
EROI AI SATELOR DIN ClLNIC, PARTIC1PANŢ! 
LA LUPTELE PENTRU INDEPENDENŢA ŞI 

LIBERTATEA PATRIEI: 

VASILE POPESCU 

Faptele istorice arată că românii şi strămoşii lor nemit· 
lociti din spaţiul carpato-danubiano-pontic, cu o vecli.ime de · 
mai multe ori mile11ar3, au o zbuciumată şi glorioasă istorie. 
Noile generaţii ale României socialiste au încorporat în pro
filul lor spiritual conştiinţa adevărului incontestabil al ve
chimii, unităţii şi continuităţii neîntrerupte în aceiaşi vatră. 
dacică milenari:!. a poporului căruia îi aparţin. Realitatea do
vediti:î prin mărturii şi aprecieri de tot felul, evidenţiază cu 
claritate fc-ptul de necontestat că paporu:l român, prin stră
moşii săi cei mai: îmlepărtaţj, s ... a aflat aici, în spaţiul carpato
ctanubiano-pontic, din timpuri imemoria.le. 

In şirul evenjmenteior frlndamentale din glodoasa istorie 
a poporului român se înscriu, la Ioc de frunte, două mari 
momente notărîto.are pentru destinele sa.le, pentru afirmdrea 
sa liberă şi independentă în rîndul naţiunilor lumii - cuce
rirea la 9 mai 1811, a independentei depline de stat a Ro
maniei, şi Yictoria asupra fascismului la 9 Mai 1945, pe C:ire 
o coincidenţă istorică le-a situat în aceeaşi zi de 9 Mai. 

Dobîndirea la l) Mai 1877, a independenţei depline de 
stat a României, a fost consfinţită prin războiul just, de eli
bNare, r~iil 1877-18/8. Pe cîmpul de onoare, peste 
10.000 de ostaşi romani au pecetluit cu sîngele lor indepen
denta Firii. Se cuvine să arătăm, că mulţi tineri, din satele 
comunei Cîlnic, şi-J.u adus cu prisosinţă contribuţia la înche
ierea victorioasă a războiului, la cucerirea independenţei 
depline de stat a României. Informaţiile culese, ca şi docu
mentele c..ie urhivă. ale vremii atestă, participarea a nurnero5i 
ostaşi din acest ţinut al Gorjului, dintre care mulţi şi-au dat 
viata în luptele 9rele de la Vidin şi Plevna. Printre eroii nea
mului c1fauţi pe cîmpnl de luptă, în războiul din 1877-1870 
cităm pe Dumitraşcu Popescu, Gheorghe Şuitaru, Constantin 
Tigăran şi Dumitru Barbonie. 
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Statul român independent a devenit centrul polarlz:itor 
al între~ii nc.tmni române, spre Bucureşti îndreptîndu-se pri
virile rc1r..[rniior din teritoriile româneşti supuse încă domi
naţiei străine „Fără dobindîrca independenţei de stat - a
prccizează secretarul general al partidului nostru, tovarăşul 
Nicola0 Ceauşescu -- România nu ar fi putut să-şi asigure 
dezvoltarea şi nu ar fi putut să se afirme din plin atit ca 
naţiune cît şi pe plan internaţional". 

ln anii cârc au urmat s-au creat condiţii pentru dezvol
tarea României moderne, pentru desiivîrşirca unităţii naţio
nale de stat. 

Conll;i u1talea, Cd si vechimea poporului, conştiinţa uni
ti'.itii, ca şi lupta pentru înfăptuirea acesteia, constituie una 
din cele mai pre~nilnte realitiiţi care a străbătut In
freaga istorie a poporului român. 

