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Expoziţia istorică a confirmat şi confirmă justeţea ideilor 
şi tezelor socialismului ştiinţific cu privire la necesitatea şi im
portanţa fundamentală a unităţii clasei muncitoare în lupta pen
tru instaurarea puterii oamenilor muncii şi construirea orîndu
irii noi, socialiste. 

Vom încerca în cele ce urmează să desprindem unele as
pecte majore, trăsături şi concluzii ale experienţei organizaţi
ilor Partidului Comunist şi Partidului Social-Democrat din 
Oltenia referitoare la activitatea desfăşurată în vederea făuri
rii unităţii de acţiune a clasei muncitoare în perioada anilor 
1921-1944. 

Legată atît de antecedentele şi tradiţiile luptei proletaria
tHlui român, cit şi de coimplexitaiteia şi speeifiieifatiea viie·ţii so
cial-politice a României în epoca interbelică, lupta pentru fron
tul unic muncitoresc a reprezentat o coordonată majoră şi o 
permanenţă în activitatea partidului nostru. Preocupările, efor
turile neîntrerupte şi realizările succesive pe linia făuririi uni
tăţii muncitoreşti de acţiune derivate din imperativul istoric 
al asigurării rolului de hegemon al proletariatului în mişcarea 
revoluţionară a maselor largi populare, constituie un element 
principal de referinţă la care se cuvine raportate, într-o măsură 
sau alta, toate succesele Partidului Comunist Român în perioa
da de care ne ocupăm. 

Apărută pe scena societăţii româneşti în perioada 1860-
1870 mişcarea muncitorească a cunoscut un proces continuu de 
oreşt::re, c.on0om'.t·2nt cu ext'.nd·21r:2.3 şi dezvolt3aiea forrţelc,r şi 
relaţiilor de producţie capitaliste. Desăvîrşirea formării statu
lui national unitar român în anul 1918 a realizat cadrul nece
sar îninănuncherii şi dezvoltării mai rapide a tuturor forţelor 
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l"evoiuţionare şl progres.iste. Mişcarea muncitorească şi soda
listă a căpătat noi dimensiuni. 

Acţionînd unită în numeroasele demonstraţii şi în mari 
acţiuni greviste, al căror punct culminant l-a reprezentat greva 
generală din octombrie 1920, la care a participat întregul pro
letariat din România, clasa muncitoare s-a manifestat ca o for
ţă impunătoare, de care clasele dominante au trebuie să ţină 
seama. 

Stimulat puternic de victoria şi ideile Marii Revoluţii So
cialiste din Octombrie, procesul rapid de rc.dicalizare a mase
lor muncitoare din ţara noastră s-a întrepătruns cu o susţinută 
acţiune de clarificare ideologico-politică în rîndurile Partidu
lui Socialist. 

Situaţia internă şi internaţională, luptele de clasă din pe
rioada avîntului revoluţionar imediat următor primului partid 
revoluţiona1r de trp nou să conducă c1asa munci1toiarie şi celelal
te forţe progriesiste în lupta pentru înfăptuiirea uno;r adînci 
tiransformăTi sodale. 

Exponent al voinţei mişcării muncitoreşti, organizate, 
P.C.R. a fost creat în mai 1921 ca unic reprezentant legitim al 
proletariatului din întreaga ţară. Transformarea Partidului 
Socialist în Partid comunist era chemată să dea un conţinut 
nou şi să ridice pe o treaptă superioară unitatea clasei munci
toare din România. 

Crearea Partidului Comunist Român. pe baza ideologiei 
marxist-leniniste a marcat o etapă nouă, superioară, atît pe 
plan politic şi ideologic, cit şi organizatoric în mişcarea revolu
ţionară din România, în dezvoltarea detaşamentului de avan
gardă al clasei muncitoare, a dat un nou şi puternic avînt lup
telor politice şi sociale desfăşurate de masele largi populare 
din ţara noastră. 1 

„Făurirea Partidului Comunist din România a reprezentat 
victoria concepţiei revoluţionare a socialismului ştiinţific, a 
marxism-leninismului revoluţionar, constituind un moment is
toric, de importanţă deosebită în mişcarea revoluţionară din 
ţara noastră, în organizarea luptei viitoare a proletariatului, a 
maselor asuprite din România". 2 

Nesocotind însă voinţa liber exprimată a marii majorităţi 
a membrilrn· PamtiduJui Socialist de făuriire a unui parlid con
secvent revoluţionar şi profitînd de situaţia grea creată de au
tor;ităţile burgheze partidului comun:i1st abia născut, ca urmaire a 
arestărilor masive, înscenărilor judiciare şi persecuţiilor de tot 
felul, elementele social-democratice de dreapta, izolate şi ex-
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duse din organizaţiile de partid încă din februarie 1921, au 
purces, în iunie 1921, la înjghebarea de organizaţii proprii, re
unite sub titulatura de Federaţia Partidelor Socialiste din 
România. 

Cît priveşte situaţia pe plan sindical, trebuie, de aseme
nea, relevat că în spiritul unor tradiţii de multe decenii şi al 
unor importante poziţii cucerite, clasa muncitoare a militat 
pentru menţinerea şi consolidarea unităţii. 

In condiţiile dezbinării mişcării muncitoreşti de către lide
I"ii soda1l-democI"aţi de dreapta, cu griave repercUll'lsi;un:i asupra 
luptelor revoluţionare şi democratice din ţara noastră, precum 
şi ale necesităţii unui timp relativ îndelungat în vederea clari
ficărilor cerute de realizarea unităţii politico-ideologice şi or
ganizataiI"lce a clta1S1ei murncirtoaire pe baza marxism-Leninkmului, 
Partidul Comunist Român şi-a propus, ca orientare tactică şi 
sarcina imediată, majoră, făurirea unităţii de acţiune prole
tară. In legătură cu aceasta, el s-a adresat de nenumărate ori 
liderilor organizaţiilor politice şi sindicale reformiste cu pro
punerea de făurire a Frontului Unic Muncitoresc, explicînd no
ţiunile de caidin priinc'.pl.a1 şi prc:.etic 2oestui imp2rnt~v. Sub 
titlul „Din nou facem a1j:>el la Frontul Unic", errganU1l c2ntr:al de 
presă al P.C.R. „Socialismul" scria : „Să lăsăm pentru moment 
divergenţele de idei care ne despart ( ... ) şi să ne dăm mîna 
pentru a respinge uria7ul atac capitalist. Să ne unim într-un 
front unic al tuturor organizaţiilor, grupărilor şi instituţiilor 
proletare pentru înlăturarea teroarei alb?, pentru eliberarea 
muncitorilor din închisori, pentru desfiinţarea tribunalelor 
ilegale şi casarea sentinţelor trecute, pentru organizarea în 
sindicate şi apărarea lor". 3 

In pofida atitudinii negative adoptate de majoritatea lide
rilor social-democraţi, spiritul de luptă unitară a dştigat trep
tat teren în rîndurile mişcării muncitoreşti. Eforturile desfăşu
rate cu pcrrseYer·enţă în aoeiastă di1I1ecţie de P.C.R. - s-3u con-
jugat cu atitudinea muncitorilor şi a unor cadre cinstite din 
rîndurile organizaţiilor social-democrate de apropiere şi de co-
laborare cu pe1rtidul comunist şi cu organizaţiile de masă 
revoluţionare îndrumate de el. În condiţiile în care atenţia opi
ni•ei publirce largi en capta·tă d2 o amplă campanie opoziţionis
tă îndreptată împotriva principalului partid al claselor domi-
nante, Partidul Liberal, Partidul Comunist Român şi-a inten
sificat eforturile de realizare a unităţii de acţiune muncitoreşti, 
perutru a da consistenţa şi pregătiiriea campa.ndrei amintite". 
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„Activitatea partidului - se sublinl.ază În Programul 
P.C.R. - a fosit mult îngil'leUJliartă de lipsa un·~tăţii, de neînţele
gerea şi necunoaşterea aprofundată a realităţilor şi proceselor 
~'Ociial-poli1ti1ce ce aveau loc în România. Aceasta s-a Iieflectat, 
îndeosebi, în adoptarea unor poziţii greşite în legătură cu 
problema naţională şi colaborarea cu alte forţe muncitoreşti şi 
democratice, ceea ce a avut o influenţă negativă asupra înfăp
tuirii rolului organizatoric al partidului în lupta clasei munci
toare a maselor largi populare. La toate acestea, a contribuit 
·Şi faptul că uneo.ri în conduceirrea pairtUdului s...au aflat oameni 
ce nu cunoşteau realităţile ţării, inclusiv cetă"ţeni ai altor sta
te". • 

Aflaţi permanent în fruntea luptei muncitorimii din Cra
iova, Calafat, Cetate, Filiaşi, Bechet, Turnu-Severin, comuniş
tii din Oltenia şi-au demonstrat, odată cu capacitatea de a 
conduce şi organiza acţiunile revoluţionare, hotărîrea de a ac
ţiona ferm pentru transformarea din temelii a societă·ţii româ
neşti. Organizaţiile comuniste, de tineret şi femei, secţiile lo
cale ale organizaţiilor de masă organizate şi îndrumate de par
tid, sindicatele, au iniţiat şi condus numeroase acţiuni reven
dicative pentru apărarea şi cucerirea de noi drepturi şi liber
tăţi democratice. Alături de ele au acţionat, mai tîrziu, şi or
ganizaţiile aparţinînd P.S.D. şi Partidului Socialist Unitar. 

