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Experienta istorică a mişcării muncitoreşti din România 
pune în evidentă marea însemnătate a unirii forţelor pro
gresiste şi, în primul rînd, a organizării şi unităţii politice 
a clasei muncitoare, ca o condiţie hotărîtoare în desfăşura· 
rea cu succes a luptei de eliberare socială şi naţională, 
pei1tru transformarea revoluţionară a societăţii şi edificarea 
socialismului. Referindu-se la această probelmă, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu sublinia că : „„.proletariatul român a a
firmat de la început, cu tărie, necesitatea de a se uni şi or
ganiza într-un partid unic revoluţionar de clasă, care să 
conducă cu fermitate, pe baza unei concepţii clare, luptele 
mase·lor populare împotriva exploatării şi asupririi, pentru 
libertate ş~ dreptate socială".1). 

O scurtă privire asupra dezvoltării mişcării muncitoreşti 
din ţara noastră atestă faptul că, pînă în 1921, ea iYa dez
voltat unitar. Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din 
România constituit în 1893, pe baza principiilor socialismu
lui ştiinţific, a fost dintru început, un organism politic cere 
a reunit toate organizaţiile muncitoreşti şi socialiste exis
tente în tară. Continuînd lupta de veacuri pentru eliberare 
socială şi natională, cele mai bune tradiţii ale mişcării 
muncitoreşti socialiste, Partidul Comunist Român, făurit in 
mai 1921, devine, în noile condiţii istorice exponentul fidel 
al intereselor clasei muncitoare al întregului nostru popor· 
Partidul Comunist Român a fost singurul partid politic din 
România care, după Marea Unire din 1918, s-a înfăţişat unit 
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ş.i reprezentativ din punct de vedere teritorial, organizatoric 
şi naţional. 

Pe acest fundal, sciziunea care s-a produs, în condiţiile 
complexe de după făurirea Partidului Comunist Român, de
terminată nu atît de realităţile interne, cît mai ales de a
nume manifestări din cadrul mişcării muncitoreşti internati
onale, a avut repercursiuni negative asupra luptei revoluţi
onare democratice din România. Conşt,ient că unitatea 
clasei muncitoare se impunea ca o condiţie a victoriei lup
tei revoluţionare, Partidul Comunist .Român a militat neîn
trerupt, de-a lungul anilor, pentru triumful ideii de unitate 
politică, organizatorică şi ideologică a mişcării muncitoreşti. 
ln acest climat de luptă pentru unitatea mişcării muncito
reşti pe plan naţional, s-au integrat şi organizaţiile Partidu
lui Comunist Român şi Partidului Social-Democrat din Olte
nia, contribuind la refacere.a unităţii depline, revoluţionare, 
organizatorice, politice şi ideologice a mişcării muncitoreşti 
din România. 

Motivaţia alegerii temei: „ACTIVITATEA DEFĂ
ŞURATA DE ORGANIZAŢIILE P.C.R. şi P. S. D. DIN 
OLTENIA IN VEDEREA FĂURIRII PARTIDULUI UNIC 
MUNCITORESC", rezidă, în principal, în dorinţa în
tocmirii unei lucrări cu caracter monografic, care să pre
zinte şi să analizeze contribuţia mişcării muncitoreşti din 
Oltenia, la realizarea, în februarie 1948, a unităţii politice, 
ideologice şi organizatorice a clasei muncitoare, prin unifi
carea Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Demo
crat. 

In elaborarea lucrării am beneficiat de perspectivele des
chise cercetării ştiinţifice de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, de opera teoretică a tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, potrivit căreia „istoria trebuie să pre
zinte întregul proces al luptei revoluţionare în complexita
tea sa, să pornească de la analiza ştiinţifică a realităţii so
ciale, să înfăţişeze faptele nu după dorinţele subiective ale 
oamenilor, nu după nevoi politice de moment, după criterii 
de conjuncitură, ci aşa cum s-au petrecut ele, corespunză
ior adevărnriloT vieţii".2) 

Necesitatea unei cercetări sistematice a problematicii 
cerută de temă, a impus o susţinută muncă pentru a asigura 
o bază democratică cit mai amplă, care să permită gene
ralizări şi concluzii fundamentate ştiinţific. In acest scop, e-
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forturile au fost îndreptate atît spre cercetarea documente
ldr de arhivă şi a ziarelor vremii, cit şi spre bibliografia, 
existentă. 

Sursele documentare depistate în arhivele centrale şi 
cu deosebire cele locale, ne-au oferit date inedite, cuprin
se în rapoarte, dări de seamă, statistici de cea mai mar& im
portanţă pentru cunoaşterea şi analiza realizării unităţii 
muncitoreşti pe meleagurile Olteniei. · 

Pentru o cunoaştere cit mai profundă a felului cum au 
acţionat organizaţiile P.C.R. şi P..S.D. din Oliteni:a în vede
rea făuririi partidului unic al clasei muncitoare au fost con
sultate periodice editate pe plan central sau local, între 
care: „Scîll!teia", „România liberă", „Libertatea", „Oltenia 
muncitoare", „Libertatea Romanaţului", „Libertatea Gorju
lui", „înainte", „Activitatea Democratică'' ş.a. Ştirile din 
presă, pe lingă materialul informativ conţinut, au fost de na
turii să ne introducă în modul cel mai direct în spiritUil şi at
mosfera epocii, să creeze acel cadru în limitele căruia să se 
urmărească procesul de refacere a unităţii muncitoreşti. Au 
fost avute în vedere, de asemenea, o Serie de ~oncluzii Şi 
idei valoroase, conţinute în lucrări de specialitate, referi
toare la activitatea partidelor muncitoreşti pentru fămirea 
şi dezvoltarea Fwntului Unic Muncitoresc. 

Lucrarea este alcătuită dintr-o introducere, trei capitole, 
încheiere şi bibliografie. Ea îşi propune să integreze în isto
ria generală a ţării activitatea şi eforturile clasei muncitoa
re din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Romanaţi şi 
Vîlcea, pentru refacerea unităţii depline, revoluţionare, or
ganizatorice, poJitice şi ideologice a mişcării muncitortşti 
din România. 

