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Desfăşumrea ·eveniment.elor de a·cum kei decen.ii ş1 1uomă
tate demonstrează că î·ntr·eaga· etapă ct:1primă î1ntre 23 august 
1944 si 30 decembrie 1947 a fost determinată de vointa c•'.asei 
mundtoare, a ţărăn.im!i mu'l1ciitoare, a mase'.or la.rgi popul•are, 
adusă cu forţă i·rezist:b.i:ă de ins·wrecţia din ·augu·st 1944 în 
airena po·'.i 0tică a ţă.ri·i. 1 Anii de foc ai revo'.•uţiei de eliberare 
sociia•'.ă şi na1ională, antif1atS1cisM şi a•ntiimperi·a::stă, ani î•n ca•re 
s•au hot6rH cdestiinele ist.orice al·e ţă.~ii, smu·'.ge·rea ei di·n siste-

. mul capitai:ist şi despri•r11derea u•n•or largi perspedive în îna:n.ta
rea· imp·etuo·a.săi pe ca~ea· progresului· social, po:•itic şi cu:tu
ral, s-au oaradeorizat P•rin o.fen1siva conitinuă o forţe'.or revoluţi
onare, p1rin derSfăşurnrea unei e·roiice lupte de masă, mai i'n~ii, 
peAku '.kh:dare1a resturi'.01r regimu'.•ui· fosciw şi demoie•riatizarea 
tă·rii şi .apoi pentru în:ăiturarea eoimp0'.etă a ve1chii orînduiri. Is
t.o.fi.a ·a·cesto·r ani cînd mase:e a1u ales şi impu·s cal.ea vii·roru1Lu:, 
cale asigurată de forţe'.e real demooraoti·ce, .a consemno·t îna.lte 
p·ilde de eroism şi abnegajie revo'.uţionară dCil1~e de munc'.
tor.i, ţăran.i mlJn•ci~ori, .inteledua'.ita·t.ea p·rogres!stă şi a:•te pă~uri 
de o•ameni a·i mu1ncii, fă.ră deosebire de naţiona:it1a-te, bă·rbaţi 
şi femei, viîrst.r:ii·ci şi t·iner·i, î.n :upta deschisă cu forţele retro-· 
grade, reacţiona·r•e. P:rin forţa uri 0aşă a mase:•or mu1nc.itoare con
dusă de p·artidul comun.ist, a·u fost în'.ăturate din cale toate pie
di·cile, s-o instaurat un regim nou de reală democriaţia, rnre a 
asiguira.t î:nplin.i·rea aspiwţi:J.or lor de înlăturare a zăgazurilor 
care frînau mersu: spre pr1ogres şi civi:iza.ţie a: societăţii ror.nâ
nesti. 

· Situîndu-se în frl!Jntea lup·~ei revoluţi.on·are, c'.osa· muncitoa
re s-a impus defi,nit:v CIO he0gemo1nu: put•ernicei miş·cări de masă 
a·ntrenată în suvoi·ul revio·'.•utiei de e1liberaire so:::i:i.:ă si nia.:io-na
'.ă, antifascista şi ::m~iimperiaii·s~ă d:n România. S.ub co·~duce-
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rea Pa·rtidului Comuni·st Român şi cu spri;inul dasei mundfoa
re, tă·rănimea, masele liargi muncitoare au înfăpt•u'.'t reforma a
grară, ou impus în c:o·ndu1ce1rea pirimă.ri.ilor, prefeduri:.or pe 
reprezentanţii demo·craţiei, a·u asig1u·rat prin uri-aş·e miti·nguri 
şi demonsfr·aJii inst·aumrea guvernului rev·o:uţi::mar-demo.orat un 
pronunţat oamoter muncitoresc-ţărănesc, la 6 martie 1945, v:c
toria în alegeri'.e din noiemb.rie 1946, ca importante momente 
a'.e cuce1ri-rii pu•terii· po:itice. 