Demonstraţiile de la 1 Mai, întrunirile şi mitingurile, tipă
rirea unor publicaţii şi manifeste, conflictele de muncă, acţiu
nile de luptă ale ţărănimii, funcţionarilor, intelectualilor, sînt 
aspecte C2['2 concentrează imagin.eia luptei l'E'Voluţio1rnare a ma
selor muncitoare unite din Oltenia din perioada interbelică. 

După scoaterea partidului comunist şi a organizaţiilor sale 
de masă în afara legii, mişcarea revoluţionară din Oltenia a 
trecut la reorganizarea sa pe baze ilegale. Începutul acestei ac
tivităţi l-a marcat crearea în august 1924, din iniţiativa con
ducerii Partidului comunist, a Secretariatului regional al parti
dului, în componenţa căruia au intrat, pînă în 1926, judeţele : 
Mehedinţi, Gorj, Dolj, Romanaţi, Olt, Vîlcea şi Piteşti. 5 

Comuniştii din Oltenia au acordat o mare atenţie reorga
nizării, pe baze revoluţionare, a mişcării sindicale, pe temeiul 
luptei de clasă, menţinerii unităţii de acţiune al proletariatu
lui. Ca urmare, la Craiova au fost reorganizate sindicatele 
lucrători1oir tipo·~.afi, meti:::i:lurgi.şti, tîmplari, cismairi, chelneri, 
şi asimilaţi muncitorilor şi micilor slujbaşi, C.F.R., sindicatul 
presei din Oltenia şi altele. 6 La Turnu-Severin şi-au reluat 
activitatea în noile condiţii Comisia sindicală locală, sindica-
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tele lucrătorilor de la Şantierul Naval, C.F.R., timplarilor, cro
itorilor, sindicatul „Cerna", al lucrătorilor din port şi rampa 
gării etc. 7 

Au fost reorganizate unele sindicate la Corabia şi Cara
căl. 8 In anul 1923, sindicatele muncitorilor metalurgişti din 
Turnu-Severin, lucrătorilor portuali şi cismarii din Corabia, 
muncitorilor metalurgişti şi lucrătorilor brutari din Craiova şi 
altele, constituite pe temeiul Frontului Unic Muncitoresc s-au 
afiliat Consiliului general al sindicatelor unitare. 9 

Integrîndu-se în lupta generală desfăşurată pe plan naţio
nal de mişcarea muncitorească, sindicatele din Oltenia au folo
sit acţiunile de protest împotriva proiectului Codului muncii 
pregătit de guvern la începutul anului 1923, pentru a se adre
sa maselor cu unele probleme importante ale luptei generale a 
proletariatului. Moţiunea-apel adoptată în aprilie 1923 de mai 
multe sindicate din Turnu-Severin arăta pericolul pentru pro
letariat a noului Cod al muncii, a altor legi antimuncitoreşf, 
ofensiva declanşată de autorităţi şi patroni împotriva clasei 
muncitoare prin restrîngerea dreptului la organizare, mărirea 
orelor de lucru ziln:c, stagnarea sau reducerea salariilor, intro-: 
ducerea lucrului în acord, nerespectarea repausului duminical 
etc., după care adresa muncitorimii din întreaga ţară îndem-1 

nul la organizare, unitate şi acţiune. „Comisia locală - Sin
dicatul C.F.R., Sindicatul Şantierului Naval, Sindicatul port şi 
Sindicatul croitorilor, pătrunşi de gravitatea momentului şi 
convinşi că numai prin noi înşine putem apăra, menţine şi cîş
tiga îmbunătăţirea soartei noastre, adresăm maselor proletare. 
indiferent de partid politic, următorul apel : Veniţi în sindica• 
tele nocistre de breslă, formaţi acolo unde nu există, sindicate 
noi. .. , faceţi frontul unic al muncitorimii din România chiar p9 
deasupr.a oapetelo;r celor ce s~air {)lpu.nie". 10 

Sindicatele unite din Craiova au militat pentru realizarea 
uni:tăţ,'i de acţiune şi 01rgarnLrnrtoorioe a P'."'·'.lleta,ri;atului. El'2 s-au 
pronunţat deschis pentru unitatea de acţiune a muncitorimii, 
făcînd demersuri în acest sens pe lîngă organizaţiile politice şi 
profesionale social-democrate. Astfel, în alegerile comunale din 
febrti:irie 1928, la Craiova s-a creat un comitet de front unic 
constituit din comunişti şi social-democraţi. 11 

Alături de secţiunile P.C.R. şi ale organizaţiilor sale dC' 
masă, la Craiova au acţionat secţiuni ale P.S.D. şi Partidului 
Social:st Independent, ale organizaţiilor sindicale şi de tineret, 
ale altor partide. Ele au desfăşurat în comun munca de pro-



pagandă în întreprinderi şi ateliere, la sate şi îh cercuri de in
telectuali, au organizat acţiuni cu caracter re~ndicativ ·cu 
ajutorul sindicatelor muncitorilor tipografi din Craiova, lucră
torilor manuali din portul Bechet." 

Amploarea luptelor revoluţionare a impus ~onducerea a
cestui proces cu mai mare operativitate şi eficienţă a acţiunilor 
maselor, l,egăturile cu masele de oameni aJi muncii din uzine, 
fabrici, cartiere şi porturi, au impus organizaţiilor partidului 
comunist din Oltenia să folosească posibilităţile oferite de sin
dicatele muncitoreşti care acţionau legal mai cu seamă cele u
niito.re - oomuni,şti.i, ceilalţi membl'i ai sindicate-lor un.i,taTe c::.u 
militat pentru refacerea unităţii sindicale pe baze revoluţiona
re, apărarea intereselor economice vitale ale oamenilor muncii, 
participarea la lupta generală condusă de P.C.R. pentru drep
turi şi libertăţi democratice. 

Conştienţi de necesitatea unităţii de acţiune a clasei mun
citoare, comuniştii din Oltenia s-au adresat în mai multe rîn
duri conducătorilor social-democraţiei locale, încheind în mai 
multe etape înţelegeri, organizînd acţiuni comune pe bază de 
front unic. R2zultatele puteau fi şi mai bune dacă atît comu
niştii, cit şi social-democraţii locali manifestau mai multă în
ţelegere în relaţiile dintre ei, dacă ar fi situat întotdeauna pro
blemele generale ale unităţii de acţiune a elasei muncitoare 
deasupra unor chestiuni nesemnificative d:- ordin subiectiv şi 
personal. 

