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Problema cen,trală î,n jurul care1a a gravitat atentia tutu
ror cla·se:o·r so·cia:e la sfîrsitul deceniu~ui al 11-:ea şi î,nceputul 
ce,'.·ui următor a fost înfăpt~irea reformei· agrare. 

Tote clase:e so6ale au fost impliwte înt1r-un fel sau a'.tul 
în a.cea·s,tă p·roblemă, dar pr'Oletariatul şi burghezi,a şi mai a'es 
ţărănimea o dore,au înfăp~uită. T.n judej"ul Gorj, deşi numărul 
ţăiranibr liberi, a·l moŞJneni:or, era mult mai ma,re compara-t:v 
cu alte j1udeţe 26445 oapi de fomili·e moşineni în 1921, foţă de 
8297 în judeţul Dol 1 

2 şi 7163 îin judeţul Romanaţi, 3 suprafaţa 
de pămî,M pe care aceştia o deţi,neau era de ab:a 37173 ha 
15 mi ceea ce însemna 1 ha 45 ari în medie pe o fami:ie. 

Alături de ei însă 8874" familii ţără.neşti erau comp!et lip
site de pămînt. în aciea·sM s;tuajie ţărnnul era obligat să re
curgă la învoi·e!,i ·a·gricole oneroase, să facă munci ce n-·aveau 
nici o legă.tură cu ag,ri1culturn. În cîteva sa-te de munte fonc:ţio
n1au cuptoaire de va1r cum .este ca.zul comunei Vălari unde ofi
cial Siînt amintite 5 cupt·oare, 5 îri rea·litate fiind mai mu'..te. Se 
practica şi cărăuşi1a pentrn a-şi asigura traiul zilnic. Reforma 
a~ra.ră ·ern o necesi,ta:1,e în judeţul Go1rj unde 35319 capi de fa
milie sînt îindrep,tăţiţi la împrcprietăiri,re, 6 de aceea se aş~epta 
cu nerăbdare punerea în aplicare a promisiunilor rege'ui Fer
din·a•nd pe cîmpul de luptă din Mo'.idova. 

Schimbarea arti·colu'.u·i 19 din constitu.tie din 29 i1unie 1917 
prin care se exp1rop·riau pămtinturile din. Domeniu: Coroanei, 
al·e Ca.sei Rurn!·e, a'.e st:puşifor st·atelor străine, absenteiş1 i:or 
cît şi altor p·ersoane mora:e, pub'.ice mu pri'Vate, ale persoo
ne'.o,r de mînă mc1artă 7 nu rezo:va problema ţărănea,scă pr;n 
ce'.e aproximativ 2 rniroane ha pămînt expropri·at, de aceea 
Io trei zil·e după greva mundtori'.1or tipografi din B•ucuteşti, 



la 16 de,cembrie 1918 a fost dat decretul de expropri1e-re a 
mar:i prcprietăţi şi la 2 oprH:e 1920 decretul 1407 prin care 
se prevede'a1u îrr.proprietărirea ţ1ărani:or cu pămîntul expro
priat. Erau indreptăţiţi la îm:proprietări1re : văduve:e cu ar
fa.ni, inva,:izii CU cop:·i Şi fără 'avere, văduvele fără a,vere wa
daţie inv1e·rs prnporţi,01nală cu numărul copii:,or şi avere1a, in
valizii ce şi-'au făcut datori·a, cei ce nu aveau de loc părnînt 
şi vite, cei cure a1u pămînt şi vite. 8 în vederea ap\cării d~
cretu:ui de împroprietărire, Ilia 30 aprilie s-a decretait const:
tui~ea comite.te:or de împroprietărire looale. 9 Din ace,ste co
mitete fă1oeau parte : primarul, preotu·!, învăţătorul, diriginte
le, perceptoru·: sau age·ntul Ş'i trei săteni delegaţi. în judeţul 
Gorj împroprietărire1a a fost amî·nată pînă în toamn1ă. 