în ·asig·urn•rea viictoriei, în a:ceastă primă et·apă, un roii de 
importanţă primordia·:ă l-au avut e'.·aborarea şi p-romovarea de 
către Pmtidu.J Comuni·st Român a unei '.inii straitegic.e şi tacti
ce j·uste, el1a.sticitatea politicii sale, efort•ul de a orea cond:ţii 
largi pentru p1arti·ciparea şi co'.abor•are·a tuturn•r forţe:or inte
resate, fi·e în rezo:va•re·a î•ntregu'.ui ansamblu de sa·rcini a:e re
vo·'.uţiei - cu pe•rspediva lo·r s·oC:.alistă - fie numa·i în atinge
rea unora clintire obiedive'.e genem'.-democratice. 

Forţa de neînvins a mişcăr.ii p·op•u'.are s-a întemei·at pe 
unitatea· de acţiune a o:a•sei muncit.oare, pe alia·nţ.a muncito
rească-ţărănească, pe participarea :a. lupta revoluţion•a.ră, a0:ă
t•u0ri de cla~a mun1citoa0re şi ţărănime, a inta:ectualităţii legate 
de popor, ·a alto•r pături mij:ocii orăşeneş·ti, p·e unitaitea tuturor 
cel•or ce muncesc, fără deosebi0re de naţionalitate, pe înmă-· 
nunchearea într-un front uni::: a principa•le:or forţe a·:e naţi·umi, 
a marii maj.orităţi a popor0ului, u•nite în oadrul Fnontului naţio
na.! democrati·c sau al Blocului partidelor demoorate. Merit·ul 
făuririi acestui front uni.c popular, ·a·I transformării lui într-o 
forţă ·invi.nC'ibilă, aparţine neobosi·tei activi.t.ăţi des.făişurate de 
p1artidul comunist, dev.ot"Cme-ntului cu care el a s·:uji•t c'.1asu 
muncitoaore, interesele vitale a'.e poporu'.·ui român. 

în planul cuceririi puterii poli.tice ca pr·oblemă fundame:1-
t·ală a reyio0'.uţiei rezo:vată într-o perioadă mai înde·:ungată, 
printr-un şir de modifi.cări ca'.itative, de· l1a faza puterii demo-

. cmtice în care c'.asa muncitoare avea rn'.·ul hotărîtor, la faza 
cînd proletariat·ul, a'.i1at cu ce·le•:aLte pături de oameni ai mun
cii, a cucerit deplinăta·tea pu.terii, clasa muncitoa1re, ţă1rănimea, 
forţele popu•:are din O:teni·a s-au situ.at cu consecvenţă pe li
nia :.upte.i pentru inst·aur·area şi consolidarea regimulu·i d·emo
crati·c. 2 

lnstala·rea pînă la sfîrsi.tu·l anu'.ui 1944 a 162 de pnmar: 
democraţi din 209, comti~ui·a un bairometru al uriaşei ridicări 
la l•uptă •a p·opu'.aţi.ei zom:i. Ref.erindu-se la .ampl·a· miş·cGre d·e
moc:-atică, un document a.I vrem.ii soria : ,,Este îmbucură~·or să 
vezi cum a·ceastă pornire se îndreaptă la viaţa nouă, zeci-:e 

310 



de mii de muncito1ri organi:ziaţi în sindicate, mi·i'.e de ţărani o~-
9'a·niZ!a·ţi în Firo·ritu1I p·:0uga1ril.or, comitetel·e să•t·eşti o:,e·se în comu
ne, zeci~e de .o.rg•anizaţii profes'iona·~e a'.e int·elec:~·ualilor şi tot 
aWea organ!zaJii pa,t.ri·otice, dernoeirati•c:e arată voinţo d3 :uptă 
per1'tru libertate şi demo·criaţie a ma·se·lor largi oltene". :i 

