
CONTRIBUŢil LA CUNOAŞTEREA MIŞCARII 

MUNCITOREŞTI DIN JUDEŢUL GORJ 

DAN NEGULEASA 

După cum este foarte bine cunoscut, în judeţul Gorj, a
pariţia relaţiilor capitaliste şi odată cu acestea a proleta
riatului, a luptei sale contra exploatării sînt atestate docu
mentar încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Pri
ma unitate productivă de tip capitalist cunoscută în Olte
nia, este manufactura de porţelanuri condusă de Frederich 
Drexler, ce funcţiona încă din anul 1830 în oraşul Tg.-Jiu,1 

~Jrupînd un mic nucleu de lucrăto_ri dintre ţăranii depen
denţi din satele limitrofe ora!'ului care, nemaiputînd îndura 
condiţiile qrele în care emu obligaţi să-şi desfăşoare acti
Yitatea, în octombrie-noiembrie 1844 încetează lucrul ce
rind sporirea retribuţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de mun
că.2 

Ace>eâşi atitudine re'.roluţionară vor dovedi şi brutarii 
lîrgujieni ce au încetat lucrul refuzînd să mai producă pîi
ne pînă ce municipalitatea oraşului nu le va aproba desfa
cerea produsului muncii lor la un preţ mai avantajos. 

Slaba dezvoltare economică a jl,ldeţului Gorj înregis
trată în a doua jumătate a secolului al XIXlea, situaţie ce 
se va accentua în primele decenii ale secolului al XX-lea, 
va influenţa negativ asupra mişcării muncitoreşti din aceas
tă parte a ţării, întîrziind procesul de organizare şi matu
rizare politică a muncitorimii, imprimîndu-i unele trilsJ.turi 
specifice. Aceiaşi tristă realitate economică îi va obliga pe 
mulţi gorjeni să-şi părăsească ţinutul natal, să-şi caute de 
lucru în alte zone ale ţării, unde se vor încadra în detaşa
;nentul revoluţionar al celor obidiţi, fiind prezenţi la marile 
bătălii organizate şi conduse de p:utidul revoluţionar al cla
sei muncitoare. 
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Primele încercări de organizare a meseriaşilor şi mun
citorilor gorjeni datează de la sfîrşitul secolului al XIX-iea, 
La 23 februarie 1890 în oraşul Tg.-Jiu s-au pus bazele so
cietăţii de, întrajutorare în caz de boală şi deces „Ajutorul''. 
lJrmînd acelaşi exemplu, trei ani mai tîrziu, la 1 martie 1893, 
alţi meseriaşi tîrgujieni formează o a doua societate de în
trajutorare denumită simbolic „Unirea".~ 

Cu toate că cele două societăţi vor av.ea o îndeh111gată 
existenţă, pînă în anul 1948, activitatea lor se va rezuma 
doar la încasarea cotizaţiilor, întrajutorarea membrilor so
cietari şi participarea la diferite evenimente festive din via
ţa oraşului, fără a se angaja în lupta socială şi politică a 
judeţului. 

Dintre societăţile fondate în primele decenii ale seco
lului al XX-lea de către muncitorii gorjeni, două ne reţin a
tenţia. Cea creată la 31 decembrie 1911 sub denumirea „Me
seriaşul - societate de economie şi ajutor reciproc"~ şi în 
~pecial „Societatea funcţionarilor publici din jud~ţul Gorj"5 

con~tituit<l un an mai tîrziu L.1 2 dec. 1912, .organizaţii cl:l.re 
se dovedeau mult mai angajate în lupta economică şi so
cială. 

Printre prevederile sale statutare" Societatea funcţio
narilor publici declara că are drept scop ca pe cale paşnică 
să solicite şi să obţină pentru: membrii societari spotitea 
salariilor, reducerea anilor de serviciu pentru pensie, acor
darea de di.urne pentru deplasări, spor pentru chirie, redu
cerea orelor de serviciu, ş.a., un adevărat program de luptă 
ce demonstra maturizarea politică a membrilor fondatori. 