Moşierii d'.1n judeţ au incerca1t prin diveirse modalit,ăţi să 
împ;edic1e expropriere·a· şi împroprietărireia ţă:ranilor S•aU vin
deau pămî:ntul la. preţuri foarte ridicate. Moşier·ul· Tit·u Ale
xa,ndrescu din comun 1a Cărbunesti a încercat înfiiintarea celei 
de-a dou1a obs&ii în satul· vecin·: Tn 'rnzu·I în ca.re' ar fi fost 
două obştii s~ar fi isroat con·curenţă privind preţul pămîntu
lui. în urma desel101r ·sesiz:iări făcute de prima obşte Cons:lie
raitului Agricol al j 1udeţului Gorj, cea de-a doua obşte a fost 
desfi:ntată. 10 

în' 10 febrnarie 1920, Consiliera,tul Agricol este informat 
că boierul Stef.a.n Săftoiu din comuna Musetesti a încercat 
să-şi vîndă moşi·a ţă.mnilor din s1atul Larg'a·, 'sa,t 'de ţărani olă
caşi J.a pirefv1I de 1200 lei pogonul într-o vreme cînd ţăranul 
primea pentru o zi de mu1ncă cu braţele 10-15 leii şi cînd p·en
tru judeţu1 I Gorj se ho1ărăşte oficia.I pentir·u vinderea moşii:or 
exprop-riia·te un preţ înfr,e 600 şi 1300 l·ei 11 în funcţie de c1ate
goria de p.ămînt. Ori pămîntul moşierului Săftoiu in·tiră în ca
tegori·a cu cea mai mică pirodudil\lita1e la ha. A fost n·evoie 
de interve1n.ţi1a hoităirîtă a Co.nsilieratului Agri·col, la sesizarea 
ţărainilor din Muşeteş1i penitru ca moşia resioectiv.ă să fiie ex
propri-aită şi viindu-tă l1a preţul de 600 lei ha. 

. Datoriită luptei hotărîte a ţărani:o·r gorjeni î-n 12 comune 
din j·udet într·e ca1r·e comunele Stăine·sti Văla1 i Poia1n1a Seci uri 
pămîntuf expropriat prin decretul din

1 

16 de~embri·e 1918, ~ 
fost împă1rţit ţăranifor pînă la 20 decembrie 1920. P1rob:ema 
împropriet.ări.rii a răma·s însă deschisă din caiuza. Epsei de pă
mîn1t şi în 1930 s1e ma·i întî'.inesc ţă-riani din ·aceste comune cu 
drep~ de h1proprieMrire dar ne•împroprietăriji. 

ln 1920 s-'a dat ordinu1:· 17414 p1rin care se pirevedea ca 
în ca·zul în care nu s-au împroprietă-rit toţi ţăranii di1n judeţ, 
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aceş,ţia să poată fi coloniza.ţi în judeţele limi,trofe cu prop·r:e
tat·e, sau în a·lte judeţe oare air dispune de supra-fete dispo
nibile. '2 

Pentru ca tărănimea săiracă să poată p'.ăti buc1ata de pă
mînt cu care .a· fost împroprietăriită, pentrn a cumpăra sem:n
te şi inv.entar agricol în judeţul Gorj a fost subsC!risă suma de 
144500 lei din pa·rte,a st,atu'.ui. Da·că a·cceptăm preţul pamin
tului la 1000 l·ei pr·eţ mediu con.st·at,ăm că abia· 144 ha se p_ot 
cumpăra cu a.c.e·a·stă sumă. Cu ce se mai pot cumpăira vite 
si inventar? 
· împroprietărirea va conti,nua şi în a•n:i vii'ori mai a·~es 
după definitiv.a,rea întregii legis'.ajii ou privire '. 1a reformă din 
17 iulie 1921 pentru o:tenia, Muntenia, Moldova şi D:::ibro
gea, i·ar b 30 iulie 1921 p'entiru Transi'.vania, B1anat, Cri~ana, 
Maramureş şi Bucovina. Leg·ea defini•ivă penitru reforma• a
grară în Bmarabia. a fost dată încă din 13 martie 1920 . .:i 
De,şi în judeţul Gorj est·e anunţată ca încheiată reforma agra
ră, încă din 1921, apoi în 1926, definitiva.rea ei nu S·e face 
n:ci în 1930. După raportu,! Com:'.ieratului Agricol G:::irj că
tre Directoirul !=Je·nie·ral a.I Minis,'.eru'.ui Agricui'.tur:i ,,lrr.prop 1rie
tăriri'.e pent.ru j,udeţul Go·rj fond definitiv încheia,te, acest t1a
blou reprez'.ntă adevărat.a e>Gpiresi·e asupra studiului împro
prietări'.ilo1r,"' să u·rmărim şi noi împroprie~ăririle în acest ju
deţ. Tn comuna A'.beni au fost expropriate 11,25 ha. Din a
cestea 5,5 ha au fost disi~ribui·te I.a 4 tă.reni, re·stul rămî:i·:nd 
reze-rvă s~atu'.ui. Tn comuna Brătuia au fost 1expropr.:a1•,e şi 
dis.trihuite l·a 47 de tărnni 45 ha. 15 f.n comuna Stefăinesti 16 
ţărnni au primit 31 ha, 16 în comuna Băieşti 23 ţclnani a~ pri
mit 16 ha, 17 în sa~ul Ursăţ.ei 44 locuitori au primit 75 ha.·~ 
Tn 1922 după revizui.re·a t-0be•:e:or de împroprie~ă.rir·e în 13 co
mu·ne, 1034 fami'.ii ţă.răneşti au rămas împroprie~ărite cu su
praf.a.ţa de 1500 ha. '9 Tn 1926 î•n comuna Le!·eşti ·a.u fost îm
p·roprieMriţi 53 ţăiraini· cu 44 ha C·U vafoarea de 43360 le: că
tre sitat şi 9680 !:ei spes.e de măsu•ră~oare. List·a ar p·utea con-
tinua da.r cred că sînt suficiente da,te pentru ·a scoa·'e în evi
dentă „adievărat·a· expresie a·sup1ro studiului împroprie•ăriţilor 
în judeţul 'Gorj". 

