Sub impulsul acestuia, ceferigtii prezenli au

intocmit un memoriu, semnat de Andrei Balint (pregedintele de sindicat), Zoltan

Szilagyi (secretarul sindicatului), precum gi de Gheorghiu-Dej, pe care, la data de ro

februarie :1932, l-au inaintat Direcfiei Generale a C.F.R. Intitulat Moliune a
muncitorilor ceferiEti de la Ateliere, Depou, Revizie 9i intrefinere-Migcare,

documentul reliefa nivelul de trai foarte scizut al muncitorilor (,,indobitocili de

munci grea, din cauza hranei insuficiente, a locuinfelor umede gi a imbrlcimintei
proaste, tuberculoza secerl mii de listare tinere"), solicitAnd conducerii si aibi ,,un

pic de sentiment umanitar, nu mai impingefi cufitul, care 9i aqa a intrat destul" 9i sI
nu reducS salariile'e. Printre revendiciri mai figurau qi reprimirea ceferigtilor

concediafi sau mutafi disciplinar pentru cX protestaserl impotriva curbei de

sacrificiu, precum gi ,,eliberarea <militanlilor>) care sunt definufi pentru ci au strigat

'6 A.N.R., colecgia Gheorghe Gheorghiu-Dei, dosar rt.897, ff. r, 5.

'7 lbidem, ff. 6, ro.

'8 lbidem,f.7.
'e Vezi textul acestei moliuni in idem, dosar nr. ry, ff .6-7.

Gheorghe Gheorghiu-D ei, ry33.
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Dac5, in prima jumitate a anului 1956, figura lui Gheorghiu-Dej nu a avut o
prezen!5 semnificativl din punct de vedere cantitativ in pres5, in ultima parte a
anului aceasta a fost mult mai des reliefati, indeosebi ca urmare a vizitelor
importante pe care liderul P.M.R. le-a efectuat in R.P. ChinezS, R.S.F. Iugoslavi gi in
R.P. Ungard. Astfel, deplasarea lui Gheorghiu-Dej in China a fost prezentatl in mai
multe numere din ,,Scdnteia", consemnAndu-se cuvAntarea rostitl de acesta la
Congresul al VIII-lea al Partidului Comunist Chinez, participarea la receplii, vizitele
fHcute la diferite obiective din aceasti tarl etc.'oe. in plus, pe pagina intAi a unui
numir din ,,ScAnteia" a fost publicatl o fotografie in care Gheorghiu-Dej, aflat in
prim-plan, ciocnea un pahar de gampanie cu Mao Tze-Dun"o.

O deosebiti rezonanfi a ayut, de asemenea, gi vizita pe care conducitorul
P.M.R. a efectuat-o in Iugoslavia, eveniment glzduit in toate numerele ziarului din
intervalul 20-31 octombrie 1956, informafiile apirAnd intotdeauna pe prima pagind.
Au fost publicate toate cuvAntirile gi declaragiile lui Gheorghiu-Dej, insotite de un
numlr mare de fotografii, Gheorghiu-Dej avAnd in toate o pozilie centralX. Astfel,
au fost fotografiate atAt plecarea liderului P.M.R. la Belgrad, cAt gi anumite momente
din timpul convorbirilor, prezenta acestuia la diferite recepfii, semnarea Declaraliei
cu privire la relagiile Pqrtidului Muncitoresc Romdn cu Uniunea Comunigtilor din
Iugoslavia, vizitele efectuate pe la diferite uzine din R.S.F. IugoslavS, pe Insula Brioni

'oe in acest sens, vezi: idem, r9 septembrie 1956 (nr. 37o4);idem, z3 septembrie 1956 (nr.37o8);
idem, z5 septembrie 1956 (nr. 37o9); idem, z8 septembrie ry56 (nr. 37o) .

"o Idem, m.37:12, z8 septembrie ry56, p. r.

R.P. Coreea, octombrie 1956.



Gheorghe Gheorghiu Dej. Cultul personalitilii (1945-1965) zog

etc., toate insumAnd un num5r de noui fotografii. Numirul ridicat de fotografii cu

Gheorghiu-Dei, mai mare practic decAt totalul celor apirute in ,,ScAnteia" pe

parcursul intregului an, relevi importanfa care a fost acordati vizitei in R.S.F.

Iugoslavi, precum pi dorinla primului-secretar al C.C. al P.M.R. de a-qi normaliza

relaliile cu acest vecin. Un alt aspect de reginut este acela ci delegafia era una de tip
guvernamental, rolul central trebuind s5-i revini lui Chivu Stoica, care a avut parte

de o prezenfi estompatl in paginile cotidianului ,,ScAnteia". Totodati, anumite

fotografii l-au prezentat pe Gheorghiu-Dej cu o ?nfXligare zAmbitoare, fie in mijlocul
muncitorilor, fie primind buchete de flori din partea pionierilor, ceea ce denoti
efortul propagandei de partid de a-l populariza. Prin evidenfierea bunei-primiri de

care Gheorghiu-Dej beneficiase in Iugoslavia, se urmlrea gi crearea impresiei potrivit
cireia liderul comunist de la Bucuregti era apreciat ;i in afara granilelor RomAniei.