O dovadă în plus a acestei maturizări ne-o face şi arti
colul 39 al amintitului statut care prevedea obligativitatea 
societăţii de a sărbăteri, în fiecare an, ziua de 1 Mai prin
tr-o serbare cîmpenească.7 

Pentru susţinerea intereselor membrilor societari ace
laşi statut prevedea şi editarea unui ziar propriu care, nu 
intîmplător, apărea la 1 mai 1913 sub simbolica denumire 
„L-..ipta" în al ci.'irui n.rticol c1e fond se arată deschis că scopul 
societăţii era „ridicarea socială, economică şi culturală a 
slujbaşului public român". Din nefericire numărul. unu al 
ziarului „Lupta" de la 1 mai 1913 a fost primul dar şi ulti
mul. 

Concomitent cu încercările de organizare din acest colţ 
de ţară, aici a apărut şi s-a dezvoltat mişcarea sociaUstă.11 
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Astfel de timpuriu, in toamna anului 1878, s-au pus bazele 
unui cerc socialist „Progresul" condus de Alex. Silviu Truş
că, cerc ce va dispare după o scurtă perioadă de activitate". 

ln schimb, simpatizanţii şi ideile socialiste nu au dis
părut odată cu cercul ce le făcuse cunoscute, ci ele s-au 
menţinut şi dezvoltat căpătînd noi aderenţi. La Tîrgu-Jiu se 
aflau militanţi socialişti neorganizaţi care se considerau a
depţi ai P.S.D.M.R. şi desfăşurau activităţi specifice în rîn
dul muncitorilor şi ţăranilor, vizînd cu deosebire tineretul. 
Şi aici au fost preocupări şi încercări pentru' înfiinţarea unui 
club al muncitorilor. Gazeta „Lumea nouă" îşi exprima op
timistă părerea că şi în capitala judeţului Gorj sînt condiţii 
pentru întemeierea unui club socialist.10 Aceiaşi socialişti 
tîrgujieni, pentru a-şi face mai bine cunoscute ideile, pen
tru a atrage mai mulţi simpatizanţi şi tovarăşi, reuşeau în 
anul 1905 să editeze un ziar, apărut într-un singur număr, 
sub denumirea „Vocea Hodinăului". 

Neputînd avea o revistă socialistă proprie mulţi gor
jeni îşi vor îmbogăţi cunoştinţele din paginile altor reviste 
socialiste editate în diferite oraşe ale ţării. In 1907 printre 
abonaţii revistei „Revista ideii" figurau şi tîrgujienii I. Mi
nov, Dinu Culcer, G. Niculescu, adv. Numa Frumuşanu, lt. 
Iliescu Leon din reg. 5 artilerie şi slt. Urdăreanu 11

• 

Locuitorii satelor au luat contact cu ideile socialiste pc 
diferite căi. Astfel în luna martie 1908 este arestci.t Gheorghe 
Pîcea din Tg.-Jiu, cunoscut socialist, membru al cercului 
„România muncitoare" din Turnu Severin asupra sa găsin
du-se mai multe broşuri şi manifeste socialiste.1

i Un an mai 
tîrziu, în ianuarie 1909, o notă informativă a Direcţiei Poli
ţiei şi siguranţei generale informa despre activitatea de răs
pîndire a ideilor noi în satele gorjene întreprins1 de cunos
cutul fruntaş al mişcării socialiste Dumitru Grofu. Acesta 
a stat de vorbă cu ţi:iranii clin satele Cîlnic, Stejerei, Peştea
na, Vîrtop, Părău, Tigania şi Cîlceşti, lămurindu-i cu unele 
aspecte referitoare la legislaţia muncii, împărţindu-le nume· 
re din gazeta „România muncitoare" şi i-a îndemnat să pro
teste<:e contra unor nedrcptăţi.13 

La sfîrşitul primului război mondial se creaseră con
diţii şi posibilităţi noi, superioare, pentru dezvoltarea miş
cării muncitoreşti din România. Uriaşul avînt revoluţionar 
al mişcării muncitoreşti din ţara noastră a desdîtuşat ener-
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0lile revoiuţionare ale proietarfatului din toate judeţele in
diferent de forţele şi. convingerile politice ale locuitorilor 
lor. 