Deşi se prevedea î·n !egi1·e de ·reformă că trebuie să fe 
exp·rqp.ri•ate moşi;le ce depăşeisc 100 ha pămînt ar·cbi'I, ex1:ep
tînd te·renu.ri'.e i~!g1a'te .artiEcial, plaintaţiile de pomi fruc.tife.;1 

viţă de vie, t.ere:n.uri:e ni:;ipoa1sie, rîpe:e etc., mu.:te moşii au 
dup.ă expropri•ere supra.feţe mai mari, iar vnii p.ro,..„rieta·-i 
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îşi refac mo~ii:e prin vîmări'.e u'.terioare. Aş exemplifica prin 
următna1re'.e: în comuna Vădeni, supirafoţa propr:eită;ii mo
~iei es~e de 2183 ha, 7000 m' din care /36 ha lOm2 rărn:•ne 
nesupusă e~proprierii. Din suprafapa supusă exproprier:1 586 
ha 45c;o m2 r·eprez!ntă pămîntul arabil, 627 ha 900 m' izlaz, 
240 ha 9500 m2 fîn şi 6 ha 3900 m2 g.răd:nă de zarzavat. '0 ln 
comuna v:.adimi1r moşi1a moşiern:ui Gârbea are o su;:Hafaţă 
de 249 ha· 9830 m', din a.ce·a·st·a abia 14 ha 7200 m2 s:nt ex
propriate. 21 în comuna Săuleş·ti proprietara Eufrosina Flo~es
cu îşi a•n·unţa vinzare·a moşiei în 1923, moşie co:rpusă din do
uă trupuri, trupU'I Ruschi de 320 ha 8200 m2 şi trupul Rotă
reş~i· de 152 ha 560 m' la pr.eţ.u: de 3 6650 OOO ·lei, deci :a 
7 700 :ei ha şi condiţia ca, cumpără,toirul ,1e·s'e ob i3at a p1re
da î·n gara Bărbăteşti pr•oprietarei, 30 va-goane :emne de 
foc". 2

' Pe lîngă prnţu:· de aproape 6 ori decît preţul oficial 
la oare se vi·ndeau mo~ii!e in Gorj mai punea şi condiţii şi 
aceas~·a pentru că moşia nu fusese expropriată de stat :a 
t i mp·u I p 01t1r i·v i t. 

O elită limită a reformei agria·r·e a fost ac•ee·a că s-au re
partizat suprnfeţe, ch:a,r ferme modei! foarte mici in coJTpa
raţie cu nevoi:e ţărani,'.·or. Aces,te supr·afeţe osci:ează între 0,5 
ha şi 3 ha. Astfel în comune'.e RoşiJ-Jiu·, Ro~ia de Sus, Bobu, 
Vădeni, Bengeş1'.i, Maghereşti s-10. stat.i.i·t ca :owrile de îm
proprietărire să fie de 3 ha, 2

:1 în comunele Fărcăşeşti, Peş
tea1na·, Plopşoru, Borăs.cu, Rm::i să fie de 2,5 ha, 2