Desfăşurînd activitate în sindicatele muncitoreşti, comu
niştii au cîştigat experienţă politică în direcţia îmbinării mun
cii ilegale cu cea legală, în apărarea intereselor vitale ale ma
selor muncitoare. Concluziile acestei experienţe demonstrau că 
era posibilă adoptarea unor forme de manifestare legală a 
P.C.R. în viaţa politică generală a României. Acest deziderat 
a fost realizat în Partidul comunist prin intermediul B.M.T. 
creat în anul 1926 ca organizaţie de masă legală din care fă
ceau parte comuniştii social-democraţi, elemente rc::clicale din 
partidul ţărănesc şi din alte organizaţii democratice. Înfiinţa
rea acestei organizaţii de masă evidenţia preocupările P.C.R. 
pentru închegarea alianţei clasei muncitoare, cu ţărănimea şi 
cu celelalte mase muncitoare neproletare, grija sa de a c.vea o 
formaţiune politică cu un program care să-i permită a acţiona 
deschis. Partidul comunist condiţiona unire~ tuturor forţelor 
democratice în cadrul B.M.T. de acceptarea de către acestea a 
programului formulat şi de desfăşurarea luptei comune împo
triva partidului şi guvernului liberal. Deviza noastră, se subli-
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nia într-un document al Partidului comunist - este front unic 
împreună cu muncitorii, ţăranii, cu toate partidele politice şi cu 
toate masele care primesc programul nostru şi sînt dispuse să 
lupte împreună cu noi pentru nimicirea partidului şi a guver
nului liber.,: 

Practic, s-a trecut la organizarea formaţiunilor B.M.T., 
în toamna anului 1925 în preajma alegerilor comunale. La 
sfîrşitul acestui an, în urma activităţii secţiilor şi a celulelor 
P.C.R. s-au constituit în Oltenia comitete locale ale B.M.T. la 
Turnu-Severin, Craiova şi Corabia, iar la începutul anului 
1926 la Calafat. '4 

Un moment important în viaţa P.C.R. şi în viaţa politică 
a ţării l-a constituit participarea B.M.T. la alegerile comunale 
din 1926, împreună cu partidul ţărănesc, partidul naţional al 
poporului, cu organizaţii socialiste şi social-democrate în ca
drul „opoziţiei unite" pentru înfrînegerea în alegeri a guver
nului libeiraJ. In vederrea riealiză:r:ii acestul obi,ectiv politic, or
ganizaţiile componente ale B.M.T. din Turnu-Severin, Craiova 
şi Corabia au dus tratative cu organizaţiile locale ale partidu
lui ţărănesc şi partidului naţional, încheind acorduri de parti
cipare pe liste comune în alegeri. Campania electorală a per
mis candidaţilor B.M.T., mulţi dintre ei membri ai P.C.R., să 
ia legătura cu muncitori, ţărani şi alţi oameni ai muncii, să 
explice politica partidului comunist, să contribuie la întărirea 
influenţei sale în mase. 

In timpul îrutrundrH0ir electotl'lale organizate de B.M.T. sau 
de opoziţie, reprezentanţi ai Secţiunii din Turnu-Severin şi ai 
Comitetului Blocului au prezentat probleme de interes comun, 
au vorbit alegătorilor despre necesitatea unităţii mişcării sin
dicale, legalizarea partidului comunist, au protestat împotriva 
legilor antimuncitoreşti, a regimului deţinuţilor politici din în
chisori, au cerut amnistie generală, pace cu toate ţările, inclu
siv cu Rusia Sovietică. 15 Ridicarea şi dezbaterea unor aseme
nea probleme importante în faţa maselor, au făcut ca luările 
de cuvînt ale reprezentanţilor partidului comunist şi ai B.M.T. 
să fie primite cu entuziasm de către alegători. 16 Acest lucru a 
ieşit în evidenţă şi în ziua alegerilor cînd la Turnu-Severin şi 
Crai1ova lista „opoziţiei unite" a întrunit un număr mai mare 
de voturi decît lista liberală. In ţară au fost aleşi 27 de consi-, 
Eeri comunali dintll"e candidaţii B.M.T. 17 La Turnu-Severin au 
devenit consilieri comunali Mihai Vacovei, avocat, Vasile Ar
\fi.~anu, croitor, Ion Crăciunescu, lucrător la Şantierul naval 



şi Matei Smeadu, lucrător la Atelierele C.F.R„ propuşi can
didaţi de către comitetul local al blocului. ' 8 

Succesele obţinute în alegerile comunale evidenţiau vala
bilitatea B.M.T., dar şi necesitatea luării unor măsuri unitare 
pentru consolidarea activităţii lui. In acest scop, la 18 aprilie 
1926 a avut loc la Turnu-Severin Conferinţa pe ţară a comite
telor de front unic ale B.M.T., 19 la oaire ·au luait pairite neprezen
tanţi ai comitetelor din Bucureşti, Timişoara, Oradea, Arad, 
Braşov, Iaşi, Turnu-Severin şi Craiova. 

Conferinţa de la Turnu Severin a avut efecte pozitive a
supra activităţii ulterioare a Blocului deoarece a pus bazele, 
organizate ale acestuia, a elaborat o linie unitară de acţiune pe 
întreaga ţară, tactica de luptă în campania electorală pentru 
alegerile generale parlamentare, a adoptat programul electoral 
al organizaţiei, a ales pentru prima dată organele centrale de 
conducere ale B.M.T. 

După conferinţa de la Turnu-Severin, Partidul Comunist 
Român a făcut pregătiri intense pentru a participa, prin inter
mediul B.M.T. la alegerile parlamentare din mai 1926. Mili
tanţii revoluţionari din Turnu Severin, Craiova, Corabia, Cala
fat, Tg.-Jiu au tipărit şi răspîndit manifeste cu Programul 
B.M.T„ au organizat întruniri la care comuniştii Mihai Cru
ceanu, Ion Pîrvan, Ilie Diaconescu, State Ciuhurezu şi alţii au 
popularizat şi explicat lozincile şi revendicările cu care B.M.T. 
se prezenta în alegeri, legalizarea P.C.R., amnistie generală, 
desfiinţarea stării de asediu, închegarea Frontului Unic Mun
citoresc, menţinerea păcii cu toate popoarele etc. 20 

Pentru înfăptuirea Frontului Unic al proletariatului şi ob
ţinerea de succese în confruntarea electorală, C.C. al B.M.T. 
a propus federaţiei partidelor socialiste să meargă împreună cu 
alegeri!Le generale di1J1 1926, avînd la bază prag.ramul bl·ocului. 
Dat n-a găsit înţelegerea necesară la conducătorii sociali-demo
craţi şi socialişti. Trebuie remarcat însă faptul că nereru;ita 
s-a datorat şi atitudinii rigide a unor conducători ai B.M.T. 
care au insistat ca acordul ce se va încheia să aibă caracter 
permanent. Cu toate că B.M.T. recomandase membrilor sa1 
ca „Acolo unde nu sînt liste ale Blocului să se voteze listele 
social-democraţiei". 2

' Ca urmare a lipsei de unitate între cele 
două organizaţii (B.M.T. şi F.P.S.R. nn) n-a pătruns în parla
ment nici un reprezentant al clasei muncitoare. 

Militanţii comunişti din Oltenia au continuat să ia parte 
la acţiunile cu caracter naţional organizate de B.M.T., contri-
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buind la dezbaterile şi clarificarea unor probleme generale ale 
mişcării muncitoreşti din ţara noastră. 

La Conferinţa B.M.T. din iunie 1927 au fost prezenţi şi 
M. Păunescu din partea organizaţiei locale Turnu-Severin şi 
Ilie Diaconescu, din partea organizaţiei B.M.T. Craiova. Cu
noscător al problemelor unităţii mişcării muncitoreşti din 
România, M. Păunescu a subliniat în Intervenţia lui necesita
tea ca social-democraţia română să nu fie analizată global, 
ci nuanţat avînd în vedere existenţa elementelor de stînga în 
interiorul ei, receptive la colaborarea cu comuniştii în interesul 
proletariatului. Din această constatare justă el trage concluzia 
realistă că în etapa respectivă existau condiţii favorabile pen
tru făurirea Frontului Unic Muncitoresc. 22 Era însă necesară 
o perioadă de cuonaştere mai profundă, de apropiere reciprocă 
de supleţe şi realism din partea comuniştilor şi social-demo
craţilor în iniţierea şi înfăptuirea unor acţiuni muncitoreşti co
mune, împotriva exploatării şi asupririi, pentru triumful cau
zei clasei muncitoare. 

Puternicele bătălii revoluţionare ale muncitorilor ceferişti 
şi petrolişti din ianuarie-februarie 1933 au avut un puternic 
ecou în rîndurile maselor populare din Oltenia. 