E'.e au impus, în cadrul un.or mari acţiuni popu:ure, ins'a
!a1rea prefecţi'.or demo.crn·ţi la Craiova, Cair·ac:a·:, Tr. Sever:n, 
Tîrgu-J!u şi Rîmnicu Vî".1rna·, „intr.oducer•ea sis.t·emului demo1crat:c 
frnd ridic-at '.·a nive:ul c.erut de înseşi mase:e po;Joru'.ui", cum 
preciza ·un rapo·rt din mairtie 1945 a·I Prefect•u.r:i de Romanaţi.• 
Adeziunea de masă a p·opuilatiei 01,teniei la progmmu: de ri 

vernare al Frontu,~ui noaţi·onal demo•croat, program ce co1res::Ju11-
dea „interese!o.r v!t.a'.e a·'.·e întregulu·i popo1r", 5 a·l forţe'.·or so
cia'-po'itice care îşi pr.opuneau „să ducă România pe dr·um·!•'. 
piropăşiTii ei fire·şti", 6 elanul cu care s-au înfăp~·uit mă>·uri:e 
e·conorni1ce a:e guvernului dir. Patru Groza pentrn red~es.are·a 
econo:T'ie·i n·ationa·le şi înfăptu:rea transformări:1or cu caracter 
qenern'.-democratic, au dat exp.r·esie voinţei puterni-ce a forţe
lor pop·u'.are din acea·s~ă zonă de a asigurn succ.esu·: revolu
ţiei de e'.iberare soci-a'.ă şi nnţi.onală, anflas::iostă şi a·n'i:mpe- · 
rialistă. Mase'e popu'.are d;n 0:1ten·ia au întimpinat cu protest 
„g·eva reg·ală", s-au solidm izat cu guvernu·! ce exp·~îma vo
inţa poporului mun6to•r, au de:nasca·' provo1:ă1ri'.e forţe'.o·r re
acj'ionare, a.'.·e reprezen~anji!or Partidu-'.ui Naţiona: Ţărănes:: şi 
Part:dul N.a·'.ioncil Libern: de a ·a~rate ţara de :.a drumu: revo
'.uţiei. 

Unul d:n momentele decisive ale acestei etape au f.os.~ a:e
gerile din 1946, orearea şi activita~ea noul·ui pa•r'.1amen7 demo
cratic în care c!asa muncito1a.:e şi a'.iaţii săi deţineau pozif i 
precumpănifoare, de'·errr.inî1nd s:h=mbări rad·i:a:e :n rr.eoan:s
mul s~ata,'. al României aprcpi=nd momen~u: izo'.ă ii tota:e a 
monarhiei şi al abo:irii forl'T'ei de s~a.t pe care a1cesfa o repre
zenta. 

Alegerile din no:embr=e 1946 au cons~i'uit un mo:ne-nt im
portant al :uptei pentrou cucerir·e::i puterii politice, activit-::itea 
desfăşurată ds partidul comunist pentru asigurawea vidori·e: 
forţelor derr.ocratice pornind de la rea1'.itatea că prin aceas~a 
puneau „temei sănătos şi de viaţă nouă ţării şi p:porU':ui 
român". În mo1iunile trimise guvernu:ui de cei peste 100 OOO 
de :ocu:t·ori ai Do'.ju,'.·ui caire au pa6cipa~ la· ma,nifes~a;i·::i de l 
M.a·i 1946 se dăde·a·u as=g-urări că „vom oîştiga vict·oria dep"ină 
o democraţiei unit·e în alegeri", 7 Activitateia des.făşura'ă de 
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Regi.onafo· 0:1enÎa· f>.C.R. condusă în această pe•rioadă de tovd
răşul Nico'.ae Ce·auşes:::u, de judeţenele de partid, a ars!gurat o· 
liargă popu:arizaire a p'.1aHormei-pirogram a Blo·cu·lui partide:or 
democmte în ·ca·re p·oporul întreg îşi recun•oş1'ea 11p I anu: rid:_ 
căr·ii :·a o vi·aţă n•ouă, p'.•anu1'. reclădirii patriei", 8 al munc:i de 
reconstrucţie şi de·săvîrşire a operei de democratizare a ţării. 