" în comune e 
Ceauru, Ro.şic de Amaradia, Andreeşti, Frumuşei, Logreşti
Moşteni, Bî:~e·n:, Urdari· de Sus, G!.odeni, Sooar.ţa, Pojogeni 
2 ha, 25 în Băieşti. 55 ţă1mni primesc 42,5 ha, 26 ·în Brăitui.:i 42 
ţăra.ni primesc 39,5 ha, 27 în laşi 93 ţărani primes: 91 ha,,, 
în comu·n1a Şesa 27 ţărani sî·nt împroprietări:i cu 22 ha, 29 iar 
î·n comuna Vă'.•a•ri unde n-au exis,~at moşii· de exprop1riat se 
împroprietăresic 54 de locuitori cu cît·e 0,5 ha f iew:-e. 

De mu.ite ori acest·e loturi tip hotărîte nu sînt respectate. 
ln conwna Roşia de Su·s deşi se ho~ărăşte un ilot de 3 ha ţ.:
nînd seaima de pr1oductivi•ratea redusă a so:uil.ui, 67 ţărani au 
primi0t 64 ha 67 airi·, :io în comuna Raci lotul de 2,5 ha do.r 31 
ţărani p1rimesc 32,5 ha·. Abuzuri se comit şi cu ocazia insorie
r:i pe tabelele de împropri.etărire şi cu ocazia reviz·uirii ac·es-
tora. În ·acest sens re'.•aitează văduvel·e de război Susiana Gr. 
Pădiu16oiu şi Mairi·a A.C. Pop.esw îin octombrie 1922 că deşi 
au 3 şi respectiv 5 copii şi n~au de loc pămînt, n-a.u primit 
cu ocazia împroprietăririi nici o pa1'.imă de pămînt în timp ce 
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pe lotul demonstrativ „au fost împroprietăriţi unii ce mai a
veau 8-12 pogoane". 3' Tin comuna Beng·e~ti un girup de ţă
rani cer şi în octombrie 1922 păimînt „C·U lacrămi în ochi, vă 
rugăm ca acest pămî1n~ (80 ha) să ni se dea no·uă caire avem 
acest drept şi cit de wrînd ; lncepînd cu semăinăiturile de toam
nă. Toţi aceşti ţărani nu· avem de loc pămînt deieît ca·sa de lo
cuit şi nu ne p.utem cî~tiga hraona pen~iru noi şi pentru cop;i". :12 

VădU'Ve1le de ră.zboi din comuna Ce'Curu, Elena I. A1niţo:u 
cu 3 copii, Cata,lina D. Aniţoiu cu 2 copii, Rucs·anda N. Măg
doiu cu 4 copii, Anita· D. Pop•escu cu 2 copii, Dumitru· I. Buzu
loiu cu 3 copii, Rucs.anda Gh. Stoiochiţoiu cu 6 copii n-au fost 
trecute pe tabelel·e de împropr.ietărire, 33 deşi decretul prevedea 
în ord!ne prioritară văduvele cu orfoni·. 

Lo·cu'.toirul C. Dobre din comun·a· Budieni se p!·înge primu
lui rTinistru în 1923 că deşi are 7 copii şi a p1rimit 1 ha de pă
mînt cu ocazi·a împrop1rietăririi, i s-·a luat spre a-l da a·'.tora 
care au mai mult pămînt. 3" în acee·aşi comună văduva de răz
boi Floar·ea Preda cu 3 copii se plînge Consili=ratiului Agricol 
al judeţul!ui Gorj că ,,'ia p1rima împiroprietări•re mi s-a dat un 
ha de păniînt pe care l-am stăpînit 2 ani ... După 2 aini· au zis 
cei de :1a primărie că s-a cont1riamandat ordinul de a mai avea 
vă'.duvele de război dvept de împroprietărire şi 1-a dat l·a cei 
ce au cum a' spus doJT :-wl pirimar". 35 Aceeasi s;tuaţie est·e şi în 
comuna Urda.ri. 36 Institutoru:· de băieţi de la Şcoa:l·a generală 
nr. 2 Tîrgu-Ji.u sesizează în 1923 abuwril·e primăriei din To
peşti )o·n Zglobiu, criminal de război şi dezertor a fost îm
propr:etărit în t;mp ce văduve de război şi veterani fă.ră pă
mîn·t, o.rfani, nu au să întoarcă o glie măcar". 37 Şi în comuna 
Vălmi s-·au omis de pe tabelu1l de împiroprietă.ri•roe inv·alidul de 
război Ion Dobelea si văduva de război 1:inc.a l.C. Cîrciu si a 
fost trecut p·reotul Constantin Popesicu. 38 Lista ar putea con
tinua·. Am să închei totuşi cu petiţia mobilizaţi:or din comuna 
la·şi, satuil Romane·ş1ti „vedem că promi·siuni!·e date pe cîrnpul 
de luptă au răma.s nimic, deo·arece noi nu ·avem o pa:i:nă de 
pămînt pentru a ne agonisi hrnna noastră şi a copii'.or noştri 
şi stăm în aştept·a•re pînă astăzi dnd vedem că noi sîntem .e
dreptăţiţi în timp ce a·lţii n-au fo.s·t niciodată pe front au pă
mînt a·I lor propiri·u şi prime·sc şi cu ocazia împoroprietăr/rilor. :19 