Organizate de P.C.R. pe baza unităţii de acţiune a clasei 
muncitoare, luptele greviste de la începutul anului 1933 au 
constituit un exemplu strălucit de înfăptuire a frontului unic 
al tuturor muncitorilor, indiferent de apartenenţa lor politi
că, au demonstrat cu vigoare că forţa clasei muncitoare cons
tă în unitatea ei, ca o condiţie esenţială pentru asigurarea ro
lului conducător al proletariatului în lupta întregului popor 
pentru revendicări economice şi politice. 

In anul 1929, comuniştii din Oltenia şi-au îmbunătăţit 
munca în rîndul sindicatelor unitare, prin intermediul cărora 
realizarea mobilizării oamenilor muncii la acţiuni revoluţiona
re pentru cucerirea de revendicări general-democratice. La 
Turnu-Severin, autorităţile locale reclamau, în aprilie 1929 o 
activitate febrilă din partea conducătorilor sindicatelor unita
re. 23 Solidarizîndu-se cu eroi luptători de la Griviţa şi de pe 
Valea Prahovei, comuniştii şi social-democraţii craioveni au 
difuzat în noaptea de 27 spre 28 februarie manifeste şapilo
grafiate prin care cereau eliberarea luptătorilor arestaţi. ln 
iunie 1934, muncitorii, ţărani, intelectuali, şi funcţionari din 
Craiova şi din întregul judeţ au condamnat energic procesul 
intentat corn;lucătorilor muncitoriţor ceferişti şi petrolişti. Tot 
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la Craiova s-a reuşit să se uneasca m front comun sindicate
le tîmplarilor, brutarilor şi metalurgiştilor, obţinînd pe această 
cale unele revendicări pentru muncitori. 2

• 

In anii următori organizaţiile partidului comunist şi ale 
Partidului-social democrat din Turnu-Severin, Olt, Vîlcea, Tg.
Jiu, Craiova, Corabia au acţionat cu mai multă hotărîre în di
recţia întăririi capacită·ţii de luptă, au reuşit să-şi îndrepte tot 
mai mult activitatea spre problemele vitale fundamentale ale 
clasei muncitoare. In acest scop lupta pentru unitate de acţi
une cuprindea mase tot mai largi, cîştigă teren cu fiecare zi, 
determinînd schimbări de poziţie şi la unii lideri social-demo
craţi. Sub acest raport este semnificativă poziţia adoptată de 
Conferin/~a regională Oltenia a P.C.R. din 20 iulie 1935 25 care, 
desfăşurată în condiţii de adîncă ilegalitate, venea să confir
me înică o da1tă vaJabilirtatea şi forţa de caire dispunie3. pairtidul 
în această parte a ţării, grija deosebită a comuniştilor locali de 
a duce chiar în condiţiiile de represiune şi teroare lupta pentru 
mobilizarea maselor muncitoare, identificarea luptei lor îm -
potriva fascismului şi a războiului, ca sarcină importantă şi 
specială a organizaţiilor P.C.R., a celorlalte forţe progresiste, 
patriotice din regiune, alcătuirea şi dezbaterea cu toţi munci
torii a revendicărilor economice şi politice, alegerea din rîndul 
muncitorilor a comitetelor de acţiune, ca organisme ale frontu
lui unic de luptă. 

La reali:ziarea impo['ltan1telor obiective şi sarcini oe stăteau 
în faţa partidului comunist, a poporului nostru, în anii 1924~ 
1940 au fost şi pentru forţele revoluţionare şi democratice din 
Oltenia, ani de luptă împotriva pericolului fascist de apărare 
a drepturilor şi libertăţilor democratice, a independenţei şi 
integrităţii ţării. 

Comuni,ştii social-democraţi, socialişti, muncitori socia
lişti, unitari socialişti, forţele democratice s-au pronunţat ferm 
pentru colaborare în lupta împotriva pericolului fascist ex
tern şi intern. Secţiunile locale ale Blocului pentru apărarea 
libertăţilor democratice, Ligii muncii, Comitetul român pentru 
pace, grupul avocaţilor democraţi au militat pentru unirea 
tuturor forţelor interesate în bararea drumului fascismului, 
pentru organizarea ajutorării şi apărării revoluţionare şi anti
fasciştilor, aflaţi în închisori, pentru antrenarea clasei munci
toare la acţiuni. 

In judeţele Olteniei, organizaţiile partidului c9munist ~i 
ale social-democraţiei au desfăuşat intense acţiuni de clarifi -
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care şi organiza.ne a olais:ei muncitoare în si:ndicaite, militînd 
permanent pentru consolidarea Confederaţiei generale a mun-
cii. 

Este semnificativ în acest sens Apelul-manifest adresat de 
C.C. al P.C.R. muncitorimii din judeţul Mehedinţi pentru în
făptuirea Frontului Unic Muncitoresc şi unităţii sindicale,,. în 
vederea o;rganiză.rii luptei împo·triva expkiia.tăJ"li şi a fascismu
lui, apel primit cu satisfacţie şi aplicat în viaţă, de munci
torimea din întreaga Oltenie. 26 Cele 30 de organizaţii sindicale 
existente în ţinutul Olteniei, aflate sub influenţa comuniştilor, 
social-democraţilor şi socialiştilor-unitari, înţclegînd impera
tivul unităţii muncitoreşti s-au reorganizat şi afiliat la Con
federatia Generală a Muncii. 27 

A~ţionînd în spiritul revoluţiei Conferinţei regionale Ol
tenia a P.C.R. din iulie 1935, care a pus în evidenţă necesi
tatea continuării luptei pentru unitate în sindicate, 28 la Turnu
Severin, Craiova, Rîmnicu-Vîlcea, Slatina, Ocnele Mari, Cala
fat, Corabia etc., sindicatele muncitoreşti au desfăşurat acţiuni 
permanente în spiritul unităţii de acţiune în sindicate, a reali
zării pe această bază a Frontului Unic Muncitoresc. ~9 

Uniunea sindicală a ieşit puternic în evidenţă cu prilejul 
alegerilor pentru c;:amera de muncă din anul 1936. Sindicatele 
muncitoreşti care făceau parte din circumscripţia camerei de 
muncă din Craiova, constituite în Frontul democratic muncito
resc, au difuzat un manifest în rîndurile tuturor muncitorilor. 
din fabrici şi ateliere, prin care se arăta necesitatea de a a
lege în conducerea camerei de muncă pe reprezentanţii lor 
cei mai conştiincioşi şi devotaţi, care să le apere interesele 
şi să vegheze la aplicarea legislaţiei muncitoreşti. 30 Muncitorii 
erau chemaţi să respingă lista nr. 2 care cuprindea îndeosebi 
candidaţii din rîndul şefilor de ateliere şi să voteze lista nr. 1, 
a lucrătorilor pe care figurează elemente cinstite şi oţelite în 
lupta pentru dezrobirea clasei muncitoare. 3

' În rîndul acestora 
din urmă se aflau membri ai P.C.R•., P.S.D., P.S.U. şi muncitori 
neîncadraţi politic, cu autoritate în masele muncitoreşti, hotă
rîţi să lupte pentru cauza proletariatului. 

Frontul Unic Muncitoresc la nivelul partidelor politice ale 
clasei muncitoare continua să nu fie realizat, cu toate propu-· 
nerile şi insistenţele P.C.R. Totuşi, în anul 1934 au avut loc 
două evenimente importante pentru unitatea naţională a pro
letariatului din România. Primul se referea la protocolul în
cheiat între P;C.R. şi P.S.D. pentru încetarea politicii pe tim
~ul acţiuniţor <?Om':lne, cu ~enţinerea <:Ireptului la o critică obi-
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ectivă; lupta comună pentru unele revendicări propuse de 
P.C.R. ; organizarea de acţiuni pentru solidaritatea cu popo
rul spaniol. Al doilea eveniment privea acordul de front unic 
încheiat între Liga muncii şi Comitetul Naţional Antifascist 
(organiza-ţie de masă legală creată şi condusă de P.C.R.) şi 
P.S.U. pe baza unui program de revendicări inspirat din plat
forma propusă de partidul comunist pentru înche.~area uni
tăţii de acţiune a clasei muncitoare. în vederea înfăptuirii pre 1 
vederilor din program s-a creat un comitet de coordonare al 
frontului unic a cărui existenţă a fost scurtă, deoarece, în 
noiembrie 1934, guvernul l-a dizolvat împreună cu organiza
ţ.iitle d-E> maiSă leg.al existente. 

