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Apostol al Basarabiei

„Problema Basarabiei este una din cele mai importante ale României şi 
fără soluţionarea ei nu poate fi pace statornică în această parte a Euro-
pei. Noi — basarabenii — ne punem speranţa în voinţa hotărâtoare a 
Americii, care râvneşte să fie şi este puterea arbitră în toată lumea. Prin 
mine — om bătrân de 91 de ani — Basarabia face apel la Domnia Voas-
tră, domnule ambasador al Americii, ca să ajutaţi soluţionarea paşnică 
a problemei basarabene. Basarabia Vă va rămâne recunoscătoare pentru 
totdeauna pentru cuvântul Domniei Voastre, pe care îl veţi spune în pro-
blema Basarabiei. Acest cuvânt trebuie spus şi pentru motivul că răpirea 
Basarabiei de către Stalin din cadrul statului român a fost un act pus la 
cale de dictatorul Stalin cu dictatorul Germaniei Hitler şi acest act trebuie 
anulat, cum au fost anulate la Potsdam toate actele lui Hitler”. 

Din scrisoarea adresată de Pantelimon Halippa lui Harry Barnes, 
ambasador al S.U.A. în România, anul 1974 

„Complotul tăcerii în problema marii noastre dureri este cel mai laş, mai 
nedemn şi mai ruşinos complot faţă de fraţii noştri înstrăinaţi. Nu există 
justificare morală pentru acest act de abdicare, care ne dezonorează ţara 
şi neamul. Ce rost mai are evocarea umbrelor şi vitejiei strămoşilor noştri, 
care au ştiut să moară apărându ne fiecare brazdă de pământ, când noi, 
nevrednicii lor urmaşi, nu îndrăznim să crâcnim în faţa celui mai neîn-
durător şi viclean duşman al ţării şi poporului nostru. Unui comunist i se 
cere să fie demn şi să aibă curajul civic al rostirii şi înfruntării adevărului, 
oricât de crud ar fi el. Cum se împacă acest portret ideal al comunistului 
erou, iubitor de ţară şi neam, cu cocoloşirea minciunii şi transfigurarea 
sfântului adevăr? Sinceritatea şi curajul partinic să fie integral şi nu dră-
muit în funcţie de conjunctură, interese meschine ori frică”. 

Din memoriul adresat de Pantelimon Halippa lui Nicolae Ceauşescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, anul 1977
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