Ţăranii se plîng de asemene·a că operatorii topometri, in
ginerii ag1ronomi c·omit o serie de abuzuri cu oeoazia· măsurării 
'loturi·:or. Astfel cetăteanul Pante:imon Parnschivu din comuna 
Topeşti rec:·amă abu~urile comise de agronomul p:.ore-a loin.es-
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(:.u din p·!·am BrCidic.eni, 4° Constantin 'vodis.lov din comlJ.nia Bo
bu se p'.ring·e că în 3 augU'st 1923 opera~orul topometru nu res
pectă legea în ceea ce priveşte parcel·orea fe:renU'lui, "1 să~·enii 
din Vădeni f.ac conteSltaţie împotriva măsurătorilor de cada·s
tru, 42 la fel fac cei din Tu:rcine·şti. •3 

Ghe·orghe lli·escu din. comuna Glodeni se plînge că i s-au 
luat cu oca·zia măsurătorîi de cadastru 1,5 ha ; aic::eeaşi sesi
za·re o f.ace şi un gr.up de săteni din aceeaşi comună.'" Mulji 
ţăr-ani· sînt împroprietăriţi cu loturi :·a dis~anţe ma.ri de cmele 
l·or, aşa· cum sînt ţăranii din comuina Văfori ce primesc pămîn'. 
pe porţiunea de teren numită Per·e~ul• Mare şi Peretul Mic şi 
Capul Dea.:ului. 45 lm•1a·lidul de război Ion lumescu din comuna 
Polowagi este împroprietărit în Sîrbeşti. '6 

Sînt şi situaţii în care ţă1raini·i sînt trimişi în co:onizare ln 
afor-a j.udeţulu.i a·ş·a cum s·e p1rocedează cu invalizii de război 
Dumitru Cumpănaşu şi Constantin Bobeică din comuna Frumu
şei oare se pllîng în 1923 Ministrului de război '7 şi cum se p!în
ge văduV1a· de război· Ma.ria l.C. Purec din Cel·ei care a:e 3 
copii dintre care un·ul este elev la Gimnaziul „Tudor V:a,dimi
rescu" din Tîrgu-Jiu. Grigore Cioată din Godineş·ti în dispera
re·a sa că a rămias fără pămîn1t „înitr.uocît l·a moşia expropriată 
am dev·enit l·a număr î1nai·ntat şi nu a fost pămînt de a·juns ca 
să pot benefi6a şi eu în local.it·a.te. SubsemnatU'I sîn;t dintre cei 
mobilizaţi din Moldova după terminarea ră:z.boiu!.ui 48 oere să 
fie împropri·etă1rit în c01loniz:iare în Dobrogea Nouă". 

O a:tă limită a· reformei agrrare constă în faptul că nu se 
repa1rtizează terenuri pentru izil·azuri comunal·e pentiru toate co
mune'.e, deşi ţăranii avea1u ·acută nevoie de e'.·e, ceea ce face 
ca şi în 1933 din tot·alul de 149 comune cite are Gorjul numai 
85 să posede iz:ia·zuri în total avînd 10963 ha ·1266 m2