Sigur, aceste înţelegeri la nivel naţional au avut influenţă 
poz~tivă asupra unităţii de acţiune pe plan lccal. Conducătorii 
mişcării muncitoreşti din judeţele Olteniei, îndeosebi comuni·ş
tii au iniţiat unele acţiuni pentru înfăptuirea frontului unic 
de jos al oamenilor muncii în lupta împotriva regimului bur
ghezo-moşieresc. 

Pe baza sarcinilor şi obiectivelor stabilite de P.C.R. şi în 
conformitate cu acordurile sau înţelegerile realizate de organi
zaţiile P.S.D. şi P.S.U. din Turnu-Severin şi Craiova clasa 
munc:kairie a acţiona1t în f:ron:t unic cu pnHejul unoir g.ren~, 81 
alegerilor pentru camerele de muncă, în cadrul acţiunilor or
ganizate împotriva scumpetei, pentru dreptul la organizare şi 
instruire, pentru dizolvarea organizaţiilor fasciste şi profascis
te etc. La Turnu-Severin în anii 1935-1936 s-au încheiat ase
menea acorduri între organizaţiile locale ale P.C.R., P.S.D., 
P.S.U. pentru organizarea dC' acţiuni comune în vederea apă
rării zilnice ale clasei muncitoare, a drepturilor şi libertăţilor 
democratice. 

Deşi au avut loc multiple acţiuni comune ale clasei mun~ 
citoare iniţiate de P.C.R. în colaborare cu P.S.D. şi P.S.U., 
Frontul Unic Muncitoresc pe plan naţional nu s-a înfăptuit. 
Cu toate acestea însă activitatea desfăşurată de clasa munci
toare pentru unitatea de acţiune a contribuit activ la creşterea 
şi consolidarea mişcării de rezistenţă antifascistă şi antihitle
ristă a poporului român, clasa muncitoare condusă de partidul 
comunist a reprezentat, în fapt, forţa principală a acestei miş
cări. 

Pentru a înfăptui acest deziderat, coalizarea pe o platfor
mă comună a forţelor democratice, antifasciste, partidul co
munist a creat şi îndrumat, în aceşti ani, un număr însemnat 
de organizaţii de masă legale. în judeţele Olteniei cele mai 
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active organizaţii de masă legale au fost „Liga muncii", „Blo
Lul pentru apărarea libertăţii democratice" şi „Uniunea Demo
cratică". Mişcarea antifascistă şi lupta pentru cucerirea liber-, 
tăţilor democratice au cunoscut noi dimensiuni în această par
te a ţării odată cu creşterea şi activitatea organizaţiilor de 
masă legale, îndeosebi a „Blocului democratic". 

In Oltenia, au luat fiinţă secţiuni ale Ligii muncii, în 
Craiova şi Rîmnicu-Vîlcea. 32 În campania electorală din anul 
1933, cînd Liga muncii a depus candidaţi în 45 de judeţe, in
clusiv în Vîlcea, R•omanaţi, Dolj şi Mehedinţi, comitetele Ligii 
din Crc iova şi Rîmnicu-Vîlcea şi-au sporit activitatea în rîndul 
maselor. „Munca noastră - se sublinia în manifestul electo
ral al Ligii muncii din Rîmnicu-Vîlcea, nu e reglementată, re
pausul nu se respectă, salariile şi pensiile nu ni se plătesc, ta
xele şi birurile ne doboară, sîntem concediaţi la bunul plac al 
stăpînilor. Toată Valea Lotrului geme în exploatarea barbară 
a societăţii. 32

bls Manifestul sublinia necesitatea unirii munci
torimii într-un front comun de luptă împotriva exploatării şi 
asupririi pentru apărarea intereselor lor vitale. 

În noiembrie 193-l, guvernul burghezo-moşieresc a desfiin
ţat organizaţiile de masă democratice legale, activitatea lor 
fiind considerată periculoasă pentru securitatea statului. 

După dizolvarea organizaţiilor legale ale Ligii muncii, Par
tidul comunist nu se putea lipsi de un instrument legal, prin 
care să or~ranizeze şi să conducă mişcarea antihitleristă şi an
tifascistă. h acest scop, în 1935, a creat „Blocul democratic", 
organizaţie care a continuat pe un plan superior, activitatea 
desfăşurată de B.M.T. şi Liga muncii. În Oltenia au luat fiin
ţă şi au desfăşurat o intensă activitate un comitet la Turnu
Severin, iar la Rîmnicu-Vîlcea, Corabia, Caracăl şi Calafat, co-'. 
mitete locale ale Blocului democratic, din care au făcut par
te muncitori comunişti şi sociali-democraţi. 

În judeţele Mehedinţi şi Vîlcea s-au creat asemenea comi
tete şi în mediul rural în vederea atragerii ţărănimii la lupta 
pentru cîştigarea revendicărilor cuprinse în programul Blocu
lui. :ia 

Odată cu apariţia şi dezvoltarea acestei organizaţii de ma
să legale, mişcarea antifascistă şi activitatea pentru realizarea 
unui larg fornt popular în Oltenia, îndeosebi în judeţul Me
hedinţi s-a ridicat pe o treaptă superioară. 

Activitatea politico-organizatorică deesfăşurată de Blocul 
democratic a ieşit puternic în evidenţă cu prilejul pregătirii şi 
desfăşurării alegerilor parlamentare parţiale de la 18 februarie 
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1936 din judeţele Hunedoara şi Mehedinţi. Pentru asigurarea 
succesului în alegeri s-a realizat pe plan local o coaliţie de 
forţe democratice în care au intrat B.A.L.D., Frontul plugari
lor, Madosz, Partidul Socialist (Popovici), organizaţiile P.S.D. 
şi P.N.T. Din partea frontului comun al fortelor democratice 
a fost propus să candideze în alegeri, la Meh~din-ţi, Dr. Nico
lae Lupu. 

înfăptuirea Frontului popular în lupta comună împotriva 
fascismului era prezentă în toate acţiunile iniţiate de organiza
ţiile din Turnu-Severin aile Blocului Demoor:atic de oon~br1U1Cţii 
iliaca.Ie. 

Intr-un manifest electoral din anul 1936 al acestei orga
nizaţii adresat muncitorilor şi ţăranilor mehedinţeni se subli
nia necesitatea că „în lupta noaistiră împotriva fascismului tTă
dător de patrie şi de neam, vo:i nu sînteţi siingUJri, în toate col
ţurile ţării noastre, poporul munciitoir se ridică contra bo.1I1de-lor 
hitleriste-f.asdste. Muncitori şi ţărani din Mehedinţi f.aceţi din 
Frontul popular o realitate vie, de neînvins ... , faceţi din Me
hedinţi o fortăreaţă populară de patriotism antifascist", 34 sau 
manifes1tul intitulat „Mundtori, ţărani, inteleotuaWi, mici m2se
riaşi din Turnu-Severin vă chemăm să vă uniţi în front co
mun, să impuneţi prin forţa noastră ce o reprezentaţi salarii 
la nivelul scumpetei; 8 ore de muncă pe zi, ajutor şomerilor 
şi ţăranilor săraci şi cei loviţi de secetă". 35 

Concludent pentru a ilustro stairlea de spirit, antifascistă, 
şi patriotismul maselor populare din Dolj a fost adeziunea lar
gă la victoria forţelor democratice în alegerile parlamentare 
parţiale din Mehedinţi de la 18 februarie 1936 ; participarea 
la manifestările şi demonstraţiile antifasciste de la Craiova din 
21 mai 1936, 1a car.e au luat pa11te peste 10 OOO de muncitori, 
meseriaşi, funcţionari, ţărani care s-au solidarizat cu militanţii 
antifascişti judecaţi la Craiova ; toate acestea demonstrează în 
fapt participarea activă a maselor populare din Dolj la lupta 
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor democraţiei, confir
mîndu-se ceea ce menţiona ziarul Scînteia din iulie 1936 că la 
Craiova „guvernul s-a lovit de o puternică opoziţie antifascis
tă". 36 

Situaţia creată în România prin instaurarea dictaturii re
gale, a pus în faţa partidului comunist, a celorlalte forţe de
mocratice sarcini deosebit de complexe. Se ridică acum cu a 
cuitate problema că, în funcţie de condiţiile interne şi exter
ne, Partidul comunist să folosească noi şi eficiente forme -ii 
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metode de luptă care să dinamizeze masele şi să le mobilizeze 
împotriva dictaturii regale, a fascismului şi hitlerismului pen
tru apărarea independenţei şi suveranităţii ţării. 

