ASPECTE ALE DESFAŞURARII REVOLUŢIEI DE ELIBERARE
SOCIALA ŞI NAŢIONALA, ANTIFASCISTA ŞI
ANTIIMPERIALISTA lN JUDEŢUL SAL A J

In primăvara anului 1944 mişcarea de rezistenţă a poporului român
împotriva dktaturii militare fasciste şi a războiului antisovletic a intrat într-o etapă hotărîtoare „a îmbrăcat forme diverse, mergînd pînăi
la lupta de partizani şi crearea formaţiunilor patriotice care au jucat
un rol deos ebit de important în realizarea actului 'istoric de la 23 August''1. In mod practic, întregul popor şi-a int1ensificat lupta pentru eliberare de sub jugul fascist, pentru intoaroerea armelor împotriva Germaniei hit'.eriste şi alăturarea României la coaliţia antihitleristă. Puternica rezis.tenţă a poporului român şi în general, evoluţia situaţiei
social-politice din ţară a fost 'influenţată de activitatea desfăşurată pe
multiple planuri de Partidul Comunist Român şi organizarţiile de masă
conduse sau aflate sub influenţa sa.
In aceste împrejurări, declanşarea revoluţiei de eliberare socială
şi naţională, antifascistă şi antnmperialistă la 23 August 1944, a constituit o încununare strălucită a eroicei lupte revoluţionare dusă de
o.amenii muncii, de forţele progresiste ale societăţii româneşti în frunte
cu Partidul Comunist Român, împotrlva fascismului şi războiului, a
dominaţiei imperialismului străin, pentru eliberare socială şi naţională.
Astfel, 23 August 1944 rămîne în istoria noastră ca simbol de piatră de
hotar, prin faptul că a deschis calea împlin'irii idealurilor şi năzuinţe
lor de dreptate şi libertate ale poporului român, a cuceririi depline a
independenţei şi suveranităţii naţionale, a afir.mării României ca naţiune liberă şi demnă în rîndul naţiunilor lumii. Insurecţia din august
a constituit o strălucită afirmare a clasei muncitoare în conducerea
destinelor poporului spre restructurarea socialistă a societăţii româneşti.
Partidul Comttnist Român, care reprezenta forţa politică consecvent revoluţionară, a trasat lin'ia de dezvoltare a României în noile condiţii, iar
traducierea acesteia în viaţă cerea o necontenită dezvoltare a influenţei
partidului în mase, organizarea şi conducerea luptei revoluţionare, deţinerea iniţiativei politice şi realizarea unui raport de forţe predominant în favoarea democraţiei. Pînă la 6 martie 1945, majoritatea poziţiilor în guvern erau deţinute de burghezie, în fruntea statului se afla
monarhul, iar ·în viaţa politică de ansamblu rolul hotărîtor îl aveau masele populare. ln aceste condiţii crearea F.N.D. în toamna anului 1944,
a constituit o bază de colaborare a tuturor forţelor patriotice din ţară.
Publicarea programului de guvernare a F.N.D. în ianuarie 1945 a marcat dezlănţuirea bătăliei decisive a maselor populare impotr'iva poziţii1