Declanşarea primului război mondial. decizia luată de 
România de a partic~pa activ la război, alături de Antant;:i 
se impune ca un act legitim, justificat istoriceşte, determinat 
le1ic de necesitatea desăvîrşirii unităţii stait:ale. Dealtfel, în 
convenţia de alianţă încheiată la 4 117 aug. 1916 de România 
cu Rusia, Anglia, Franţa şi Italia, Antanta a recunoscut drep
tul României de ~-.'>i uni la sfîrşitul războiului toate terito
rii-le româneşti. f-entrn aceasta a intrat România în război. 
pentru accbla au luptat soldaţii români în trecătorile Car
paţilor, pe Jiu şi pc Olt, în Dobrogea, pe Argeş, în campania 
clin 1916, ori la l\1ări::işti, Mărăşeşti şi Oituz în vara anului 
1917. 

Perticipînd la război pentru cauza naţională, comuna 
Cîlnic a dat un greu tribut de sînge pe fronturile de luptă. 
Din numărul de 301 participanţi la război, 86 şi-au dat viaţa, 
in cinstea ]or, în fiecare sat s-au ridicat monumente care atestă 
veneraţi<' şi respect fată de eroii neamului, în faţa cărora cu 
deplin rP~pect ne înclinăm. 

Distrugerile imense, pierderile de vieţi omeneşti, lipsu
rile şi sufcrintele provocate de ocuparea vremelnică de 
către trapele qermane a o parte din teritoriul pait:riei noastre 
au determinat o creştere a luptei de rezistenţă impotriYa 
ocupanţilor. Este demnă de remarcat iniţiativa locuitorului 
Al0.xnndru M. Dondera, cunoscut în comună sub numele de 
Alexandru lui Mihai, care în 1917 a protejat pe învăţătorul 
Victor Popescu de la Valea cu Apă, ce lupta împotriva ocu
paţiei nemţeşti. Deşi cunoştea locul de adăpostire al acestui 
tnvăţ;itor, Alexandru Dondera, giisindu-se în faţa patrulet 
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germane, pentru a fi executat, a negat totul şi la insistenţa 
şi protestele femeilor, copiilor şi bătrînilor ce au fost adunaţi 
in fata şcolii. a putut fi pus în libertate. 

La 8 \foi 1921. pe temelia României reîntregite s-a făurit 
Partidul Comunist Român, care şi-a asumat misiunea istorică 
de a apăr;1 interesele naţiona1le, independenţa şi suveranitatea 
tării, şi totodată, de o. lichida asuprirea şi exploatarea, de a 
reotliza o soc:etate a dreptăţii sociale şi naţionale, societ:ttea 
socialisti.i. 

Anii de pace după primul război mondial au fost înlu
nectlţi, chidr de la început, de apariţia fascismului într-o serie 
ele state din Europa. Orizontul vieţii interna.ţionale a fost 
întunecat de instaurarea la cîrma Germaniei a fascism•1lui 
hitlerist. Aceasta a constituit o gravă ameninţare pentru 
pacea şi secruitatea europeană, pentru integritatea statelor 
naţiona10::·. pentru pacea şi independenta popoarelor. 

Dorinţa de ex.pan:;.·iune a Germaniei hitleriste de a cuceri 
şi domina ţările europene a dus la declanşarea celuii de-al 
2-lea r!:izboi moncilal, în care România, sub dictatura mili
tară a lui Antonescu şi sub presiunea gărzilor legionare de 
lip fascist a fost atrasu în război, peste voinţa maselor popu
lare şi cercurilor progresiste, împotriva Uniunii Sovietice 
unde zeci de tineri di.a satele comunei Cîlnic şi-au dat via.la. 
lmpingert>a României în războiul antisovietic a du.s la adînci 
nemulţumiri şi frarnî.ntări în rîndui;ile ţărănimii muncito:ire, 
lovită de concentrtî.ri şi rechiziţii. Ţăranul Mogoş Ion din 
satul Pinoasa, cu o proprietate de 0,75 ha., tată a două fete 
mici, a refuzat să (•:..::ecute ordinul de mobilizare şi a sta~ 
fugit pri11 păduri timp. de 9 luni de zile după car.e a fost 
prins şi trimis cu forţ3. în război, unde şi-a pierdut viaţa ia 
iarna anului 19,13. 