In aceste condiţii se impunea mai mult ca oricînd coaliza
rea tutuiror foirţelor poplll1aire şi patriotice într-un front comun 
de luptă, a cărui premisă de bază trebuia s-o constituie Fron
tul Unic Muncitoresc, deziderat major al luptei antifasciste şi 
antihitleriste pentru a cărui înfăptuir-e partidul comunist mi
lita de multă vreme. 

Colaborarea dintre partidele clasei muncitoare în această 
etapă istorică a fost influenţată pozitiv şi de afirmarea tot mai 
puternică a unui spirit novator, realist în politica partidului 
comunist, precum şi de întărirea poziţiilor aripii de stînga din 
p,21rtidul Sodal-DemoCT1at, prin excluder.ea din rinduril2 sale 
a liderilor de dreapta care îşi oferiseră serviciile dictaturii re
gale. In acest context se înscriu acţiunile iniţiate de organi
zaţiile judeţene ale partidului comunist pe linia reorganizării 
şi întăririi propriilor organizaţii. 

In aceste împrejurări, obiectivul principal al tacticii orga~ 
nizaţiilor partidului comunist din Oltenia a fost realizarea uni
tăţii de acţiune a clasei muncitoare, a frontului unic munci
toresc ca bază a unei cuprinzătoare concentrări de forţe demo
cratice şi antifasciste, problemă prioritară aflată în atentia 
Conferinţei regionale a Partidului comunist din Oltenia din 
iulie 1935, şi a primei conferinţe a regionalei U.T.C., a fost 
confirmat în practică, prin participarea în comun a comunişti; 
lar, sacial-demooriaţi, sodaliştilor-unitari, sodaliştifo.r la acţi
uni greviste desfăşurate în acei ani, la campaniile electorale, 
alegerile comunale şi judeţene, la organizarea unor manifest<!
ţii cu caracter antifascist şi antirevizionist. 37 

In clarificarea acţ.iunii de colaborare a partidelor clasei 
muncitoare, un rol important l-a avut plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1939, care a stabilit ca sarcină centrală a partidulrn. 
comunist intensificarea eforturilor pentru înfăptuirPa F.U.M. 
şi a unui larg front al forţelor politice care să lupte pentru o
prirea agresiunii fasciste, zdrobirea agenturii hitleriste din in
terior şi doborîrea dictaturii regale. 38 In această situaţie par
tidul comunist a adresat întregului popor apelul fierbinte de 
a fi gata pentru apărarea gliei strămoşeşti. Organizaţiile parti1-

dului comunist din toate judeţele Olteniei au iniţiat şi desfă ... 
şurat multiple acţiuni în scopul mobilizării comuniştilor, a ce
lorlalţi· oameni ai muncii la lupta pentru apărarea pămîntului' 
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natal, a independenţei şi suveranităţii României. În anul 1939, 
militantul comunist Ion Popescu Puţuri a adresat clasei mun-; 
citoare din Oltenia un manifest intitulat „Muncitorimea tre
buie să apere azi hotarele ţării". 39 Manifestul atrăgea atenţia 
asupra pericolului ce-l reprezintă pentru naţiunea română, 
organizaţia fascistă Garda de Fier, indicînd totodată măsurile 
ce trebuiau întreprinse pentru eliminarea definitivă a acestu
ia din viaţa politică a ·ţării, apărarea integrităţii teritoriale şi 
a suveranităţii patriei. 

Instaurarea dictaturii regale a creat o situaţie nouă, deo
sebit de complexă, pentru lupta forţelor muncitoreşti şi de
mocratice. 

Militînd pentru realizarea unei largi coaliţii de forţe po
litice în vederea c-0mba:terii primejdiei care plana asupra ţă
rii, Partidul Comunist Român n-a pierdut nici-un moment din 
vedecr""e neoesita~a principială şi p:iiactică a unităţii daisei mun
citoare sub semnul Frontului unic şi la iniţiativa comuniştilor 
din Craiova, Turnu-Severin, Caracal, Corabia, Tg.-Jiu, Vîlcea 
şi Calafat s-au desfăşurat numeroase acţiuni muncitoreşti, în
dreptate împotri>v.a proieotului guve1mamen1Jal de reorganizaire 
a sindicatelor, cerindu-se respectarea dreptului de organizare 
şi a celorlalte libertăţi cetăţeneşti. Prin moţiuni şi memorii, 
muncitorii comunişti, social-democraţi, sociali.şti şi de alte o
rientări politice, precum şi cei neîncadraţi în vre-un partid 
politic au cerut Conferinţei Generale a Muncii să întreprindă 
o acţiune co.cird.onartă sub lozinca „Z:d în jlllI'Ull sind'.cartelo.r". 

După cum releva tovarăşul Nicolae Ceauşescu, referindu
se la orientarea şi activitatea desfăşurată de P.C.RI. în peri
oada anilor 1933-1939 împotriva fascismului, pentru apăra
rea suveranităţii şi independenţei naţionale a României, „Ero
ica luptă dusă în acei ani de partidul comunist în fruntea cla
sei muncitoare şi a unor largi forţe progresiste sub steagul de
mocraţiei şi independenţei ţării, atitudinea lucidă a unor gru
pări politice ale claselor conducătoare au stăvilit pentru un 
timp ascensiunea spre putere a organizaţiilor fasciste şi înro
birea ţării generale naziste". •0 

Manifestaţiile antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 
1939 din România se înscriu ca momente însemnate în cadru:\ 
general al acţiunilor de masă revoluţionare organizate şi con
duse de partidul comunist. Este deosebit de important faptul 
că în mod simultan, în această zi de 1 Mai 1939, comuniştii, 
socialiştii şi social-democraţii şi-au unit glasul în apărarea 
drepturilor şi libertăţilor democratice împotriva fascismului şi 
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hitlerismului, şi-au afirmat hotărîrea de a lupta cu fermitate 
şi pînă la sacrificul suprem pentru independenţa şi suverani
tatea de stat a României. 41 

Lupta antifascistă şi antihitleristă a maselor populare din 
Oltenia a cunoscut o puternică amplificare în lunile august
septembrie 1940, în condiţiile în care poporului român i-a fost 
impus Dictatul de la Viena. Puternicele manifestări de masă 
din judeţul Dolj, în fruntea cărora s-au aflat comuniştii, au 
exprimat un viguros protext faţă de gravele amputări terito
riale ale ţării şi, în acelaşi timp ferma hotărîre de a apăra eul 
arma în mînă frontierele patriei, independenţa şi suveranita
tea ei. 

Mişcarea de rezistenţă din Oltenia a folosit în mod efici
ent sabotajul şi acţiunile de partizani, ca forme de luptă spe
cifice perioadei dictaturii militaro-fasciste şi războiului hitle
rist. În această încleştare comuniştii, social-democraţii, munci
tori şi ţărani fără de partid au participat din plin la zdrobirea· 
regimului fascist şi a armatei hitleriste în România. •2 

Creşterea rezistenţei antifasciste în interiorul ţării, înfrîn
gerile suferite pe front au determinat apariţia şi dezvoltarea 
crizei regimului dictatorial fascist antonescian. în aceste con
diţii grele, P.C.R .a fost singura forţă politică a ţării, care a 
preconizat soluţii realiste şi clare pentru rezolvarea marilor 
probleme care stăteau în faţa poporului român. Astfel, în a 
doua jumătate a anului 1943, conducătorii comunişti aflaţi în 
lagărul de la Tg.-Jiu au elaborat un plan de acţiune oo pri
vire la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, scoaterea ţării 
din r5zboiul antisovietic şi alăturarea ei la coaliţia antihitle
ristă. Planul mai preconiza o serie de măsuri politice care să' 
asigure înfăptuirea acestor obiective majore printre care : în
tărirea capacităţii politice şi organizatorice a partidului co
munist, intensificarea activităţii de edificare a F.U.M .... reali
zarea în jurul Frontului patriotic şi antihitlerist a unei largi 
coaliţii de forţe politice antifasciste şi antihitleriste inclusiv 
cu reprezentanţii marii burghezii, cu cercurile Palatului regal. 43 