Introducerea prezintă locul şi importanţa temei aborda
te şi cuprinde unele refaceri cu privire la îndelungatele tra
diţii de unitate muncitorească, subliniindu-se faptul că înţe
legerea superioară a însemnătăţii. unităţii muncitoreşti:, a 
"'aiorii ei principale şi practice, îşi are rădăcinile în însăşi 
tezaurul de învăţăminte al istoriei poporului român. Aces
tei necesităţi i-a răspuns istoricul Congres din mai 1921, care 
a hotărît transformarea partidului socialist în partid comu
nist, el luînd fiinţă ca o forţă politică naţională, centralizată, 
avînd organizaţii pe întregul cuprins al fării reintegrate în 
1918. Titulatura de Partid Socialist-Comunist care a fost fo-
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losită încă înainte de Congresul din mai 1921 şi cate a fi• 
gurat în documentele partidului pînă la cel de-al doilea con
gres, din 1922, avea menirea să sublinieze ideea unităţii şi 
continuităţii, filiaţiunea directă şi legitimă cu trecutul miş
cării şi, totodată, să reliefeze saltu.I calitativ, valenţele noi 
revoluţionare, care defineau Partidul Comunist Român. 

După scindarea mişcării muncitoreşti care a generat mo
mente de tensiune în raporturile dintre Partidul Comunist 
Român şi Partidul Social-Democrat, acbivitatea comuniştilor 
a fost dominată de această înaltă cerinţă : refacerea unită
ţii clasei muncitoare. 

Pe temeli puternică a acestei aspiraţii s-au purtat în 
comun nenumărate bătălii sociale pentru apărarea intere
selor muncitorimii. Marile confruntări de clasă din anii cri
zei economice şi cu deosebire cele din ianuarie-februarie 
1933, au demonstrat cu vigoare, că forţa clasei muncitoare 
constă în unitatea ei, că aceasta este o condiţie fundamen
tală pentru asigurarea rolului conducător al proletariatului 
în lupta revoluţionară a maselor populare. 

Activitatea unitară s-a desfăşurat pe un plan mai larg 
în anii următo.ri, cî:nd la ori'Zont &e profila tot mai ame:1 m
ţător, spectrul fascismului şi revizionismului, al celui de-al 
doilea război mondial. ln noile împrejurări, Partidul Comu
nist Român a desfăşurat o jntensă activitate pentru reali
zarea pe o platformă comună a tuturor forţelor patriotice, 
democratice, antifasciste, interesate în apărarea drepturilor 
şi libertăţilor democratice, a independenţei şi suveranităţii 
patriei, în promovarea intereselor vitale ale naţiunii. Sta
rea de spirit favorabilă unităţii muncitoreşti şi democratice, 
a cunoscut o puternică expresie în timpul marilor demons
traţii antifasciste de la 1 Mai 1939, un rol esenţial în orga
nizarea acestor manifestaţii revenindu-i tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu. Acţiunile ferme şi variate ale forţelor revoluţi
onare şi democratice, la baza cărora s-au aflat lupta şi uni
tatea clasei muncitoare, au stăvilit pentru un timp ascensi
unea spre putere a organizaţiilor de extremă dreaptă şi în
robirea ţării Germaniei naziste. 

Refacerea unităţii de acţiune a proletariatului român 
prin făurirea Frontului Unic Muncitoresc în primăvara anu
lui 1944, a sporit capacitatea politico-organizatorică a cla
sei noastre muncitoare, a potenţat acţiunea sa revoluţia-
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nară pentru unirea tuturor forţelor patriotice ale ţării într-un 
larg şi cuprinzător front naţional antifascist, pentru realiza
rea celei mai ample coaliţii politice din istoria de pînă a
tunci a ţării. Unitatea de luptă a tuturor forţelor patriotice, 
progresiste, constituită pe temelia unitătii muncitoreşti, a 
chezăşuit victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţiona
lă, antifascistă şi antiimperialistă, declanşată la 23 August 
1944. 

Ideea de fond care străbate ca un fir roşu paginile de 
început ale lucrării este aceea că muncitorii din Oltenia, în
drumati de către comunişti au înţeles că unitatea de luptă 
era nu numai necesară, ci şi posibilă, că putea deveni rea
litate. Unitatea muncitorească s-a afirmat puternic în toate 
acţiunile şi mişcările revoluţionare din această parte a tă
ri.i noastre. 

Capitolul 1 intitulat : „Evoluţia frontului unic muncito
resc din Oltenia în perioada luptei pentru instaurarea pu
terii revoluţionar-democratice a muncitorilor şi ţăranilor" 
îşi propune o analiză a fenomenelor social-politice în noua 
etapă istorică deschisă la 23 August 1944 a rolului unităţii 
de acţiune a clasei muncitoare, ca factor fundament.:il în 
opera de reconstrucţie economică, de reînnoire şi transfor
mare democratică a ţării. Se porneşte de la aprecierea de 
principiu cuprinsă în Programul Partidului Comunist Român, 
potrivit căreia Actul istoric de la 23 August 1944 „a inaugu
rat epoca unor profunde transformări revoluţionare, demo
cratice, în societatea românească, a cuceririi puterii de că
tre clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea şi masele larqi 
populare" 3• 

In noi.le .eondHii social-politice create de victoria revo
luţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi anti
imperialistă, Partidul Comunist Român a declanşat o vastă 

activitate politică, organizatorică, ideologică, vizînd totali
tatea probleme.lor dezvoltării societăţii româneşti, a transfor-
mării ei revoluţionare şi democratice. Puternic ancorat în 
renlitătile ţării, Partidul Comunist Român a trecut îndată 
după 23 August 1944 la îmbunătăţirea structurii sale organi
zatorice, \a dezvoltarea aliantelor pa.litice, la abordarea de 
pe pozitii novatoare a tuturor cerinţelor economice şi so
cial-politice ale noii etape de dezvoltare a ţării. 
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Succesiunea evenimentelor istorice, a confirmat pe de
plin justeţea strategiei şi tacticii partidului comunist, a mo
dului său creator de aplicare, la condiţiile specifice ale 
României, a principiilor socialismului ştiinţific despre rolul 
clasei muncitoare şi unitatea ei de acţiune, despre alianţele 
cu alte clase şi forţe social-politice în vederea înfăptuirii 
transformărilor revoluţionare şi democratice. 