De o atenlie speciald s-a bucurat Gheorghiu-Dej cu ocazia implinirii vArstei de

55 de ani, cAnd, pe prima pagind a ziarului din 8 noiembrie 1956, a fost publicati o

fotografie a sa, sub care era scris cu majuscule ,,A 55-a aniversare a tovarigului
Gheorghe Gheorghiu-Dej", alituri de urarea adresati acestuia de citre principalele

institulii ale statului: ,,La a 55-a aniversare a zilei tale de nastere, C.C. al P.M.R.,

Prezidiul M.A.N. Ei Consiliul de Minigtri al Republicii Populare Romine i1i ureazS,

scumpe tovarige Gheorghe Gheorghiu-Dej, multi sinitate gi putere de munci
pentru a putea indeplini, ca gi pAnI acum, sarcinile pe care partidul fl le-a

incredinlat". Erau prezentate, de asemenea, gi urlrile de ,,La Mulli Ani!" transmise

de Mihail Sadoveanu-, de sindicate gi de U.T.M. Tot pe prima pagini era publicat

articolul lui Gheorghiu-Dej, intitulat Unitatea de nezdruncinat a;drilor socialisfe*.
La sfrrgitul anului 1956, Gheorghiu-Dej a beneficiat de un articol privitor la

participarea sa la Conferinp Comitetului Regional P.M.R. al Regiunii Autonome

Maghiare. Gizduit in pagina a doua a ziarului, articolul se intindea pe cinci coloane,

iar in cuprinsul acestuia erau repetate afirmaliile de genul: ,,vorbitorul [Gheorghiu-
Dej - n.n.] a spus'r, ,,tov. Gheorghiu-Dej a ar5tat", ,,vorbitorul a trecut apoi 1a...". Mai
mult decAt atAt, se atrlgea atentia gi asupra faptului ci expunerea primului-secretar

al C.C. al P.M.R. fusese intrerupti frecvent de aplauzele prelungite, puternice,

precum gi de ovafiile celor aflaf in sald, care ascultau ,,cu profundi atenfie" cele

spuse de vorbitor"l.

"'Mihail Sadoveanu (188o-196r) a fost membru corespondent (26 mai 1916), membru titular (r iunie
rgzr) 9i membru titular activ (rz august 1948) al Academiei RomAne, conducAnd Secliunea Literari
qi Seclia de Limbi, Literaturi qi Arte ale Academiei (Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Romdne.
Diclionar t866/zoo3, edilia a III-a, Bucuregti, Editura Enciclopedici/Editura Academiei RomAne,

zoo3, p.Bil.A fost deputat in M.A.N., membru al Prezidiului M.A.N., pregedinte al Uniunii
Scriitorilor, laureat al Premiului Internafional Lenin pentru Pace (zo mai 196r).

"' ,,Scanteia", anul XXVI, t. 1748, 9 noiembrie ry56, p.r. Articolul a apirut anterior in ,,Pravda",
m.3rz Q3.975).
B Idem, nr.3785, zz decembrie ry56,p. z.



Gh. Gheorghiu-Dej in viziti la casa lui Mihail Sadoveanu
de lingi TArgu-Neamf, iulie 1958.

Anul 1956, anul prezentlrii Roporf ului secret de citre N.S. Hrugciov, a avut o
importanti covArgitoare pentru evolugia fenomenului cultului personalitSgii in
blocul rlsiritean. La fel de decisiv a fost acest an si pentru cariera lui Gheorghiu-Dej,
care avea si contracareze acfiunile rivalilor sii gi s5-;i pistreze puterea. incercAnd
sI concluzionim cele prezentate mai sus, referitor la imaginea lui Gheorghiu-Dej in
presa anului 1956, remarcdm urmltoarele:

- in prima jumitate a anului 1956, imaginea lui Gheorghiu-Dej a fost pulin
prezenti, fiind foarte rare referirile la numele acestuia;

- in a doua parte a anului, cu incepere de la mijlocul lunii august, apariqiile
acestuia in presl au fost mult mai frecvente, ca urmare a unor condiqii favorabile,
precum vizitele din R.P. Chinezi gi R.S.F. Iugoslavi, care au fost insolite de un numir
mare de fotografii cu Gheorghiu-Dej in diferite ipostaze;