Luînd cuvîntul l1a întrnnire·a pub:i•că din Craiova, d:n 25 iu
lie 1946, secre.tiarul Regiona'.ei P.C.R. Ol.tenia·, tovarăşul 
Nico'.ae Ceauşes·cu, a evidenţi·at 11e:airacteruil cinstit, rea.'ist, 
drept a tot cee·a ce es•te creaţie şi gînd comunist" i-a făcut pe 
ascultători - scr!·a 11Tn1ainte" din 27 iulie 1946 - 11să simtă că d;; 
data· aceia·sta pl·anul refoceirii ţăorii este a·:căituit şi ros~it de u
nul dintre conducă-t1orii poporu'.•ui, verificat, împreună cu to;i 
memhrii din conducere·a pm·tidu:u; nostru, că a suferit şi s-a 
jertfit pentru bine'.e acest·ui pop·or". 

Hotăorî1rea ma·sefor muncit.o·are de a asigura conso'.ido;e~J 
tinerei democraţii româneşti a fost proba·~ă şi de entuzia·stele 
demonstiraţii de :a 23 august 1946, d·nd pe străzi:e capita:·efor 
judeţelor au defilat zeci de mii de o·ameni : 60.000 la Cr·aio
V·a, 18.000 l·a Rîmnicu Vî1'.cera, 12.000 la Turnu Severin, 9.000 la 
Tîrgu-J:u. 9 Mari:e adunăr·i p·opu'.1arre orga·nizate de Blocul parti. 
de'.or democrate îrn oct.ombrie 1946, P'rezentare·a ca1nd"J·aţilor 
democraţiei au consf:nţit „nevoia· pe care o simte p:porul 
nostru de a ave·a un regim demo•cirati,c;''. 10 La S.'.atina, în prre
zenta a 15.000 de o•aimeni .ai muncii din or.as- si din comune:e 
învecinate, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a spus: 11Votînd s.oa
rele vom foce dovada înaltei noostrre conştiinţe patriotice, 1;. 
chidînd în acest fel cu un t1recut î·ntunecat si rusinos si desch·
zînd rnoi căi de progres României indep·end~nte 'şi de~oorate". 

Şi, aşa cum aprecia tovarăşul Nirco·:ae Ceauşescu în c.a-
drul unei mari întruniri de la S!atina, )a 19 noiembrie p.opo
rul român va avea să decidă în fota urnelor victoria demo
cr-aţiei", 12 rostindu-se cu o zdrobit·o·~re majorÎ'tate pentru can
dida.ţii Bloculu·i partide.'.or democrate, noul pa/rament acţio
nînd pe '.inia consolidării pute1rii oamenilor muncii. 

Fermit.ate·a cu care Pm.tidul Comunist a adionat în cadrul 
guvernulu·i şi ·a! parlramentu:•ui pentru înfăp•tuire·a şi adînciirea 
transformărri'.·or democrati•:::e, pentru p1romova·rea şi apărnrea 
intereselor ma1selorr muncitoare, ·adivitatea s•a l·aborio.asă de zi 
cu zi au sporit şi mai mu'.t încrederea mi·:ioane:or de oamen; 
ai muncii în cuvinte.!e şi farp.tele comuniştilor. în stilu·! nou re
vo'.·uţionar, dinamic, caraderisti·c oomunişti:or, deputaţii s-au 
întîlnit cu cei p·e oare îi reprezent·au în parl•a:mentul ţă1rii, pre-
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zentîndu-.le p1rogrnmul măsuri!1o·r pe care pairtidul comunist :e 
propune·a în nou·a etiapă ·a revoluţiei. în februarie 1947, tova
răsul Ni·co!·ae Ceausescu s-a înt!ilnit c·u muind.orii de la Ate
liere:e C.F.R. Slatin~ şi cu ţăr•anii din Va,!e·a Miare, 13 ia.r la 
1 mai 1947 a l·uat parte l1a mia-nifesitoţia oameni:oir muncii din 
Craiova. 14 