Situarea celor două partide muncitoreşti - Partidul Co
munist Român şi Partidul Social-Democrat - pe aceeaşi po
ziţie, în problemele principale ale dezvoltării ţării, lupta lor 
comună au constituit premisa unirii tuturor forţelor progre
siste ale ţării în jurul şi sub conducerea clasei J]luncitoare. 
Faptul că la temelia Frontului Naţional Democratic au stat 
Frontul Unic Muncitoresc şi platforma sa politică a asigurat 
acestei coaliţii politice şi sociale, dinamism şi combativitate, 
unitatea muncitorească îndeplinind rolul unui adevărat liant 
al coeziunii forţelor populare şi democratice, factorul hotă-

rîtor al instaurării puterii revoluţionar-democratice. 
In procesul de revitalizare şi afirmare a Partidului Co

munist Român, al întăririi şi consolidării unităţii muncito
reşti s-a integrat şi efortul comuniştilor din Oltenia pentru 
înfăptuirea noilor sarcini care s-au pus, în acel timp, în faţa 
poporului român. 

Prezentarea imaginii de ansamblu şi a unor particulari
tăţi ale vieţii economice şi social-politice din această parte 
a ţării, a oferit posibilitatea de a releva capacitatea orga-
nizatorică şi pa.litică a Organizaţiei regionale Oltenia a 
P.C.R., de a înţelege în mod just condHiile care au asigurat 
conducerea de către organele şi organizaţiile locale de par
tid a procesului revoluţionar desfăşurat în perioada ce a 
urmat Actului de la 23 August 1944, etapele, momentele 
semnificative ale procesului de închegare a unităţii munci
toreşti, în lupta maselor populare pentru cucerirea puterii 
politice şi intensificarea transformărilor revoluţionare. 

ln precizarea sarcini.lor imediate şi de perspectivă ce 
reveneau comuniştilor din Oltenia, un rol important l-a avut 
Conferinţa regională ţinută la Craiova, la 3 septembrie 1944, 
care a hotărît reorganizarea şi întărirea comitetelor jude
ţene Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vîlcea şi Romanaţi ale Partidu
lui Comunist Român. Apreciind existenţa condiţiilor favo-
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rahţle mobilizării în jurql şi ~µq c1;m.,ducer~ c;laşei munci
toqre a unor largi fgrţe ŞPGiqle d.~ IR Qfa.~f'! ~ţ şqţe, \nt~re
s~te în transformări dg~Qq&H\:e, Cqnf~rţnta ii :r~qlm@ndRt 
păstrarea şi de~volţ;uea co:qţq.~t~Jqr jptre coooµc~tQrii Qr
ganizaţiilor loc;::ale qţe Partid,yJµţ (:Qwuni.~ţ şi ~Je ~~h:}ilalţ~ 
organizqţii polţţic;e, o q:ilagon1.re şţfţţţşă p. tqt).!rqr f P.rţ~}Qr 
deIPoq;:iţic;::e. 

O caraeteristică a mişcăFii mundtoreşti din Oltenia o 
c;:onstituie faptul eă pe m,ăsură ce se oonstituiau n()i oFgaai
zaţii locale pFOprii ale Partidului Comunist Român şi Parti
dul Social-Democrat, acestea stabileau îndată legături de 
colaborare în q1.qrul Fro.ntulµi l]nic;:: Ml1nciţor~s!;, Se \nfăp
tuiau astfel hpţ~rîril~ P.rgg.n~}qr c;en,ţrnle QE:! i;qmluc~re tlle 
P.C.R. şi P~S,P., quE:! ştabHe~rn qţ în togte 1P.~alit.iltu~ îp,cqfE:! 
existau organizaţii ale Partidu}µ\ CP.{llU:pJşţ Rqµuln şţ ~le 

Parlidului Sodat-Democrat să se creeze comitete de front 
unic în scopul coordonării activităţii clasei muI\dtoar-e pe 
tărîm politic şi sindical. 

O etapă nou~. superiqar&, în ~olabqrarea ormm\zatHJor 
Partidµi•ui Comuqist ~om,ân şi P.r:1.'t"tidulµţ Soci~l~Pepioc:rnt 
din Oltenia a început odată cu elaborarea Pl&tf Prm~i Frop.
tului Naţional Democratic, document cqre a purtat girul fo-
rµrilor de conducere qle cel9r do"Uă pqfţ\~e !Jlunc;iţoreşti. 
Membrii ambelor .partide au, desfăşurat o intensă acţtvita,,te 
politico-ideolo·gică axată iRe .conţinutul Platform.ei. ln C,:l!rsul 
acestei activităţi s-&u con,şp}ţdiit legăturile d,\:ptre ~u:µci.to
rii comunişti şi cei social~demqcraţi, s-a e~ţin,s \n.flUC3'.Q\ii lo.r 
în rîndul maselor populare. In întreaga regiune au avut loc 
mari demonstraţii m=mtru democratizarea aparatului de stat, 
realizarea reformei agrare şi susţinerea efortului întregii 
naţiuni la războiul anţihitleŢist. .A.dună.rile ;popula.re organi
zate la oraşe şi la sate de către comunişti şi social-demo
craţi au dat posibilitatea .muncitorilor şi t~ranilor, celoPlalte 
categorii de oameni ai muncii să-şi exprime atas;amentul lor 
la programul Frontului Naţional Democratic şi hotărîrea de 
a trece la înfăptuirea prevederilor acestuia. 

La sfîrşţtµl ~ntţl\.l;i Hl44 .şi înc:eHut_\l:l i'ml!.\µi UHŞ q:rns.n~
~~ţiile jll,deţen.e p,le P.<;.R,., şi P.Ş.,1~. r;Hn Olt~nia tşţ V.Qf c;q:p-
centra ţot :ţnp.i m,1,1,H ~fq:rţ1gile in qi_:r<;!C.HCI. <;:l~m.oc;~gţ\:?;~~H vţ~ţţi 
pqHtice şi ţn~tau:r~rţi untţi gl,lver~ mlJ.11<::UQre~c-ţărănesc. 