Ilustrativă pentru starea de spirit revoluţionară a pro
letariatului gorjean este demonstraţia de la 1 mai 1919, cînd, 
cu toate măsurile autorităţilor locale de a interzice orice 
demonstraţie colectivă, muncitorii, meseriaşii, intelectualii 
şi alte categorii de oameni ai muncii din oraşul Tg.-Jiu au 
manifestat cu putere participînd în număr mare la demon
straţia de pe străzile oraşului şi apoi la mitingul organizat 
cu acelaşi prilej, unde au fost formulate revendicări econo
mice şi politice.14 

Ac::-e.oşi combativitate re,0 oluţionară au dovedit-o me
seriaşii şi muncitorii tîrgujieni, un an mai tîrziu, şi la de
monstraţia organizată cu prilejul sărbătoririi zilei solidari
tăţii internaţionale a celor exploataţi şi obidiţi. Interesantă 
şi demnă de menţionat este relatarea despre atitudinea cla
selor exploatatoare din Tîrgu-Jiu faţă de ziua de 1 Mai 1920 
cuprinsă în paginile ziarului „Cuvîntul socialist". Autorul 
articolului arăta că „„. burghezia din Tîrgu-Jiu, cu toate 
că aici nu există nici un fel de organizaţie socialistă, totuşi, 
a apelat la colonelul Pleşoianu ca să-i dea soldaţi pentru 
apărare.„ s-au împarţit cartuşe. puşti şi mitraliere la toţi 
soBaţii, în afară de meseriaşi, care au fost consemnaţi în 
cazarmă de vineri, pînă duminică seara, pe motiv că sînt 
bolşevici. ln acest timp patrule circulau pe străzi, iar oraşul 
avea un aspect pustiu. Panica, că socialiştii, au să ia oraşul 
cu asalt, fă.cea pe fiecare burghez să stea încuiat în casă 
şi cu perdelele lăsate" .15 

Deşi documentar nu putem urmări frămîntările şi activi
tatea din rîndurile muncitorimii gorjene pentru crearea u
nui partid revoluţionar, de tip nou, totuşi se poate afirma, 
fără a exagera cu nimic, că ea a militat cu hotărîre pentru 
clarificarea ideologică din mişcarea muncitorească, pentru 
transformarea partidului socialist în partid comunist.rn 

La congresul de făurire a Partidului Comunist Român 
muncitori, meseriaşi şi ţărani gorjeni neavînd o secţiune a 
partidului proprie au fost reprezentaţi, nu prin delegaţii lor 
ci, prin gorjenii care activau în secţiunile din alte oraşe 
ale ţării. Astfel au fost desemnaţi să participe ca delegaţi 
Mihail Cruceanu şi Constantin Nicolcescu din partea sectiu
nii din Craiova. Pe lista celor ce-au votat transformarea 
partidului socialist în partid comunist totuşi nu a figurat 
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numele lui Constantin Nicolcescu deoarece a fost arestat 
în timp ce se deplasa la lucrările congresului.17 

Partidul Comunist Român prin întreaga sa activitate re
voluţionară îşi cîştigă încrederea şi simpatia maselor, rîn
durile sale sporind neîncetat, chiar şi în condiţiile grele ale 
ilegalităţii. Nenumăraţi muncitori, meseriaşi şi ţărani din 
ju)eţul Gorj devin membri ai partidului comunist şi ai unor 
organizaţii de masă progresiste conduse de partid. 

ln documentele de partid găsim preţioase informaţii pri
Yind organizarea şi activitatea comuniştilor din judeţul Gorj. 
Un astfel de document ce poartă data de 16 febr. 1928 ne 
semnalează că în oraşul Tîrgu-Jiu activa binecunoscutul co
munist severinean Luca Gheorghe18

• Este de la sine înţeles 
că pe lingă comunistul amintit, cunoscut şi supravegheat de 
organele de siguranţă, mai activau şi mulţi alţi gorjeni Cil 

membri sau simpatizanti ai partidului comunist. Un alt do
cument consemnează existenţa în anul 1929 a unei celule 
de partid chiar în rîndurile armatei, ce număra trei membri, 
care, în timp, vor spori în anul 1943, la 15 membri.rn 