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii
tilateral dezvoltate, 4, Bucureşti, 1976, p. 370.
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lor deţintlţe de burghezie în organele centrale şi locale de start, pentru
instaurare<!\ puterii democrat populare şi înfăptuirea reformei agrare.
Masele~ populare au dobî.ndit o străluci-tă victorie la 6 martie
1945, prin i:q.staurarea primulu1 guvern revoluţionar-democrat, cu caracter muncitoresc-ţărănesc. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu refer.indu-se
la acest eveni~ent, sublinia că „instaurarea puterii populare, a guvernului prezidat \Cle dr. Petru Groza, este rodul luptei duse de masele
largi populare sub conducerea Partidului Comunist Român. Victorla de
la 6 martie 1945 nu a venit de la sine şi nici nu a fost adusă dinafară;
ea a fost dş.tigată prin luptă, prin jertfe grele, date de forţele revoluţionare şi democratice din România" 2 •
Unul dintre primele acte revoluţionare de mare importanţă a puterii democrat populare a fost liegiferarea reformei agrare. Dacă desfă
şurarea evenimentelor în cadrul procesului revoluţionar continuu, în
general, sint C'Uiloscute, cercetarea istoriei locale pune în lumină şi
anumite particularităţi cum sînt cele din judeţul Sălaj, la care ne referim în continuare.
în partea de Nord a ţării, a fost trecut sub administraguvernul sovietic a acceptat cererea adresată în acest
sens de guvernul român, prezidat de Dr. Petru Groza. Acest eveniment a fost
marcat şi prin serbările organizate la 13 martie 194'5 în întreg judeţul cu ocazia
reîncadrării nordulJ,li Ardealului în graniţele României.
La 10 martie 1945 s-a întrunit în şedinţă Comitetul Frontului Naţional Democrat din Judeţul Sălaj, care în unanimitate şi cu aclamaţii a ales pe: Dr.
Câmpeanu Virgil ca prefect al judeţului, Dr. Nemecz Aloisiu ca subprefect şi
Schwartz Filep Alexandru ca prim notar. Procesul verbal încheiat în şedinţă a
fost semnat de: preşedintele Comitetului F.N.D., secretarul F.N.D., reprezentanţii
partidelor şi organizaţiilor care făceau parte din Frontul Naţional Democrat:
Partidul Comunist Român, Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor, Uniunea
Populară Maghiară, Sindicatele unite, Femeile organizate în sindicate şi Tineretul. Documentul mai este semnat de 4 persoane în calitate de verificatori ai procesului verbal.
Comitetul F.N.D. a cerut „Comandamentului sovietic din judeţul Sălaj, ca
în interesul democratizării administraţiei judeţului, să aprobe această hotărîre
şi să ordone instalarea imediată a noilor funcţionari aleşi•. (Fig. 1.).
Comandantul militar al judeţului Sălaj, căp. Romanov, a pus rezoluţia chiar
pe extrasul din procesul verbal respectiv în aceeaşi zi, la 10 martie 1945. Rezoluţia cuprinde următoarele: „Confirm hotărîrea Frontului Naţional Democrat din
judeţul Sălaj
cu privire la alegerea noului prefect, subprefect şi primnotar şi
ordon instalarea persoanelor alese•. (Fig. 2).
Ministrul de interne, prin telegrama din 14 aprilie 1945, anunţă numirea prefectului de Sălaj.
Noul prefect a publicat Ordonanţa nr. 7 din 12 martie 1945, aceasta fiind
un document cu adevărat revoluţionar, prin faptul că cerea autorităţilor „administrative să sprijine ţăranii pentru desăvirşirea reformei agrare,
„motivînd
aceasta prin „lipsa de pămînt şi, „că plugarii din judeţ au trecut la împărţirea
pămînturilor arabile". (Fig. 3.)
Este o confirmare oficială că reforma agrară din 1945 a început de jos, cu
mult înainte de apariţia ordonanţei au fost organizate comitete ţărăneşti în localităţile: Someş Odorhei, Băseşti, Crişeni, Bocşa, Nuşfalău, Bucium, etc. unde au
existat cele mai mari moşii. Comitetele au început efectuarea măsurătorilor şi
ţia

Judeţul Sălaj, situat
românească după ce

2

Idem, p. 642-643.
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împărţirea pămîntului, urmînd exemplul ţăranilor din Moldova şi d;·n alte părţi
ale ţării. Ţăranii au fost sprijiniţi în împărţirea pămîntului de cătr muncitorii
de la minele din Cristolţel, Lupoaia, Sărmăşag în frunte cu comunişt" . Ordonanţa

prevedea categoriile de moşii şi pămînturi care urmau să fie confitcate, stabilea
categoriile celorlalţi îndreptăţiţi să beneficieze de împroprietărire ,Şi indica constituirea comitetelor cetăţeneşti care să execute reforma agrară.
I
Drept urmare, au avut loc adunări generale în toate sateie judeţului, iar
ţăranii entuziasmaţi de publicarea Ordonanţei nr. 7, au ales coihitetele ţărăneşti
însărcinate
să conducă confiscarea pămînturilor, întocmirea ,listelor celor îndreptăţiţi la împroprietărire şi împărţirea terenurilor agricole îh funcţie de prevederile Ordonanţei. In această perioadă a crescut considerabil influenţa Partidului Comunist Român în rîndurile ţărănimii muncitoare şi s-a manifestat cu
prisosinţă alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănimea munci,toare. In aceeaşi perioadă au fost aduşi colonişti în localităţile: Scărişoara Nouă, Berveni etc., oameni
îndreptăţiţi la împroprietărire, din Munţii Apuseni unde nu exista pămînt expropriabil.
Concomitent cu judeţul Sălaj a mai publicat o ordonanţă cu conţinut similar jud. Cluj, iar la cîteva zile şi jud. Bistriţa-Năsăud.
Prevederile Ordonanţei nr. 7 sînt în concordanţă cu cele ale Decretului-lege
care a fost dat publicităţii la 22 martie 1945. Prefectura jud. Sălaj a mai dat şi
o decizie care reglementa întăbularea pămîntului provenit din reforma agrară
(vezi fig. 3).
La 1 aprilie 1945, Prefectura jud. Sălaj a adresat ţăranilor o înflăcărată chemare, (Fig. 4 şi 5) prin care-i îndemna să efectueze în cele mai bune condiţii
muncile agricole de primăvară, pentru a asigu;a pîinea poporului şi hrana soldatului. Prin acest document sînt prevăzute o serie de măsuri pr,:ictice pentru efectuarea lucrărilor agricole şi o serie de măsuri administrative îndreptate împotriva
celor care se sustrag de la îndeplinirea îndatoririlor cetăţeneşti. Prefectul a adresat şi învăţătorilor chemarea de a însufleţi ţărănimea pentru executarea muncilor de primăvară. Prin f11ptul că se indică să se însămînţeze pe lingă cereale şi
floarea soarelui, cartofi, fasole şi zarzavaturi, se tinde spre irn.t:nxluicerea unui sistem de planificare care va căpăta forme finite abia mai tîrziu. Muncile agricole
de primăvară s-au efectuat concomitent cu înfăptuirea reformei agrare din 1945
şi în judeţul Sălaj. Urmează ca cercetările ulterioare să scoată la lumină datele
genrale cu privire la întinderea terenurilor agricole expropriate şi a celor cu
care au fost împroprietăriţi ţăranii din acest colţ de ţară.