1n oraşele teşedinle de Judeţ, îndeosebi la Craiova şi Ia 
Caracal masele populare au luat cu asalt sediile primăriilor 
şi ..prefecturilor reuşind să instaureze o conducere democra
tică, în consens cu prevederile Platformei Frontului Naţio
nal Democratic. Puternicele demonstraţii şi manifestări popu
lare desfăşurate in întreaga ţară în cursul lunii februarie şi 
la începutul lunii martie 1945 - între ele şi cele din ora
şele din Oltenia - au exprimat voinţa de neclintit a clasei 
muncitoare unite, a maselor largi populare de a continua şi 
dezvolta cuceririle obţinute la 23 August 1944, de a asigura 
desfăşurarea neîntreruptă a procesului revoluţionar. 

La 6 martie 1945, lupta pentru putere a fost decisă în 
favoarea forţelor revoluţionare şi democratice, instaurîn
du-se primul guvern cu pronunţat caracter muncitoresc-ţă

rănesc din istoria României. 

Referindu-se la evenimentele revoluţionare .care au cul
minat cu actul istoric de la 6 martie 1945, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, sublinia că în cursul lor „s-au afirmat din plin 
capacitatea revoluţionară a clasei muncitoare din ţara noas
tră, rolul şi misiunea ei istorică de forţă conducătoare a în
t,regii naţiuni". 4 

Analiza realizată în primul capitol al lucrării se încheie 
cu unele concluzii referitoare la specificul activităţii politi
ce din Oltenia, la formele şi metodele de acţiune folosite de 
către organizaţiile de partid pentru organizarea şi antrena
rea largă a evenimentelor revoluţionare a ţărănimii, la mo
dalităţile de conlucrare între comunişti şi social-democraţi. 

Militînd pentru consolidarea Flronrtului Unic Muncito
resc, comuniştii şi-au concentrat eforturile pentru înfăptuirea 
măsurilor adoptate de guvern, desfăşurarea unei largi acţi
uni de mobilizare a maselor, de izolare a cercurilor reacţi
onare, de respingere a încercărilor de subminare a unităţii 
munci to re şti. 

Capitolul al II-iea se referă la rolul organizaţiilor Parti
dului Comunist Român şi Partidul Social-Democrat din Olte-
nia în cadrul Frontului Unic Muncitoresc la consolidarea re
gimuJul revoluţionar-democratic, la pregătirea şl desfăşura

rea alegerilor parlamentare. Jn acest capitol sînt analizate 
cele mai semnificative evenimente ale perioadei 6 martie 
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1945 - 19 noiembrie 1946. Perioada este relativ scurtă, dar 
ea şe c:aracte:rtzează prin însemnate acţiuni ale partidului 
comunist şi ale Partidului Social-Democrat care pun în evi
denţă conlucrarea lor eficientă în procesul consolidării re
gimului politic iinstaurnt la 6 martie 1945, afirmarea unităţii 
de acţiune a clasei muncitoare în camp.ania electorală din 
t946. Au fost stabilite măsuri politico-organizatorice pentru 
întărirea Frontuh1i Unic Muncitoresc, în întreprinderi: cons
iituirea cte org.ane a,le F.U.M. pe într,eaga structură or
ganizatorică a mişcării munc:Horeşti, păstrarea unor contac
te şisteJnatice, permanente între organizaţiile comuniste şi 
social-democrate, care trebuiau să se consulte asupra tutu
ror probJemelor care se ridicau în faţa colectivelor de oa
:rpeni ai muncii. 

1n lucrare se relevă faptul că întărirea politică şi orga
nizatoric;ă a organizaţiilor partidului comuni~t din Olt~nia, 
c:olaborarea lor c;u organizaţiile Partidului Social-Democrat 
în cadrul frontului unic, al alianţei muncitoreşti-ţărăneşti, 
precum şi extinderea colaborării cu celelalte organizaţii po
litice democratice, ampla activitate de propagandă - toate 
acestea au constituit preocupări constante, care au contri
buit nemijlvcit la mobilizarea întregii populaţii din reqiune, 
la lupta pentru consolidareil şi dezvoltarea regimului demo
e:r&Uc. 

Analiza procesului de transformări democratice include 
contribuţia maselor muncitoreşti din Oltenia la r-edresarea 
economiei nationa le, la dezvoltarea forţelor de producţie şi 
înf5ptuirea reformei agrare. 

O contribuţie deosebită <1u adus-o comitetele de coor
donare ale F.U.M. înfiinţate în vara anului 1945 în între
prinderi, instituţii şi comune, pretutindeni unde existau or
ganizaţii ale Partidului Comunist Român şi Partidului Social
Democrat. Aceste organisme punînd în discuţia consfătuiri

lor de front unic pe întreprinderi, instituţii, sectoare, oraşe 
sau comune problemele colaborării concrete între membrii 
celor două partide, au contribuit la eliminarea multor neîn
ţelegeri, reprezentind momente importante in dezvolta.Ie() u
nWWi de actiune, a colaborării celor două partide munc\to
reşti. Aceste măsuri au înlăturat o serie de neajunsuri f:;afe 
se :manifestau în organele Frontului Unic Muncitoresc, înde
os~bi din j_"udeţ~le Mehed.inţi şi Dolj care constau între altele 
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în atitudini formale faţă de tactica frontului unic, neînţele~ 
yeri şi chiar disensiuni între .comunişti şi social-democraţi, 
manifestări sectare de o parte şi de alta care constituiau un 
impediment în procesul consolidării unităţii celor două par
tide. 

Eveniment cu multiple semnificaţii în viaţa şi activita
tea Partidului Comunist Român, a ţării, Conferinţa Naţiona
lă, care şi-a desfăşurat lucrările în luna octombrie 1945, a 
stabilit ca obiectiv .principal întărirea şi dezvoltarea unită
ţii clasei muncitoare şi constituirea unui singur partid mun
cito·resc revoluţionar. Organizaţiile locale ale partidului co
munist şi ale Partidu.lui Social-Democrat din Oltenia, urmînd 
orientările Conferinţei Naţionale şi-au intensificat activita
tea pentru întărirea colaborării dintre ele considerînd că : 
„Frontul Unic Muncitoresc are la baza sa platforma luptei 
de clasă, comună ambelor partide", rolul său fiind acela 
„de a coordona acţiunile de luptă ale clasei muncitoare din 
această parte a (\lării". 5 

Hotărîrea Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist 
Român privind intensificarea eforturilor pentru întărirea 

continuă a Frontului Unic şi pregătirea condiţiilor făuririi 
unităţii depline a clasei muncitoare, a găsit o caldă apro
bare în rîndurile muncitorilor din Oltenia. Numeroase tele
grame adresate Conferinţei Naţionale de comitetele de front 
unic clin numeroase unităţi industriale, comune şi sate, din 
judeţele Turnu-Severin, Gorj, Vîlcea, Cradova exprimau an
gajamentul de transpunere în viaţă a hotărîrilor referitoare 
la făurirea Partidului Unic Muncitoresc. 