Tot în anul 1943, din însărcinarea conducerii partidului, 
în oraşul Tîrgu-Jiu, vine şi-şi desfăşoară activitatea comu
nistul Aurel Penescu care reuşeşte să organizeze o celulă 
de partid. Din păcate, comuniştii celulei sînt arestaţi şi ju
decaţi lu Bucureşti.20 

Cu toate succesele organizatorice, de atragere a noi 
membri de partid, datorită slabei dezvoltări economice a 
judeţului, a existenţei unui detaşament muncitoresc redus 
numericeşte, numărul celulelor de partid era încă mic în a
cest judeţ în comparaţie cu altele. De aceea conferinţa Re
gionalei P.C.R. Oltenia din 20 iulie 1935 va trasa ca sarcină 
întărirea organizaţiei comuniste şi uteciste a judeţului de 
la poalele Parîngului, a constituirii unui comitet judeţean 
ele partid.21 

După anul 1939, cînd în judeţul Gorj vor fi transferate 
unele unităţi industriale, cînd în lagărul de internaţi poli
tici din Tîrgu-Jiu vor fi aduşi numeroşi fruntaşi ai mişcării 
comuniste, cînd detaşamentul muncitoresc se va întări, nu
mărul şi forţa organizaţiilor de partid va spori, acestea în
scriindu-se cu fermitate în lupta generală antifascistă, de 
eliberare socială şi naţională condusă de partidul comunist. 

In condiţiile grele ale negrei ilegalităţi, comuniştii şi 

simpatiz:inţii comunişti gorjeni, acasă sau în marile familii 
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comuniste din tară, vor fl prezenti în mari1e confruntări cie 
clasă organizate şi conduse de Partidul Comunist Român. 

In timpul campaniei electorale din 1926 pentru alegeri
le comunale membrii Blocului Muncitoresc Ţărănesc din 
Gorj, organizaţie legald a P.C.R„ au organizat numeroase 
o.cţiuni de lămurire şi atragere a maselor. Astfel, într-un 
manifest ce-a circulat în satele judeţului, dîn:i glas senti
mentelor antiliberale se arăta : „Partidul Naţional Libe.ral 
cerşeşte azi votul ţăranilor şi orăşenilor de care 50 de ani 
şi-a bătut joc nesocotindu-i. Noi le spunem: Jos ciocoii 
vechi şi noi !„. nu ne mai trebuie boieri, ne-am săturat de 
minciunile lor ! Jos partidul minciunii, al nedreptăţii, al ne
cinstei şi al înfometării poporului... Jos Partidul Naţional 
Liberal, nenorocirea ţării şi a poporului"."2 

In focul marilor bătălii de clasă de la Lupeni, Griviţa 
ş1 Valea Prahovei numeroşi gorjeni plecaţi în căutare de 
lucru au fost prezenţi, alături de fraţii de suferinţă şi parti
cipanţi activi la prima mare acţiune de protest antifascistă 
din Europa. Printre eroii seceraţi de gloanţe în baia de sîn
ue de la atelierele C.F.R. Griviţa din Bucureşti s-au numă
rat şi muncitorii gorjeni Constantin Preoteasa din corn. Băr
băteşti şi Gheorghe I. Popescu din Pojogeni,•3 

In anul 1933 se ridică la luptă împotriva politicii de spo'" 
liere a executării silite şi ţăranii din Tîrgu-Logreşti. Comen-
1.înd evenimentele întîmplate revista „Brazda" organ al C.C. 
al U.T.C. releva starea de spirit a ţărănimii gorjene apreci
ind că „o fierbere mare stăpîneşte întreg ţinutul".•~ 

Deosebit de semnificativă este aprceierea evenimente
lor dată de Partidul Comunist Român, potrivit căreia fră
mîntările din sînul maselor ţărăneşti răsculate din Tg.-Lo
greşti, Smîrdan - Dolj şi din alte localităţi ale ţării adu
ceau în prim plan ca sarcină de cea mai mare importanţă 
înfD.ptuirea „frontului comun de luptă al proletariatului şi 
ţărănimii" .25 