• 
49 

în cee·a ce priveşte titlurile de propriet·a·te ace·stea nu se 
elibel"ează deoît după ce ţărnniri a1chirtă în între·gime suma da
torată p·entru pămîrntul cu corn sînt împrrop1rietăriţi c·eea ce a 
adus mari pre1judicii gospodări·ilor ţărăneşti. Şi pentru că ţă
ranii nu a·u bani se împrumută· l:a cămăto1ri cu dobînzi de 600/0 

anuail im atuinci cînd se împrumută şi la bănci· ac·estea· percep 
dobînzi· de 9-120/o sau chiarr 140/o l.unrar. 50 Deoarece pînă '.·a 
plata integrallă a· pămî·ntului ţăra1nii prime·sc a·cest păm'1rn1t în 
a·rendă contra· unei sume pilăitite cu dobîndă a1nua:ă se ajunge 
!·o sume de-a dreptul colosa·le cu care ţ.ămnii !Îşi plătesc aceste 
pămînturi. 

Deşi p·reţ.ul oficial al pomîintului este stabilit întire 600 şi 
1300 :e.i, de multe ori, tot o·fic,i·a·I, se percep sume ce depăşesc 
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cu mu1'.t ma·xim.ul prevăzut'. E·ste cazu•I comunei Le·leşti care a 
plăt.it pînă în febwari1e 1922 suma de 90 OOO l·ei va.lacre către 
st·at şi 11 OOO :ei cheltui·eli· de măsurăt·oare pentru 50 ha. iz:a.z 
comunal, 51 al comunei Vădeni ai căirei· ţă·rain·i sînt impuşi prin 
decizia Curţii de Apel din Craiova1, în 1921 să plăitească suma 
de 2 400 lei p·entiru pămînt.ul cu!tiviabH şi 1 400 ·lei pentru pă
mîntuil de p.e De1a-lu1I Bătrîn peinitru fieca·re ha., 52 al comunei Pa
lavragi ce plă:teşte 224 800 lei vail•oar·e către st1at şi 12 364 lei 
che.:tu·Î·e:·i de măwrătoare pentru 562 ha de iz:az comunal. 53 

Chia·r media de 1000 lei ha mi se pare mult în condiţii'.e în 
ca:re ziua de luciru a ţă1riaini'.or era de 10-15 lei, iair preturile 
produsei'.or agriicol.e emu foarte mici. 

Ţă.ra.nii a1u făicut eforturi foa,rte mari p:entru a· P'lătî sume-. 
le datomte pentru pămînt din doriinta de a-l pirimi în fo:osi·nţă 
şi pentiru a primi titlul de prop6etat1e. Dar deşi sumele au fost 
achitate·, nu t·oţi ţăranii ·au primit ciceste titluri l·a· timp. Astfe'. 
în comuno Andreeşti deşi fărnnii au p:ăti·t intrea.g·a sumă pînă 
în 1923 numai 14 din. 31 au p1rirr,i.f tiitluri:.e, în comun·a Ţu.rc.eni 
numa1i 34 din 76, în Brătuia 13 din 42, în Y.ierşani numai 26 
di1n 30, Bibeşti 2 d:n 4, V:•adîm;,r 96 din 173, V1a·'.·e1a :ui Cîine 40· 
din 78. 54 Sî,nt puţi1ne comune1le în caire ţăran:; a1u primi·t ti~lul 
de propirietate edam cu aichitare1a p·ărrîntuilui. în comuna Ce
leiu 23 ţărani au a·ch;t1at pămîintul şi au primit şi tit.lul de pro
prietaite, de aseme.ne1a î.n Zordeşti, Sco·a.rţa, Dob: iţa, Bâ·rseşti·. 55 

Da·că focem un bi:1a1nţ al împroprietăririlor o să constatăm 
că deşi în Gorj nu sînt moşii mai mari de 500 ha, 42 moşieri 
deţi·n între 100 şi 500 ha, 755 propr:etari au î·M·re 10 şi 10:1 ha, 
4142 între 5-10 ha, i·ar ţăranii ce stăipî·nesc între 0-5 ha· sînt 
în număr de 66484. Fădnd o comparaţie, jn 1921 în Gorj ţăra
nii ce deti·neau de !a O '.a 5 ha erau în numă:r de 37319 i1ar în 
1925, 66484 deci aproape s-a·u dub!at. E adevărnt că sie for
mează mu!t·e gospodării ţără1:i 1eşti dar adevăraţii benefa::ari ai 
reformei agrare ·nu sîn·t ţăranii săraci, ci ch:abu,rii sa.te'.or, di
verşi foncţiona.ri care n-ave·au t·angenţă cu agricultura·, preoţii 
satei:or. Reforma ·agrairă din 1917-1921 n-a desfiinjat re'.·a1ţiile 
feudale de producţi.e deşi le-a.u diîl:nuat. S-au menţinut dijTJa 
l'a tiarl"C, ruşfe'turi'.e, ar·enda. Pa·ritidul Conservator a d:spărnf de 
pe arena vieţii po'.itice, s-1au ex,Jropriat 6000 OOO ha pă:-nînt, 
ceea ce 1a în·semnat reducere•a puterii economi:::! a moşierimii. 