Orientările Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist 
Român din octombrie 1945 şi ale Plenarei Comitetului Cen-
tral al PartiduJui Comunist Român din ianuarie 1946 au con
tribuit la consolidarea Frontului Unic Muncitoresc şi a uni
tăţii forţelor democratice care ;participau la opera de guver
nare, ceea ce .a dus la constituirea, în mai 1946, a Blocului 
Partidelor Democratice, coaliţie de forţe politice care urmă
rea înfrîngerea partidelor burgheze reacţionare în alegerile 
par lamentare. 

Un spaţiu important în lucrare este destinat pregătirii 
şi desfăşurării alegerilor, campaniei electorale din noiembrie 
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1946, evenimente cu ample semnifica-ţii pe11.tru consolidarea 
puterii revoiuţionar-democrartke şi pregăti·rea trecerii la 
construcţia socialistă. 

Probfem'a fu'nd'amental'ă care s-a impus în fa'ta Partidu
l'u.i Comurtist :Româ.'l'l., a tuturor forţelor dernotraUce în ve
dereia creării premiselor prezentării tor unite în aleg·erile 
parlamentare, a fost con~solidatea unitătii de acţiune a ce1or 
două .pa·rtide mu:n:ci-toreşti în cad'rul Frontului Unic Mu'Ilcito
I'esc. fo acest scop, Pa:rtidul1 Comuni-st Roman a militat în 
chrectia grupării într-un singur blot a tuturor forţelor de
mocrnfice participante la guvern şi prezentarea lor în ale'
'J'e'ti pe o listă comună. 

IDornind de la sarcinile stabiJite de Comitetul Central 
al Partidu.lui Comunist Român în cadrul Plenarei din ianua
fie 1946, cu privire la eforturile ce trebuiau întreprinse de 
forţele democratice pentru asigl!l.rarea victoriei în. a1legerile 
parlamentare, Comitetul regkma:l Oltenia şi Comitetele ju
deţene ale partidului comunist au desfăşurat o intensă acti
vitate pentru o sfrînsă cdla'b"orare şi unitate a forţelor mun
citoreşti în' confnintarea erlectorală ce urm·a să aibă loc. 

R~ferindu-se la elementele din Patrticlul Social-Democrat 
ostile oooperărh in alegeri a tuturor forţelor politice· ce a1-
cătuiau guvernul de largă concentrare democratică, Confe
rinţa regională OHenia, aprecia, pe bună dreptate că: „Mun
cind şi luptînd împreună, c0mmri·ştH şi. social"'democraţii vor 
consolida pozitiile celor două partidei vor imprima un ca
racter de combativitate tuturor forţelor progresiste în jurul 
frontului unic. Adevăraţii socialişti, conştienţi de răspunde
rea care apasă pe umerii lor în faţa cla'sei m'Uncifoare şi a 
întregului p'opo·r, vor refuza să împîtigă P.S.D. în tahăta re
a:cţi-un:ii şi, în strînsă caJab'orate t·l!l. comuniştii, vor împie
dicâ orice îocerca:re de spar~sre a unifătH de acthme a de
sei muncitoare. întărind p-rin aceasta, în mod hotărît frontul 
·,inic şi po2!iţiHe detrnoc.rate' . 0 

ln c.ce-a:stă )':>arte a lucrării sîn:f analizate acţiunile înfre
pîins·e de orqfinizatHle Partidu'ftti Cb':ttni:nist Român şi Parti
dului SC>dal-De·ttldcrat din Offertid, .pentrtr pregătirea ccires
punzătoare a alegerilor, greutăţile întimpinate, mi'Jloa:cele de 
propagandă orală şi scrisă, munca politică de masă desfăşu
rată de către organiza-ţii1e part-i<lului comunist şi ale parti
dului soCial-democrat. 
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Pentru tootdonarea activităţilor din campania electora
lă au fost constituite comitete electorale judeţene ale Blo
cului Partidelor Democratice. Aclionînd unitar, organele şi 
organizaţiile partidului comunist şi ale Partidului Social De
mocrat au avut rolul principal in comitete electorale în toate 
localităţi.le Olteniei. Anul 1946 a însemnat pentru Oltenia 
momentul preluării conducerii organizaţiei regionale a 
P.C.R. de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Tînărul secre
tar al regionalei de partid a inspirat întregului activ de 
partid un stil de muncă dinamic, realist, izvorît din necesită
\ile economico-sociale şi politice concrete ale regiunii. Adu
nările electorale organizate, presa, alte mijloace de propa
gandă, munca politică de la om la om a avut darul să clari
tice o serie de probleme şi să pregătească temeinic electo
ratul pentru apropiata .confruntare. La toate aceste acţiuni 
au participat atît comunişti cît şi social-democraţi. Campa
nia electoraiă a început la 9 iunie 1946, la o săptămînă după 
deschiderea oficială a campaniei electorale la nivelul ţării. 