Dintre numeroasele acţiuni organizate de Partidul Ra
dical Ţărănesc, condus de Grigore lunian, la Tîrgu-Jiu în 
perioada 1933-1937 se detaşează marea întrunire politică 
ele la 24 mai 1936. Sub influenţa comuniştilor ea a fost trans
formată într-o puternică demonstraţie populară, pentru de
mocraţie, pace, pentru apărarea independenţei şi suvera
nităţii naţionale. Marea demonstraţie populară de la Tîrgu
Jiu a marcat cotitura Partidului Radical Ţărănesc spre fron
tul popular antifascist preconizat de către P.C.R. 
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Dind curs programului de luptă antifascistă elaborat 
de P.C.R. masele populare din judeţul Gorj au acordat o 
atenţie deosebită alegerilor parlamentare parţiale din ju
deţele Mehedinţi şi Hunedoara unde s-au deplasat in nu
măr mare dejucînd planurile de violenţă ale bandelor înar
mate naţional cuziste.26 

Intensificarea exploatării ·capitalis'te, adincirea mize
rie] şi sărăciei, aversiunea făţişă faţă de fascism şi dicta
tura regală, precum şi activitatea neobosită a elementelor 
comuniste au contribuit la mobilizarea oamenilor muncii 
la lupta revoluţionară. 

Conflictele de muncă, refuzul de executare a diferite
lor obligaţii, sabotarea rechiziţiilor, nesupunerea la mobi
lizare, refuzul plăţii irnpoL.ilelor şi altele au fost alese de 
către locuitorii judeţului ca mijloace de exprimare a ne
mulţumirilor, de împotrivire contra politicii din ce în ce 
mai nepopulare întreprinsă de cercurile guvernante. 

Din statisticile întocmite de autorităţile locale, cu si
guranţă incomplete, rezultă că-n perioada 1938-1940 în 
înlrepriw:lerile industriale al0 judeţului au avut loc nume
roase conflicte de muncă individuale sau colective dintre 
patroni şi muncitori la care au luat parte un număr impre
sionant de muncitori. De exemplu, doar în anul 1940, in 
întreprinderile judeţului Gorj au avut loc 15 asemenea 
conflicte. 27 

Revendicările economice şi politice formulate de mun
citori în cadrul conflictelor individuale sau colective de 
muncă se refereau la încheierea unor noi contracte colec
tive de muncă, mărirea salariilor, stăvilirea scumpete!, a· 
sigurarea unor condiţii omeneşti de muncă şi viaţă, acor· 
darea de concedii medicale şi de odihnă, etc. 

Cu toate măsurile drastice luate de autorităţi, înfrun
tînd numeroase riscuri, la Tg.-Jiu, ca şi-n alte oraşe ale 
tării, ziua de 1 Mai 1940 a prilejuit organizarea de întru-
11iri, răspîndirea de manifeste şi alte materiale de propa
gandă.28 

Infruntînd numeroase primejdii, uneori cu preţul liber
tăţii lor, comuniştii şi alţi luptători antifascişti au difuzat 
în rîndul maselor manifeste, broşuri, apeluri şi alte mate
riale de propa~1andi:i, prin care popularizau diferite lozinci 
mobilizatoare ale P.C.R„ informau oamenii muncii cu situ
.:iţia internă şi internaţională, demascau dictatura şi jaful 
hitlerist. 
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La Tîrgu-Jiu, comuniştii şi simpatizanţii acestora au 
făcut să ajungă la cunoştinţd oamenilor muncii o serie cie 
materiale cu conţinut antifascist, printre care „Apelul de 
demascare", „Buletinul mişcării", comunicatele militare pri
vind mersul războiului difuzate de radio Londra şi altele.l!l 
Aceiaşi luptători antifascişti au răspîndit în gara oraşului 
manifeste ale U.T.C./0 sau, la 14 aprilie 1944 au difuzat pe 
străzile oraşului alte materiale de propagandă"1 • 

Luptătorii antifascişti în acţiunile lor de distrugere a 
maşinii de război germane, pe lîngă sabotajele economic~ 
organizate, din Schela, Copăcioasa, Pojogeni şi Tîrgu-Căr
buneşti au lansat semnale luminoase către piloţii avioane
lor aliate32 sau au sprijinit acţiunile grupului de partizani 
condus de Constantin Doncea ce-a acţionat în anul 1944 pe 
platforma Rînca.0