-Este cieos.ebit de important faptul că: reforma agrară din 1945

a
baza economJ.că a moşierimii şi a rămăşi~elor relaţiilor de
semifeudale din agricultură, odată cu pămîntul au fost expropriate şi celelalte mijloace de producţie - maşiJili, Ulllelte şi .animale.
Pe ţară au fost expropriate 1.468.000 ha, din care peste 1.109.000, adică
3/4 au fost împărţite ţăranilor, iar 359.000 ha au trecut în proprietartea
statului. Au fost improprietărlţi 918.000 ţărani, acordîndu-se întîietate
ostaşilor concentraţi şi tuturor celor cane luptaseiră împotriva Germaniei hitleriste, indiferent de naţionalitate. S....au creat' peste 400.000 inoi
gospodării ţărăneşti, iar 500.000 gospodării cu păm'in:t puţln şi-au mărit
desfiinţat
producţie

suprafaţa.

Infăptuirea sarcinilor revoluţiei declanşate la 23 August 1945 a
continuat şi după desăvîrşirea revoluţiei burghew-democr.atice, treclndu-se la revoluţia socialistă., imoogăţind co.nsiderabH ex.preienţa revoluţiooară a Partidului Comunist Român.

VASILE POPA
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KTE DER ENTFALTUNG DER ANTIFASCHISTISCHEN UND
IIMPERIALISTISCHEN REVOLUTION FUR SOZIALE UND
NATIONALE BEFREIUNG IM KREIS SALAJ

\1
\

(Z u s a m m e n fa s s u n g)
\

Der Beginn \.c:Jer antifaschistischen und antiimperialistischen Revolution fur
soziale und natior\ale Befreiung am 23. August 1944 bedeutete eine glănzende
Kronung der heldenhaften revolutionăren Kămpfe der arbeitenden Massen, der
fortschrittlichen Krâfte der rumănischen Gesellschaft unter der Filhrung
der
R.K.P. gegen den Faschismus und Krieg, gegen die Herrschaft des auslăndischen
Imperialismus, filr soziale und nationale Befa-eiung.
Der ununterbrochene revolutionăre Prozess durchlief Momente von ilberragender Bedeutung: den 6. Miirz 1945, die Agrarreform vom 22. Mărz 1945 u.s.w.
Die lokalgeschichtlichen Forschungen im Kreis Sălaj zeigen, dass auf Beschluss des Komitees der N.D.F. als Prăfekt Dr. Cîmpeanu Virgil gewiihlt wurde,
dass diese durch die Sowjetische Kommandatur bestiitigt wurde und dass, nach
Veroffentlichung der Ordonnanz Nr. 7 vom 12. Mărz 1945 zur Durchfilhrung der
Agrarreform geschritten wurde. Diese Ordonnanz hat eine besondere Bedeutung,
da sie vor dem Erscheinen des Gesetz-Dekrets ilber die Agrarreform veroffentlicht wurde. Die betreffende Prafektur hat auch einen Aufruf zur entsprechenden Ausfilhrung der landwirtschaftlichen Frilhjahrsarbeiten wăhrend der Durchfilhrung der Agrarreform erlassen.
Die Agrarreform von 1945 hat die wirtschaftliche Basis der Grossgrundbesitzer und die Dberbleibsel halbfeudaler Produktionsverhăltnisse in der Landwirtschaft beseitigt.
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'Pfg. 1. E!ttras din procesul t1erbal tntocmil la 10 marlie 1945, tn şedin/a comitetului Frontului
Na/ional Democrat ce a hottlrît numirea noului prefec;t tn jud. Sălaj.
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Fig. 2.

Rezoluţia

comandantului sovietic din jud. Slllaj, prin care se
fectului de către F.N.D.
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Fig. 3.

Ordonanţa

nr. 7, din

12 martie 1945, a prefecturii jud. Stllaj, prin care se ortlo.•
tnftlptuirea reformei agrare.
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agricole de primăvar4.
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_Fig. 5 Chemar.ea JwefeclulMi jMd. S4laj penlrM e!lllCMlarea muncilor agricola.
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