„Alegerile generale parlamentare care vor avea loc în 
curînd au o importanţă istorică în viaţa poporului român -
a arătat tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în cuvîntarea rostită 
la mitingul organizat la Craiova, la 24 iulie 1946. Pentru pri
ma dată poporul român va alege liber şi în mod democratic, 
pe baza dreptului la vot universal, egal, direct şi secret, re
prezentanţii săi în parlamentul ţării. Astăzi nu este vorba 
de simple alegeri parlamentare şi de a avea cîţiva deputaţi 
mai mulţi sau mai puţi111i. ln aceste alegeri 1se hotărăşte vi
itorul poporului". 7 

Increzător în victoria forţelor democratice, în triumful 
vieţii noi pe pămîntul României, tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
ştia ca nimeni altul să insufle maselor populare, optimismul 
de care dădea dovadă întotdeauna : „Păşim la marea bătălie 
a alegerilor generale cu încredere că vom învinge. Această 
încredere ne-o dă existenta Frontului Unic Muncitoresc şi a 
unităţii de acţiune a clasei muncitoare. Unitatea de luptă 

între muncitori şi ţărani este a doua chezăşie a victoriei 
noastre. Noi ducem o luptă dreaptă, de aceea sîntem siguri 
ele victoirie". 8 

Urmînd linia adoptată de Comitetele Centrale ale Parti
dului Comunist Român şi Partidul Social-Democrat ca am
bele partide să meargă în alegeri împreună cu ceilelalte for-
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ţe' democratice pe liste comune, organizaţiile judeţene co„ 
muniste şi social-democrate din Oltenia au trecut la o ac
tivitate intensă, susţinută. S-au organizat numernase adunăi:i 
ale oamenilor muncii, plenare ale comitetelor judeţene de 
front unic, adunări cetăţeneşti pe cartiere şi în sate la care 
s-au stabilit modalităţile de acţiune în vederea cîştigării 
alegerilor. Lucrarea insi0stă asupra marilo! Cidllhăti eleclo!ale 
organizate la Turnu-Severin, Craiova, Tîrgu-Jiu, Caracal, 
Piatra-Olt şi în alte loca'lităţi, adunări care au. evidenţiat 
justeţea liniilor diroctoare stabilite şi au re"levat adeziunea 
maselor populare la Platforma Blocului Partidelo! Demo
cratice. 

La 6 septembrie s-au desfăşurat, sub conducerea tova;i:ă.
şului Nicolae Ceauşescu, la Craiova, lucrările şedinţei ~ăr
gite a Comitetului regional Oltenia al P.C.R., şedinţă care a 
analizat activitatea desfăşurată pînă atunci în campania e
lectorală şi a stabilit căile de urmat pentru asigurarea vic
toriei B.P.D. în alegeri. 

După desemnarea candidaţilor forţelor democratice pen
tru alegerile parlamentare au fost organizate mitinguri elec
torale, întîlniri cu alegătorii în toate localităţile regiunii. 
Muncii de lămurire a cetăţenilor desfăşurate de reprezentan-
ţii mocului Partidelor Democratice, grupările burgheze de 
::>poziţie - P.N.T. şi P.N.L. - i-au opus demagogia socială 
bine cunoscută de mase din perioada antebelică, precum şi 
acţiuni ,·iolente, diversioniste. 

Rezultatele alegerilor din 19 noiembrie 1946, cîştigate 
de forţele democratice şi progresiste, au răsplătit eforturile 
depuse de comunişti şi social-democr.a~i şi au validat jus
teţea poliiicii do Front Unic Muncitoresc. 

ln capitolul al III-iea al lucrării, consacrat contribuţiei 
or1anizaţiilor P.C.R. şi P.S.D. din Oltenia Ia înfăptuirea Parti-
dului Unic Muncitoresc (noiembrie 1946 - februarie 1948), 
sînt analizate principalele momente care au condus la con
vocarea Congresului care a consfinţit unitatea organiz·atori
că şi politică deplină a clasei muncitoare din ţara noastră. 

Dezvoltarea procesului revoluţionar din România pu
ternic influenţată de victoria forţelor democratice în alege
rile parlamentare a fost însoţită de o puternică afirmare 
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â clasei muncitoare în întreaga viaţă socială, politică pe te
meiu! unităţii de acţiune, fapt care a pus la ordinea zilei 
pregătirea nemijlocită a unificării depline a partidelor mun
citoreşti. 

„Pe măsura adîncirii procesului revoluţionar - arăta 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu -, a cuceririi de noi poziţii de 
către masele populare, de către forţele democratice, a deve
nit tot mai imperioasă necesitatea realizării unităţii organi
zatorice şi politice a clasei muncitoare - forţa socială de 
bază a societăţii. Aceasta condiţiona însăşi îndeplinirea de 
către clasa muncitoare a măreţului rol pe care era chemată 
să-l joace în România, rolul de clasă conducătoare în lupta 
pentru lichidarea definitivă a exploatării omului de către 
om, în marea operă de edificare a noii orînduiri - orîndu
irea socialistă''. 9 

' 
Afirmarea puternică a clasei muncitoare ca forţă con-

dducătoare a acţiunii de trecere la revoluţia socialistă şi creş
terea rolului său în toate domeniile de activitate au impus 
măsuri hotărîte pe linia desăvîrşirii unităţii dintre P.C.R. şi 
P.S.D., a realizării partidului muncitoresc unic. In aceste con
diţii, organizarea şi intensificarea activităţii în comun a 
membrilor P.C.R. şi P.S.D., constituiau, în perioada de în
ceput a anului 1947 mijlocul cel mai potrivit şi necesar dez
voltării colaborării între comunişti şi social-democraţi, la un 
nivel superior, pentru înlăturarea neajunsurilor care 
păreau şi stînjeneau, pe alocuri, buna funcţionare a 
tului Unic Muncitoresc. 

mai a
Fron-

Consolidarea şi dezvoltarea unită~ii de acţiune a cla
sei muncitoare a avut loc în strînsă legătură cu activitatea 
politico-ideologică, de propagare a concepţiei revoluţiona

re, marxist-leniniste de studiere şi dezvoltare a documente
lor elaborate în comun de către Partidul Comunist şi Parti-
dul Social-Democrat, de Comitetul Central al Frontului Unic 
Muncitoresc. 