În anul 1947 a 1avut loc un proces rapid de matu1rizo1re a 
forţelor interne căr1ora le revenea· misiunea de ·a împinge îna
inte pro·cesul revo1:uţionar. Constituirna, în noiembrie 1947, a 
comisiilor comune judeţe·ne şi lo1c1ale pentru pregătirea p·art:
dU"!ui unic al c:a·sei muncit,oare, 15 adez·iunea muncitorimii la 
Platforma-program ·a partidu:·ui cla·sei muncitoare, 16 a ridicat 
pe noi frepte rolul de conduoeător al proletmiatului în vi1CJ·~a 
tării. Pairtidul comunist a dat o nouă dovadă a maturitătii sale 
po1'.itice, a capaci.tăţii de a-şi elabora strategi1a şi tiactica por
nind de l·a ,reia·!itătile tării, de a mînui to·ate forme!e de acţiune 
şi luptă revo!uţi,ona·ră, potrivit nece•sităţi1:or etopei is·torice. De
'limitări'.e î·n cadrul alianţelor au adus noi reg1rupă.ri de forţe 
socia:-politiice, reprezentanţii burghezie: man·ifestîndu-şi deschis 
osti'it·atea fa.tă de reformele democratice iniţiate de guvern. 11 

În opoziţie cu aicestea·, masele mun•citoare din Oltenio a·u pri
mit cu entuzi,a·sm şi au sprijinit ofi1cii1'.e i·ndustria·'.e înfiinţ·ate în 
iunie 1947, 18 prnpune1rile Partiduilui Comunist Român î·n vede
rea îmbunătăţirii sit·uaţiei ecoinomi·ce şi financiare a ţării. ,,Pro
puneri:e partidU":·ui nostru - scir·ia zi.arul „înainte" din 19 iunie 
1947 - sîint o pi'.dă vie a acelui piafriotism harnic, sincer şi 
6ns~it caire duce, printir-o politică de autoechil-ihrare economi
că, l·a de·pl.inia suveranitate a pioporului, la independenţa ţării". 

Măsu.rile luate de organiz·atiile de pairtid, mob!:·izarea în
tregu·'.ui activ şi a unui rr:are număr de mu-nci,tori a1'.ături de u
nităţi1le militme pent.ru a•sigurarea secwităţi-i sed:i:or partidului, 
întreprinde1ri:or şi imWujiilo1r, au avut dam~ de a pregăti popu
la·fia· pentru evenime·ntul de la 30 decembrie 1947. Cînd, l·a ore
le 18, în seara zilei de 30 decembrie, postu·ri!e de radio uu fă
cut cunoscută ve·ste·a că regele a abdicat şi a fost proc:,amată 
Republioa, o expi!ozie de entuzi1a·sm a cuprins mase.'e muncitoa
re din O:tenia. în moţi·uni:e t·rimise pe adresa Prezidiului R·epu
bli•cii Popu'.·aire R·omâne, se exprima dorinţa şi hotărîrea unani
mă ·a populaţiei judeţelor din dreapta Oltului de a contribui la 
dezvolt-mea democraţiei româ-neşti. O ediţie speci:a'.ă a zia
rului „înainte" a fost consaoată mare,'.·ui eveniment pub:idnd: 
actul de abdi1caire a ·rege!ui, prodamaţia guvernului, compo
nenţa prezidi·ului repub:icii şi a nou1lui guvern, lege1a pen,tru 
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prodamarea Republicii. în z·i'.ele urimăt·o·are, in orase si sate, 
.Pe străzi, în pieţele publice, în întrepri·nderi şi inst'itvţli, s-au 
desfăşurat manifesta.ţii, adunări, mitingu·ri caire S-'au tiransfor
mat în impresionante serbări popu~1are, mărturii ale faptu'.ui că 
ma·se~e de 0 1ameni ai muncii înţeleseseră pe deplin semnifica
ţia po::tică a inst·au1rării Repub!icii, î·nceput al epocii g:o•;o·1:Vie 
a revo:utiei şi constr-u.cţiei socialiste. 
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