A crescut puterea economică a burgheziei şi pres~.i!=Jiu·l aceste
ia deoarece reforma agrară a fost înfăptuită sub co.ndLJC·erea 
sa. 
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~rin .reforma ogr·ară S-<Q·U for·mat mtJ.ite gospodării tăr~-
neşti şi s~a întă•rit put·erea economică a chi•abu.rimii ceea ce a 
permis formarea un.ei mai· :1argi piete de desfacere a produ•se
l?r i·~d~~ri1ale .~i eătmnderea p·e scmă mai î.ntinsă a c1apita
~rsmu.u1 in a.gricu.tu-ră. 

Tn a1l treirl·e·a· de•oeniu al· secOl!ului nostru România se afla 
în fCJ~a de desăvkşire a revo1:1u.ţiei b1J1rghez.o-democmtice aşa 
cum corect ·afirma. Congresu:!, ·al V-:lea ol P.C.R. di·n 1931. 

Una din sarcini·le revoluţiei bu•rghezo-democratice în 
Româ1nî·a a fost desfiinta•re·a· .re-: 1a.ţii:or de producţie feuda:e 
prin înfăptui·re·a reformei ag·ra·re. Dar regimul· burgh·ezo-moşi•e-
1resc cu to·ate măisuri:e ·luate în f.avoarea ţărăn!mii prion expro-
prierea unei păirţi importante a pămînturiilor rnoşi·ereş~i, priri 
împ•r.opri-etăria ţărani·lor n-·a• rezolvat ace·astă sarcină. 

Nici nu eira· posibil' atîta timp cit burghezi•a coa1liz·a1se <:u 
moşi·erimea împăorţindu·-şi pu•terea, iar ulterior s-a mu,lţumit 
doar să limi·tez·e put•erea econ•omică şi politică ·a C1C•est·eia· nu 
s-o desfi.inteze. Acea.stă saroină a revenit desei mu.ncitoar·e si 
p·a.rtîdu::ui său de cla·să, P.C.R. · 

După insurecţi·a na·fională a·rmată, a·ntifascistă şi a.ntiimp~
rÎ'a'.i·stă din august 1944, în timpul revo·~uţiei de e'.iber.aore na
jiona·lă şi socira·'.ă, guvernuil muncitoreS'C ţă•rănesc condu·s de 
Dr. Pen·trn Groz·a a fărciut posibir:ă înfăptufre·a• reformei agrare 
democrntice de l·a 23 martie 1945. 

Cu toate că pămîntul şi inventam! agrico1l cu ca.re a·u fost 
împroprietă.riti ţăranii au fost gratuite, reforma a· de·sfiinţat re
laţiile feudale, problemei ţărăinemcă n-a fost încă rezolvată. 
Suprafoţ·a agrico:ă a României de 15 milioane ha din caore nu
ma·i 9,8 milioane ha pămînt ·airabi·'.' nu perm!te obţinerea şi asi
gurare·o produselor agroa'.imentare n•ecesare popula.ţi.ei ţării, 
mateiri•a primă n•eCeSară indU·Striei UŞOCre, C• p:e'.ări·ei şi af -
mentare dedt în condiţi:1:e socia'.izării a·griwlturii, ce s-a înfăp
tuit între anii 1949-1962. 

Ţă-rănimea, în •urma· lichidării miocii proprietăti pa·rticu'.are, 
fă.rîmiţate, ·a coopera-tiviză•rii a1gricui!turii şi oreă1rii marii pro-
prietăţi so.ci-aliste, a· devenit o c'lasă nouă, proprietară, pro
ducătoare şi benef.icia·ră în ace·laş timp. Ea ocupă un loc .impor
t.ant în producerea de buin.u1ri mat·e•riale, în dezvoltare·a. eco
nomică a tării în ope·ra de fă.urire a soCÎ'a;li·smu!ui şi comunis
mulu.i în patria noastră. 
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