Acordul celor două partide de a întări colaborarea au 
fost însoţite de măsurile luate de fiecare în parte pentru îm
bunătăţirea compoziţiei lor, pentru primirea de noi membri. 

ln scopul îmbunătăţirii politico-organizatorice, Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român din ia
nuarie 1947 a hotărît întărirea comitetelor judeţene de 
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partid, concomitent cu desfiinţarea comitetelor regionale şi 
de plasă ale parti.dului. Se asigura, în felul acesta, o mai 
strînsă legătură între Comitetul Central şi comitetele jude
tene ale Partidului Comunist Român. In conformitate cu ho
tărîrile Plenarei Comitetului Central au fost stabilite noi sar
cini şi obiective şi s-au promovat în munci de răspundere o 
< erie de cadre noi în conducerea organizaţiilor judeţene. 
S-au perfecţionat stilul şi metodele de muncă ale comitete
lor judeţene de partid. S-a perfecţionat, de asemenea, cola
borarea dintre Partidul Comunist Român şi Partidul Social
Democrat, în scopul creării tuturor condiţiilor pentru reali
zarea deplinei unităti organizatorice, politico-ideologice a 
clasei muncitoare. 

ln anul 1947 au avut loc însemnate restructurări în ca
drul P.S.D., al organizaţiilor sale. Acestea au fost determi
nate îndeosebi de necesitatea de a ţine pasul cu cerinţele 
dezvoltării şi unităţii proletare. In cuprinsul lumării sînt 
înfăt.işate atît actiunile pozitive, care au fost preponderente 
întreprinse de orqanizatiile P.S.D„ cit şi unele manifestări 
negative. Astfel, cu ocazia adunărilor generale de -.dări de 
seamă şi alegeri desfăşurate în toate organizaţiile P.SlD., 
au fost excluse din partid elemente scizioniste şi s-a expri
mat hotărîrea de a se continua colaborarea cu Partidul Co
munist Român. 

In cuprinsul lucrării se evidenţiază rolul organelor lo
cale de presă: ,.Actitmoo. democraif:ică", Libertatea Roma
naţului", „Inainte", „Libertatea Gorjului" etc., în susţinerea 
politicii de front unic, a apropierii tot mai strînse dintre or
ganL::atEle locale ale Partidului Comm;1.ist Român şi Parti
dului Social-Democra't. Astfel, ziarul „Inainte", organul de 
presă al comitetului judeţean Dolj al P.C.R. releva că „Fron
tul Unic este bunul CE'l mai de preţ al clasei muncitoare, el 
fiind primul pas spre refacerea unWitii clasei muncitoare, 
prin crearea unei organi:rntii unice a tuturor celor cc mun
cesc c1 braţele şi cu mintea 10• La rîndul său „Oltenia mun-
citoare". ziar social-democrat, sublihia că problemele clasei 
muncitoare nu pot fi rezolvate decît în colaborare cu Parti
clul Comunist, cu orgainizaţiile sale din regiune. 11 

Ataşamentul maselor muncitoare din jl,ldetele Olteniei 
faţă de politica partidului comunist, s-a reflectat şi în timpul 

·alegerilor sindicale din 1947, care a r.i.propiat tot mai mult 
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'rnuncitorii aparţinînci. celor două partide. Alegerile sindicale 
au fost expresia voinţei unanime a maselor de oameni ai 
muncii în frunte cu comuniştii, de a crea Partidul Unic 
Muncitoresc. 

La 27 septembrie 1947, birourile politice ale P.C.R. şi 
P.S.D. s-au reunit în şedinţă comună şi au analizat modali-
tăţile concrete de realizare a unităţii depline a clasei mun
citoare. Cele două foruri centrale de conducere au hotărît 
să supună aprobării Comitetelor centrale ale P.C.R. şi P.S.D., 
precum şi membrilor celor două partide, măsurile adoptate. 
Hotărîrile adoptate au fost supuse dezbaterii în comitetele 
de front unic în toate judeţele Olteniei, precum şi în şe-

dinţe comune cu activul comitetelor judeţene ale P.C.R. şi 
P.S.D. 

Un moment cu adînci implicaţii în ce priveşte clarifi
carea ideologică în cadrul organizaţiilor P .. S.D., l-a consti
tuit Congresul al XVIII-iea al Partidului Social-Democrat. 
Conferinţele organizaţiilor judeţene ale P.S.D., care au pre
cedat acest congres au insistat asupra necesităţii realizării 

unităţii depline a celor două partide, iar delegaţii desemnaţi 
să participe la lucrările Congresului au primit mandatul să 
se pronunţe pentru unitatea deplină a clasei muncitoare. 
Toate conferinţele au exprimat hotărîrea membrilor orga-
nizaţiilor P.S.D. de a susţine unificarea Partidului Comunist 
Român şi Partidului Soicial-Democrat. u 

Lucrările Congresului al XVIII-iea al P.S.D., desfăşurate 
în octombrie 1947 a·u fost dominate de problema unităţii 
muncitoreşti. Rapoartele prezentate Congresului, ca şi dez-
baterile, au insistat pe necesitatea .realizării unităţii depline 
a clasei muncitoare, relevînd faptul că aceasta nu se punea 
numai din punct de vedere principial ci mai ales ca o pro
blemă practică, legată de trecerea la realizarea sarcinilor re-
voluţiei socialiste. Congresul a împuternicit conducerea 
P.S.Dc- să discute cu conducerea P.C.R. mijloacele practice 
pentru realizarea unităţii politice, organizatorice şi ideologi
ce a mişcării muncitoreşti. ln acest fel cel de-al XVIII-lea 
Congres al P.S.D. a marcat un pas hotărîtor spre unitatea 
deplină a clasei muncitoare, care devenea astfel cuvîntul 
de ordine şi în cadrul P.S.D. din România. 
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La sfîrşitul anului 1947, pregătirile pentru făurirea Parti
dului Unic Muncitoresc se aflau într-un stadiu înaintat. E
forturile comuniştilor şi cele ale social-democraţilor - lu
crarea se opreşte pe larg asupra aspectelor concrete din 
judeţul Olteniei - erau astfel încununate de succes. Mem
brii celor două partide au îmbrăţişat cu mult entuziasm ideea 
făuririi Partidului Unic. Analiza efectuată în organizaţiile 
judeţene ale P.S.D. constata că acţiunile întreprirn~e în di
rectia unificării erau foarte avansate. 

In 11 si 12 noiembrie 1947 a-u avut loc şedinţe comune 
ale birourilor politice şi apoi ale Comitetelor Centrale ale 
Partidului Comunist ~amân şi Partidul Social-Demcorat. şe
dinţe în urma cărora s-a elaborat Platforma Partidului Unic 
Mu 11citoresc, document politic de mare însemnătate care 
sublinia cn „înaintarea mai departe a României pe drumul 
democraţiei spre sociaEsm impune refacer,ea unitătii orga
nizatorice si politice a clasei muncitoare, prin crearea unui 
:J;irtid un'.c murncirtoresc". 13 

In lucrare se insistă asupra conţinutului Platformei şi 
înrh~osobi asupra acţiunilor Intreprinse în judeţele Dolj, Gorj, 
Mehedinti şi Vîlcea pentru popularizarea şi explicarea te
zelor. a principiilor cuprinse în document. Se prezintă apoi 
aclivitaMa de consWuire a comisiilor mixte de unificare, 
atît la nivelul reşedinţelor de judeţ cit şi în cele~alte locali
tăţi, la nivelul plăşilor, al întreprinderilor, instituţiilor. Aces
t0 organisme au fost alcătuite dintr-un număr egal de comu
n;şti si soci al-democraţi. 