Prin înfap tui rea Yictorioasă a revoluţiei de eliberare so
cială şi naţionalil, ant:fascistă şi antiimperiaHstă din august 
1944, poporul nostru s-a angajat cu întrega armată, cu toate 
forţele sal0 ;nateriale şi umane alături de armata sovieticâ, de 
întreaga coc;.liţie antifascistă, în războiul antihitlerist, pînă 
la înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste. Exprimînd voin
ţa şi hotă1îrea de luptă a poporului, întreaga armată românti. 
în care se găseau înrolaţi şi cetăţeni din comuna Cîlnic, a 
luptat cu vitejie pentru izgonirea trupelor hitleriste de pe 
teritoriul ţării. 

Din satele comunei Cîlnic, la războiul antihitlerist au 
Inat pC!rtc• 386 ostaşi dintre care 9 ostaşi şi 3 ofiţeri au fost 
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înrolaţi în diviziile Tudor V1adimirescu şi Horia, Cloşca ş! 
Crişan. Şi-au dat viata în luptele grele de la Turda, Oraded, 
Tisa, Budapesta .;;i namţii Tatra 67 ostaşi, printre care se 
numără : Văduva Cheorghe, maior, Isar Nicolae, Negrea [on, 
Pirvulescu C-tin-Diaă, Ciocîrlie Gh. Gheorghe, Ciocîrlie Ni
colae -- învăţiilori, ofiţeri şi ostaşii Mocioi Aurel, Ioviţoin 
Gh., J\focioi N. Ion. l';;tfon C-tin, fraţii Ion şi Gh. Ciocîrlie. In 
prezent 0·;: de foşti luptători poarUl. insigna de „Veteran c:J 
r~izboiului <rnlifascisL '. 

Aspir.1t1ile fandamentale cu care s-a identificat poporul 
rom5o d(!·a iungul lhuciumatci sale istorii, dorinţa sa de a fi 
liber, independent ~i suveran, de a trăi in deplină unit-!le 
aveau sd. cc:pete c;ldev:{ratele dimensiuni, cu rezonanţe inter
natlonale, care abia c:iu putut fi întrevăzute ele cele mai vi
zionare minţi ale trecutului nostru, în epoca inaugurată d~~ 
revoluţia de elib2rare socială şi naţională, antifascistă şi anti
imperialisUi care a cle&chis calea înfăptuirii revoluţiei demo
cratice, a revoluţiei socialiste şi construirii societăţii socia
liste. 

lnvăţăr1intele <rn:lor premergători şi ai anilor celui de 111 
2-lea r~izboi mondial citeslă cu putere că astăzi trebuie dusă 
o lupUi. suninută pentru dezarmare, şi, în primul rînd, pentru 
dezarmare nucleară. Trebuie r~spinsă cu fermitate activit:itea 
cercurilor reacţionare, neofasciste ce propagă fascismul. ura 
între popoare. <1niicomunismul. „Trebuie să tragem tonte 
învilţăminlclp -· subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu -
să facem totul pcn'.ru a nu se mai repeta, în nici o ţară, dic
tatura fascistă, pentru a asigura libertăţile democratice ale 
popoarelor. c~replul lor de dezvoltare liberă, independentă.". 

Vocaţia libe:rti:iţii, independenţei, a solidarităţii paşnice 
pe care poporul romf1n şi-a manifestat-o permanent, este pusii 
în zilele noastre în valoare mai pregnant ca oricînd. 

Poporul român ac.:tionează strîns unit în jurul partidului 
al srcretaruh1i srtu general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
pentru înfiiµtirea mfo~eţclor obiective stabilite de Conqresul 
al XIII-len şi Conferinţa Naţională ale partidului şi îşi rea
firmă hot~.i~irea de a lupta şi în viitor cu aceeaşi consecventă 
pentru ~ăurire.1 unei lumi eliberate de spectrul războaielor. 
o lume a colabor.1ni, păcii şi progresului· 
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