J 

O puternică stare de spirit antifascistă şi antihitleristd 
se manifesta şi în rîndul locuitorilor satelor gorjene. Ast
fel. aceştia, sistematic în anul 1943, au refuzat să iasă la 
cişa zisa muncă de folos obştesc pentru construirea drumu
rilor de interes strategic, să transporte fin, paie, lemne, etc. 
pentru armată. Unii ţărani gorjeni au folosit metoda de a 
vinde boii de jug şi a cumpăra în schimb viţei ca să nu mai 
fie obligaţi la transporturi cu caracter militar. 

Chemările şi îndemnurile adresate de P.C.R. ţăranilor 
de a nu se supune Ia încorporări şi concentrări au avut ecou 
în lumea satelor sătulă de război şi mizerie. In iunie 1944, 
cînd regimul fascist antonescian şi Germania hitleristă se 
aflau în derută probabil datorită înfrîngerilor suferite pe 
front, ţăranii din localitatea Polovragi au refuzat cu toţii 
să se supună mobilizării.J4 

Infiintarea la0faului ele l;:i. Tîrgu-Jiu şi internarea a nu
meroşi fruntaşi comunişti şi luptători antifascişti au deter
minat conducerea P.C.}l. să trimită în acest oraş reprezen
tanţi ai săi care să atragă de partea lor cît mai mulţi locui
tori. După cum am mai arătat, unul dintre reprezentanţii 
partidului a fost şi Aurel Penescu care în 1943 deja stabi
lise legături cu 20-30 de simpatizanţi ai partidului comu
nist pe care-i folosea în :'.1Jsiunile încredinţate. 

Despre legăturile celor deţinuţi în lagăr cu cei din afa
ră şi procedeele folosite pentru realizarea lor, dintr-un ra
port al or~1anelor respective din Tg.-Jiu aflăm: „comuniştii 

din lagărul de Ia Tîrgu-Jiu iau contact cu populaţia din afa
ră cînd merg cismarii în oraş pentru a trage feţele de pan-

114 



tofi la maşină şi alţii la lucrări, aşa că prin felul acesta pot 
lua cunoştinţă de mersul frontului. Portarul hotelului „Re
gal" din Tîrgu-Jiu se ocupă cu predarea de pachete inter
naţilor politici" ,35 

Datorită sprijinului acordat de locuitorii oraşului Tlr
yu-Jiu şi ai judeţului Gorj în stabilirea unei legături perma
nente dintre comuniştii aflaţi în detenţie şi cei din afară, a 
făcut posibilă discutarea şi stabilirea planului de acţiune al 
insurecţiei antifasciste şi antiimperialiste din august 1944, 
a asigurat succesul evadării conducătorilor P.C.R. aflaţi în 
detenţie în zilele premergătoare insurecţiei. 

Mişcarea muncitorească şi comunistă din judeţul Gorj, 
părticică inseparabilă din istoria proletariatului român şi 
d partidului său comunist, şi-a adus contribuţia pe măsura 
forţelor şi condiţiilor concrete, specifice judeţului, la înscrie-
1ea în cartea de aur a istoriei naţionale a unor file de ne
uitat ale luptei de eliberare socială şi I).aţională, de edifi
carea unei noi orînduiri în care partidul comuniştilor să fie 
forţa conducătoare. 

Istoria mişcării muncitoreşti din jud. Gorj, bogată sau 
săracă, în fapte şi acţiuni, cu evenimente cunoscute sau ca
re aşteaptă să fie descoperite în filele îngălbenite ale arhi
velor, confirmă şi ea un adevăr istoric bine cunoscut, că 
pe întreg cuprinsul ţării a existat o permanentă activitate 
politică a celor ce cu braţele lor creau valori materiale, o 
luptă plină de abnegaţie şi sacrificii ale căror roade se în
mănunchează azi în România zilelor noastre. 

NOTE: 
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n13n, Craiova, 1971, pag. 35. 
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