Comisiile mixte de unificare au trecut la pregătirea a
dunărilor qenerr!", care urmau să constituie organizatii u
nice în întreprinderi, institutii, cartiere, safe, plăşi şi ju
deţe, să aleflqă organele unice de conducere şi să desem
neze delegaţii la Congresul de unificare. Lucrarea se a.cupă 
pe la.rq de modul în care a fost organizată această activi
t0 'c:. Adu:1ările genera:e s-au desfiişurat potriv:it cu liniile 
d:rcctoare stabilite de conducerile centrale ale celor două 
partide şi de Comisia centrală de unificare. La începutul 
lu!1ii fehruari·e a avut loc i1rnstalarea comi1tetelor judeţene ale 
Parti.dulu! Muncitoresc Unic în toate cele cinci judeţe din 
Oitcn,'a. ~:uctic, structurile locale ale Partidului Unic 
'.\fo1lcitoresc fuseseră realizate cu succes. La 21~2'3 
fel~r~rnrie 1948 au a.vu~ loc lucrările Congresului de 
unificare, care a consfmtit ceea ce membrii celor două 
partide muncitoreşti hotărîseră în adunările şi conferintele 



anterioare. Partidul Unic al clasei muncitoare şi-a luat de'
numirea de Partidul Muncitoresc Român (P.M.R.). 

Prin crearea rpar:tidului unic s-a pus capăt sciziunii din 
mişcarea noastră muncitorească, s-a realizat unitatea orga
nizatorică, politică şi ideologică a clasei muncitoare. De a
cum, clasa muncitoare avea un singur conducător politic şi 
se putea concentra eficient asupra grandioaselor probleme 
pe care le punea în faţa poporului român - construirea 
socialismului. „Făurirea partidului revoluţionar unic al cla
sei muncitoare - se arată în Programul Partidului Comu
nist Român a pus capăt pentru totdeauna sciziunii din miş
carea noastră muncitorească, a constituit o însemnată vic
torie a forţelor revoluţionare din România. Aceasta a fost 
o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea cu succes a revo
luţiei, pentru împlililirea misiunii istnrd.ce ce revenea proleta
riatului în oalitate de clasă co1I1ducătoare a societăţii". 1 '• 

In încheierea lucrării sînt formulate unele concluzii re
feritoare Ja efectele benefice pe care le-a avut făurirea parti
dului unic pentru societatea românească. 

Anii socialismului au produs şi în Oltenia, ca în în
treaga ţară, transformări uriaşe din punct de vedere al dez
voltării economice şi social-politice. Beneficiind din plin de 
roadele politicii Partidului Comunist Român de industriali
zare socialistă şi de repartizare raţională a forţelor de pro
ducţie pe întreg teritoriul ţării, clasa muncitoare, toţi oa
menii muncii au realizat şi depăşit sarcinile planurilor cin
cinatle şi, ca urmare, astăzi industria a devenit o ramură im
portantă a economiei judeţelor Olteniei. Au fost obţinute, 
de asemenea, succese tot mai mari în dezvoltarea celorlalte 
domenii economico-sociale. 

Perioada de spectaculoase prefaceri economico-socia,le 
este perioada cunoscută de întregul nostru popor sub de
numirea de „Epoca Ceauşescu" 1 cele peste două decenii 
care au trecut de la Congresul al IX-iea al Partidului Co-
munist Român se concretizează, şi pentru zona Olteniei, 
drept etapa cea mai bogată din istoria sa, acest interval în
semnînd pentru judeţele Dolj, Gorj, Vîlcea, Olt şi Mehedinţi, 
perioada în care industria a fost puternic dezvoltată„ 

. ln raport direct cu dezvoltarea economico-socială şi cu 
schimbările care au avut loc în judeţele Olteniei, s-a dezvol-
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tat şi afirmat puternic forţa :politică conducătoa·re a naţiunii -
Partidul Comunist Român. In aceşti ani, rîndurile organizaţiilor 
judeţene de partid de pe meleagurile Olteniei au crescut con
siderabil, însumînd la sfîrşitul anului 1985, un număr de 
364. 862 membri de partid, din care peste 75 la sută îşi des
făşoară activitatea în sfera producţiei materiale. 

Procesul complex al dezvoltării economico-sociale al 
tuturor judeţelor tării în etapa superioară a făuririi socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate, creşterea calitativă şi 
diversificarea obiectivelor social-poliitice şi cultural-educa
tive, gradul tot mai înalt de organizare a proceselor sociale 
determină apariţia unor trăsături şi aspecte noi în afirmarea 
rolului organelor şi organizaţiilor de partid ca forţă poli
tică conducătoare la locul de producţie, implicarea tot mai 
profundă în studierea realităţilor în continuă evoluţie în 
scopul cunoaşterii temeinice a vieţii economice şi sociale, 
al fenomenelor şi tendinţelor noi, economi.ce, politice, ideo
logice din fiecare judeţ al patriei n castre. 

Toate aceste măreţe realizări şi perspective demonstrea
ză ju5teţea polHicH :partidului nostru comunist - forţa poli
tică conducătoare a societăţii, care se călăuzeşte neabătut 
după concepţia revoluţionară, materialist-dialectică şi isto
rică, după socialismul ştiinţific, aplicîndu-le în mod creator 
la condiţiile concrete din ţara noastră. Ele demonstrează cu 
putere că partidul nostru comunist îşi îndeplineşte misiu
nea istorică de a conduce întreaga naţiune pe drumul fău
ririi noii orînduiri sociale, orînduire în care poporul, oame
nii muncii sînt adevăraţi stăpinl ai tuturor bogăţiilor naţio
nale, făuritorii conştienţi ai propriului lor viitor, liber şi in· 
dependent. 
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