În toate jud2ţele Olteniei organizaţiile partidului comunist 
şi ale Partidului Social-Democrat, sindicatele, Frontul plugd
rilor, Apărarea Patriotică au difuzat un vast material de pro
pagandă în rîndul populaţiei, chemînd-o la lupta pentru elibe
rarea patriei şi zdrobirea Germaniei fasciste. Sînt concludente 
în acest sens, chemările, fluturaşii şi afişele difuzate în rîndu]J 
populaţiei în toamna anului 1944 - „1 500 OOO de români gem 
de patru ani sub jugul grofilor maghiari, slugile mîrşave ale 
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lui Hitler". „Ostaşi roinâni l poporul român ordonă : la asait 
pentru eliberarea slugilor lui ungureşti, este un război drept". 
„J os dictatul hitlerist de la Viena". ti• 

După 4 aprilie 1944, conducerea Partidului comunist din 
România a iniţiat unele măsuri operative pentru consolidarea 
org.ainizatoirică şi poil.Hi100,...,ide0Jogică a pa<I"tidului comuniist în 
conformitate cu cerin-ţele muncii în timp de război. Printre o
biectivele de bază exista şi o asemenea precizare legată de in
tensificarea muncii de creare a Frontului Unic Muncitoresc şi 
c01aEzair.ea în jurul său a tuturor foirţelo,r nefasc.i:ste, continua
rea activităţii de atragere a armatei în lupta antifascistă şi 
antihitleristă etc. 

Ţinînd seama de rolul tot mai important al proletariatu-. 
lui în realizarea dezideratelor majore ale momentului Parti
dul Comunist şi-a amplificat eforturile spr,e cofabor:airea cu 
Partidul Social în vederea întăririi unităţii de acţiune a clasei 
muncitoare - obiectiv fundamental hotărîtor al luptei împo
triva fascismului şi hitlerismului. Prestigiul, autoritatea şi in
fluenţa Partidului comunist asupra proletariatului, inclusiv a
supra muncitorimii social-democrate, devenise tot mai evident 
conturîndu-se din ce în ce mai clar rolul său de factor politic; 
în jurul căruia acţionau forţe politice, antifasciste. In lupta co
mună împotriva regimului fascist antonescian şi a Germaniei 
naziste s-a cimentat unitatea proletariatului, s-au întărit k'
găturile dintre muncitorii comunişti şi social-democraţi ; ideea 
realizării Frontului Unic Muncitoresc cîştiga tot mai mult te
ren şi numeroşi adepţi în masele muncitoare. Cursul ireversi-. 
bil al evenimentelor a dus la modificări pozitive şi în poziţia, 
conducerii P .S.D., ai cărui lideri de dreapta tergiversează în
cheierea acordului de front unic cu comuniştii. 

Intensificarea contactelor Partidului comunist cu repre
zentanţii de frunte ai P.S.D. ca : Rădăceanu, Ştefan Voitec !;ii 
alţii, tratativele desfăşurate între cele două partide au drept 
rezultat realizarea, în aprilie 1944, a acordului cu privire la 
înfăptuirea F.U.M. In manifestul programatic dat către ţară 
se arăta că P.C.R. şi P.S.D. au pus la temelia activităţii Fron
tului Unic Muncitoresc lupta pentru promovarea intereselor 
fundamentale ale ţării, pentru independenţa şi suveranitatei:l 
acesteia, oa şi a cerinţelo;r imediarte economice şi social-politi
ce ale maselor de oameni ai muncii fără deosebire de naţiona-~ 
litate, vestind întregii ţări că proletariatul, clasa cea mai îna
intată a societăţii româneşti, credincioasă tradiţilor sale revo
luţionare - se găse~te în fruntea luptei pentru o Românie li-
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beră, independentă, democratică. „Muncitorimea îşi strînge as
.tăzi r:înd'Urile - se menţiona în manifest - în front unic, la 
noi ca pretutindeni". 45 „Manifestul - arăta tovarăşul Ştefan 
Voi'tec - n-a fost numai o chemare la luptă, dar şi ~emna
lul pentru intensificarea acţiunii, în sfîrşit unite, a forţelor 
muncitoreşti, pentru doborîrea dictaturii şi curmarea unui răz
boi criminal. A fost o dovadă vie, de maturitate, de răspundere 
şi de conştiintă muncitorească". 46 

Frontul ~nic Muncitoresc, închegat pe tărîm politic, deve
nea factorul ho'tărîtor al mobilizării poporului român în lupta 
pentru dcb::1rkea dichturii fasd1s:be şi scoaiter:ea ţării din războ
iul hitlerist. Crearea Frontului Unic Muncitoresc a sporit forţa 
şi hotărîrea clasei muncitoare, a asigurat unitatea sindicală, du
cînd nemijlocit la intensificarea şi lărgirea acţiunilor ei şi, im-' 
plicit, la creşterea rolului proletariatului în lupta împotriva 
fascismului şi războiului, la extinderea influenţei sale asupra 
celorlalte pături muncitoare ale populaţiei. Est':' concludentă, 
sub acest aspect, scrisoarea Conducerii provizorie cu funcţii o
perative a P.C.R. adresată la 1 iulie 1944 activului de p:irtid 
din lagărul de la Tg.-Jiu în care se aprecia că Frontul Unic 
Muncitoresc urmează să antreneze la luptă activă întreaga 
munci'torime din România, să lege această luptă de lupta între
gului popor român pentru cucerirea independenţei naţionale, a 
suveranităţii şi a integrităţii teritoriale. Pe acest temei al ridi
cării clasei celei mai înaintate, clasa muncitoare, partidul cc•
munist a trasat sarcina refacerii „cu de la sine putere a organi
zaţiilor sindicale". Unificarea întregii mişcări muncitoreşti,1 

„fu11idqmeri1:ul si focta md:.r'•oe a frontul 11 i nati.on:al n"1t:r:' ~t!c", 
situarea proletariatului unit „în fruntea luptei de elib2rare n 
popo•„ulni român" •7 au fost obiective impo:ntante. 

Succesele obţinute de partidul comunist în directia conso
lidării organizatilor proprii, a re::ilizării unităţii c'Jp af'tiune c•n 
P.S.D., constituirea comitetelor Frontului unic, acţiunea de di
fuzare a manifestului de la 1 Mai au avut loc în conditiile as
rnt'„q h maximum a tutur.0.r contrad'cţiilor reg:mului ~.r:6al
politic din România, ale intensificării măsurilor de represiune 
ale dict2turii fasciste. 

Activitatea pe multiple planuri, desfăşurată de clasa mun-. 
citoare, acţiunile comune duse de reprezentanţii celor două par
tide muncitoreşti în cadrul frontului unic au avut o mare în
semnătate în înfrîngerea şovăielilor şi inconsecvenţei partidelor 
burgheze, au grăbi·t realiz1arnea politi!aii de alianţă prroconizaite de 
P.C.R. încă din vara anului 1941. 
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Ca urmare a discuţiilor si tratativelnr purtate de mai mult. 
timp, pa1r1tidul oomuni1st a .rieaJi;z.a1t în anii 1944 o înţelegere ru 
gruparea burgheza de sub conducerea lui Gh. Tătărăscu. lwpre
jmările externe favor.abile, or:eiştereia riap:dă a stării de sp'..rit 
antihitleristă în toate categoriile populaţiei, realizarea acordu· 
lui dintre P.C.R. şi P.S.D., contactele stabilite de partidul co
munist cu generali şi ofiţeri superiori şi de cercurile proletaria· 
rnlui, dovedeau oarrai0t2rrnl iluzoriu al planurilor liderilor parti
delor „istorice" în posibilitatea găsirii unei soluţ.fi de ie~ire di11 
situaţia existentă fără participarea comuniştilor şi a maselor 
populare. Teama de izolare totală şi de compromitere politică 
i-au făcut pe condrn::::ăitairii cekr două partide burgheze să acoep
t.e conlucrarea cu partidele din Frontul Unic Muncitoresc şi l~ 
20 iulil? 1944 să încheie cu acestea un acord de colaborare care 
a dus la constituirea Blocului Naţional Democrat. Crearea aces
tui organism politic a cărui platformă de acţiune cuprindea o
biective cu caracter general-democratic printre care : înlătura
rea dictaturii fasciste ; scoaterea României din războiul antiso
vietic ; alăturarea ei Naţiunilor Unite ; eliberarea ţării de sub 
ocupaţia germană ; restabilirea independenţei şi suveranităţii 
naţionale şi instaurarea unui regim democratic, a avut un rol 
însemnat în izolarea şi mai mare a guvernanţilor fascişti. „Du
pă lungi şi spinoase tratative cu conducerile diferitelor partide 
- se arată în scrisoarea conducerii provizorii a P.C.R. din iu
lie 1944 adresată activului de partid de la Tg.-Jiu - am ajur.~· 
la un acord principial, de consti'tuire a Blocului Naţional De
mocrat, în componenţa căruia intră, în afară de noi şi social
democraţi, Partidul Naţional-ţărănesc şi cel liberal". 48 