- absenla referirilor la Gheorghiu-Dej din editoriale, din rubricile ,,Via!a de
partid" sau din cuprinsul altor articole, raportirile f5cAndu-se doar la HotirArea C.C.
al P.M.R. de la Congresul al Il-lea al P.M.R. sau la hotlrArile diferitelor plenare ale
Comitetului Central, IhrI a se mentiona absolut deloc numele lui Gheorghiu-Dej,
chiar dacl aceste documente purtau girul primului-secretar;

- infima oglindire a impliclrii lui Gheorghiu-Dej in momentele-cheie ale vieqii
de partid (congresul al Il-lea al u.T.M. si Plenarele C.C. al P.M.R. din z3-25 martie
rg57 qi z7-29 decembrie 1956), fiind publicate doar rapoartele prezentate de acesta,



Gheorghe Gheorghiu Dej. Cultul personalitrlii (7945-7965) zrt

fhri a se menliona nimic despre activitatea concretd a conducltorului partidului la

evenimentele respective;

- numele lui Gheorghiu-Dej a apirut mai des in legituri cu diferite momente

din politica externi (vizite in strlinitate sau primiri de delegafii striine), dar

considerlm cI acest lucru s-a datorat funcfiei pe care o delinea, aceea de lider al

partidului care conducea !ara. in acest context, s-a intAmplat ca numele lui

Gheorghiu-Dej sd fie asociat qi cu numele altor lideri comunigti, precum: Chim

Stoica, dr. Petru Groza sau Alexandru Moghiorog (vezi, spre exemplu, vizita in R.S.S.

Ucraineani). Cu toate acestea, propaganda de partid a folosit aceste ocazii pentru a

promova imaginea primului-secretar al C.C. al P.M.R., astfel ci, in fotografii,

Gheorghiu-Dej a fost infXqigat tot timpul in centrul delegafiilor, cum s-a intAmplat

qi in cazul prim-planului oblinut cu prilejul vizitei din Iugoslavia, cu toate ci
delega;ia era de tip guvernamental, printre membrii acesteia aflAndu-se 9i geful

guvernului.
Observim ci prezentarea sumari a activitilii primului-secretar al C.C. al

P.M.R., in anul 1956, nu a fost cu nimic diferid fati de reflectarea acesteia in presa

din anii anteriori. Fenomenul a avut la bazi linia imprimati propagandei de partid

la consfltuirea din r95z,la care Gheorghiu-Dej criticase prezenla cultului Persona-

litSlii in presi. La toate acestea s-a adlugat, desigur, gi contextul creat de prezentarea

Raportului secret gi de acuzagiile aduse lui Gheorghiu-Dej de cltre Iosif Chfinevschi

gi Miron Constantinescu, referitoare la promovarea propriului cult. in cadrul

dezbaterilor aprinse ce au avut loc in sAnul partidului, unele critici au vizat chiar

prezenfa cultului personalitilii lui Gheorghiu-Dej in presi. Astfel, Gheorghe Apostol

recunogtea faptul c5: ,,A fost indrumati presa s5 scrie cAt mai mult despre tovarSgul

Gheorghiu-Dej, ;i al;i tovariqi din conducerea partidului 9i tovar5gilor de la presl

atAt le-a trebuit, pentru ci este mai ugor si scrii citate decAt sI cunoqti realitatea gi

si dai conlinut concret articolelor""a. Un alt lider al partidului, Petre Lupu, a scos la

iveald o alti metodi folositi de propagandi gi de cltre activigtii de partid din presi

pentru promovarea imaginii lui Gheorghiu-Dej in paginile ziarelor: ,,Putem vedea de

multe ori in presa noastri ci se scriu aplauze furtunoase atunci cAnd vorbeqte tov.

Gh. Gheorghiu-Dej. Au fost publicate o serie de expuneri gi in diferite locuri unde

nu au fost aplauze. CAnd am intrebat de ce afi scris aplauze cAnd toatl lumea stitea

foarte liniqtiti ;i atenti la expunerea f5cuti, mi s-a spus ci a$a se obignuieqte,

intrucAt aga este gi in alte perti"115.

infrAngerea revolufiei din Ungaria qi revenirea pe vechile pozifii staliniste au

constituit o buni ocazie pentru relansarea treptati a cultului personalitilii lui
Gheorghiu-Dej. Mai ales ci acum, dupi ce le fXcuse sovieticilor serviciul major de a

li-l preda pe Imre Nagy, nu se mai temea ci va fi inliturat, de la putere, de citre

Hrugciov. Astfel, apropierea alegerilor pentru M.A'N., din 3 februarie 1957, a

reprezentat un bun prilej pentru menfionarea frecventi a lui Gheorghiu-Dej pe

"4 A.N.R., fond C.C. al P.C.R., Cancelarie, dosar nr. 291t956, f .37.
"5 Idem, dosar nr. z7lt956,f.r,z.