Făurirea Blocului Naţional-Democrat, coaliţie de forţe ca
re mergea de la comuniştii social-democraţi pînă la cercurile 
Blocului, al cărui program cuprindea o bună parte din obiecti„ 
vele manifestului Frontului Unic Muncitoresc, a constituit un 
pas însemnat în realizarea alianţelor politice necesare asigură-
rii succesului în lupta împotriva dictaturii militaro-fasciste 
Politica dusă de p;irtidul comunist, de făurire a unităţii claser 
rnuncitoare ca bază a unităţii forţelor antihitleriste, se dovedi
se a fi o politică realistă, eficientă. Realizarea Blocului Naţio
nal Democrat şi rolul jucat de partidul comunist în ansamblul 
alianţelor politice, nu au scăpat observaţiei or,Qanelor informa
tive naziste, care relatau la 5august 1944 că „Evoluţia politică 
internă din ultimele săptămîni arată clar o trecere a tuturor 
organizaţiilor spre stînga, cu preluarea conducerii acestei orga
nizaţii de către partidul comunist". 49 

24B 



După crearea Blocului Naţional Democrat colaborarea ce
lor două partide din Frontul Unic Muncitoresc a crescu't atît 
în amploare, cît şi în profunzime, extinzîndu-se şi asupra altor 
probleme cu caracter social politic. Fruntaşi ai P.C.R. şi P.S.D. 
conlucrau fructuos în Comitetul de conducere a B.N.D. Sub in
fluenţa dinamizantă a F.U.M., Blocul Naţional Democrat a luat 
măsuri pentru crearea comitetelor judeţene şi locale, a comite
t·elor d eacţiune pe profesiuni, precum şi a a~tor colective şi 
comisii însărcinate cu desfăşurarea unor activităţi organizato
rice. Reprezentanţii P.N.T. şi P.N.L. au respins propunerile fă
cute de comunişti şi social-democraţi în scopul cuprinderii în 
B.N.D. şi a grupărilor politice care intrau în Frontul patriotic 
antihitlerist, cele două partide din Frontul Unic şi-au continuat 
ac'tivitatea în afara B.N.D., urmărind realizarea unei intensi
tăţi mai mari în mobilizarea maselor la lupta contra dictaturii 
fasciste şi a războiului hitlerist. Partidul comunist a fost moto
rul acţiunii de antrenare a întregului popor în lupta antifascis
tă şi antihitleristă de închegare a unităţii Blocului Naţional De
mocra't, organizării forţelor politic~ nefascistP, de pregătire a 
clasei muncitoare pentru insurecţie. Frontul Unic Muncitoresc 
şi Man:ifiesrtul din iulie 1944 chemau la luptă pe toţi muncitorii, 
salariaţii, micii meseriaşi, întregul popor muncitor, indiferent 
de organizaţia din care fac parte şi cei neorganizaţi, pentru sal
varea ţării. Adresîndu-se direct soldaţilor şi ofiţerilor manifes-· 
tul îi chema să lupte, alături de muncitori, ţărani şi intelectu
ali, pentru izgonirea hi'tleriştilor de pe pămîntul Riomâniei. 
Pornind de la faptul că B.N.D. nu cuprindea toate forţele pa
triotice antihitleriste din ţară, că în afara sa mai acţionau o 
serie de organizaţii democratice - Frontul plugarilor, Uniunea 
patrioţilor „Madosz-ul" şi altele - grupări cu care partidele 
burgheze din B.N.D. r2fuzau să oolabo~ze ; acelaşi manifest cu
prindea un vibrant apel la unire. „Popor român - se arată în 
manifest, - marea ofensivă comună a aliaţilor a început ; Bes
tia hitleristă primeşte lovituri zdrobitoare la răsărit, apus, sud. 
pe mare şi în aer, ceasul nimicirii complete a fiarei hitleriste 
se apropie. Muncitorimea unită în Frontul Unic Muncitoresc 
cheamă în ceasul acesta de grea cumpănă întregu[ po1pD,r român, 
toate partidele şi organizaţiile, acestea strînse în Blocul Naţio
nal Democrat şi acelea care se găssec încă în afara acestui bloc 
să formeze un singur front patriotic naţional". 50 

Difuzat în întreaga ţară, manifestul F.U.M. din iulie 194-1 
a cont_ribuit la intensificarea luptei antifasciste şi democratice 



a clasei muncitoare, la pregătirea maselor în vederea unor ac
ţiuni hotărîtoare. 

Activitatea partidelor clasei muncitoare în cadrul F.U.M. 
în direcţia realizării unităţii de acţiune în întreprinderi, fabrici 
şi uzine, în condiţiile creşterii valului luptei antifasciste au a
vut o mare însemnătate atît în pregătirea clasei muncitoare, 
dar mai cu seamă a întregului popor pentru lupta sa pe calea 
armelor în vederea răsturnării dictaturii fasciste şi alungării 
ocupanţilor hitlerişti din ţară. La chemarea comitetelor de front 
unic, a comitetelor patriotice şi a celorlalte comitete bazate pe 
unitatea proletară, clasa muncitoare din întreaga Oltenie a tre
cut la formarea unor detaşamente înarmate proprii - forma
ţiunile de luptă patriotice. In Dolj, Gorj, Vîlcea şi Olt încă din 
prima jumătate a anului 1944, s-a trecut la constituirea forma
ţiunilor de luptă patriotice, la pregătirea depozitelor de arma
ment, a poziţiilor de atac contra hitleriştilor. 

La indicaţia conducerii partidului, organizaţiile partidului 
comunist şi social-democrate din Oltenia au editat foi volante 
şi manifeSlte prÎil1 ca~ chemau JXlpulaţia, clasa ml-noiitoare la 
luptă armată pentru izgonirea ocupanţilor din ţară, sub titluri
le : „Afară cu ocupanţii hitlerişti din România", „Jos dictatura 
fascistă antonesciană" 5

' etc. 
Realizarea unităţii de acţiune a partidului clasei muncitoa

re în Frontul Unic Muncitoresc, lupta lor comună împotriva 
dictaturii fasciste antonesciene şi a Germaniei hitleriste au de
terminat grăbirea şi înfăptuirea insurecţiei de la 23 August 
1944, au me;roa-t paşi im}Xlrtanţi pe calea colaboră,rii oeLcrr două 
partide ale clasei muncitoare în etapa imediat următoare. 

Putem conchide că Frontul Unic n-a însemnat doar o în
sumare de forţe, ci o puternică bază de unire a maselor, coloa
na vertebrală a coalizării tuturor grupărilor patriotice şi demo-
cratice pentru doborîrea dic'taturii fasciste, embrionul unităţii 
întregului popor în lupta pentru salvgardarea intereselor sale 
fundamentale, a însăşi fiinţei naţionale a ţării. „Crearea Fron
tului Naţional Unic Muncitoresc între P.C.R. şi P.S.D. în apri
lie 1944 şi apoi a Blocului Naţional Democratic au reprezentat 
o condiţie importantă a victoriei insurecţiei naţionale antifas
ciste armate de la 23 August 1944, în urma căruia regimul de 
dictatură militaro-fascistă a fost răsturnat". 52 

Revoluţia de eliberare naţională şi socială, antifascistă ~i 
antiimperialistă de la 23 August 1944 a marcat începutul unei 
noi epoci de profunde transformări social politice şi economice. 
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