RADACINILE ISTORICE ALE REVOLUŢIEI
DE ELIBERARE ,NAŢIONALA ŞI SOCIALA DIN AUGUST 1944

Moment de 1ră.scruce în istoria poporului român, memorabLul 23
August 1944 uneşte în timp, ca un arc de boltă al istoriei noastre naţionale, lupta seculară dusă de poporul tromân pentru libertaite ~i dreptate socială, pentru desăvîrşirea unităţii naţionale şi cucerirea independenţei de stat cu luptele clasei muncitoare, ,ţărănimii, intelectualităţii,
ale tuturor forţelor de bază a~e naţiunii noastre care, sub conducerea
Partidului Comunist Român, au deschfs României calea irnarilo.r cuceriri socialiste de azi.
Toaite aceste momente sînt trepte în fundamentul remarcabilelor
acte ale edificării României moderne, oare s-au transpus cu întreaga
lor încărcătură valorică în actul revoluţiei 'Cle eliberare naţională şi socială începută în august 1944. Este o core~'aţie •organică pe care secretarul general al partidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceau~escu, .a dezvăluit-o în toată profunzimea ei, sUJbliniinld că: „A-ctul 'ele la 23 August
n-a căzut din cer, el a fost rezultaitul luptelor îndelungate a~e poporului
român pentru unitate, libertate şi indepen'denţă naţională".
Vigoarea şi fermitatea cu care î•ntregul nostru popor s-a ridicat
la luptă, larga participare a tuturor forţelor patriotice la ·revoluţie demonstrează că August 1944 a reprezentat un energic ·Şi determinant
act de voinţă al 'Întregii noa'S'tre naţiuni, o străluicită afirmare a hotă
ririi poporu~ui român de a ~drobi orice dominaţie străină, de a fi liber
şi deplin stăp1n în ţara sa, de a-şi hotărî .singur destinele.
Se cuvine să amintim cu emoţie şi mîndrie patriotică asemenea
adevăruri şi în acest al 40-lea August al libertăţii ;române;;ti pentru că
ele sitau mărturie nepieritoare peste vreme despre tăria ce i-o dau
unui popor con.ştiinţa dreptăţii sale, iubirea faţă de glia ·strămoşească,
simţămîntul pururi viu al demnităţii naţionale. Pe firul veşniic curgă
tor al unei •asemenea i;storii, măreţul :eveniment declanşat în august
1944 se aşează ·firesc ca o .mîndră cunună a celor mai ~(orioase tradiţii de :uptă ale poporului, dă o nouă expresie puterii .sale de a se
ridica mereu biruitor peste vitregia vremurilor şi vicisitudinilor istoriei.
După cum este cunoscut, făurirea statului naţional unitar .român
în memorabilul an 1918, marchează intrarea României într-un stadiu
nou al evoluţiei sale economico-sociale şi politice caracterizat prin creş
terea rapidă a forţelor de producţie şi acce~erarea dezvoltării capitalis-
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te. Totodată se accentuează şi penetraţia marilor monopoluri în economia românească, se inteT11Sifică exploatarea maselor muncitoare de către
capitaliştii .autohtoni iŞi străini, se ascut tot mai puternic contrad'.cţiile
de clasă.
Cu toate acestea, societatea românească postbelică înfăţişează tabloul unei naţiuni tinere şi viguroase, .intrată istoriceşte pe ,:făgaşul firesc al unităţii ei economice şi poli'tico-adrni nstrative, prielnic descă
tuşării energiilor creatoare, .atH pe planu~ dezvoltării economice, cit şi
pe planul ·construcţiei de stat.
Definitoriu pentru societatea românească din .această perioadă a
fost puternioa aspiraţie a maselor populare spre libertate şi democraţie,
dorrinţa lor de .a .înscrie ţ~ara pe coordona'tele unei dezvoltări ,progresiste, multilaterale. Frontul larg al celor antrenaţi 'în efortu~ menit să asigure ascensiunea societăţii 1româneşti pe drumul democraţiei şi progresului a cuprins pe toţi .cetăţenii României, fără ·deosebire de naţio
nalitate.
Pe plan extern, pentru a face faţă cu sU'oces acestor complicate
probleme ale ·perioadei interbelice, România a militat pentru păstrarea
statu-quo-ului confirmat ~i prin tratate~e ,de pace de la Versailles şi
cele adi.acente; instalarea unui climat de pace generală şi ind:vizibilă;
crearea u·nor zone regionale de securitate; bune relaţii de vecinătate;
realizarea ,unor tratate isau convenţii mutuale, lupta împotriva politicii
revizioniste, mai ales 'după instaurrarea în mu~te ţări europene a unor
·regimuri fascis,te işi didatoriale. Liga Naţiunilor a constituit pentru
,România interb~lică tribuna internaţiona.ă de ,la care ·şi-a putut face
cunoscute opiniile şi aspiraţiile. „Izvorînd din poruncile unităţii noastre
naţionale arăta N. 1Titulescu r-- politica noastră externă are ca scop
prrincipal: păstrarea ei, iar ·ca rmetodă constantă de lucru, 'coordonarea
progresivă a acţiunii ne.astre cu aceea a statelor cu interes comun, pînă
la integrarea ei in grupuri internaţionale din ce în ·ce mai mari. De fa
naţional, prin regional, la univeT'sa1, iată _ozinca 1României peste gra0

1

niţă"1.

Oricine va icerceta cu .atenţia obiectivă anii interbelici va corustata
ei au fost pentru România, •ani de luptă eroică, plină
de sacrificii, dar încununată d.e o 1vi:ctorie, ce s-a înscris ca un moment
mernoq1.bil al istoriei naţionale >Şi universale, va constata că unul dintre factorii hotăritori ai ,victoriei revoluţiei de eliber.are naţională şi
sodală a fost acel spirit creator, acea capacitate ·a Parrtildu~ui Comunist
Român de a descifra din cornp'lexul evenimentelor interne şi internaţionale tendinţele principale şi 'direcţiile de acţiune n~cesare, care i-au
dat putinţa de a-şi îndeplini nobila misiune de conducător .al luptei de
·eliberare a po'poru~ui român. Căci înfăptuirea actului demnităţii naţio
.nale din ;august 1944 a fost, :în primu~ rrînd, rezultatul activităţii fo.delungate şi neobosite a Partidului Comunist Român de unire, într-un
·CU

uşurrinţă că

1

N. Titulescu, Documente diploTrUitice,

Bucureşti,

1967, p. 484.
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larg front de luptă împotriva fascismului şi războiului, ,a 1tuturor .forînaintate ale societăţii noastre, al realismului liniei sale tactice
şi strategice, al aplicării creatda:re .a 1socialismu~ui 1ştiinţific I.a condiţiile
concrete ale ţării noastre.
Continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcălrii muncitoreşti 1şi socialiste, 1Partidul Comunist Român, născut din solul realităţilor româneşti, ,a luptat neobosit
împotriva exp~olatăirii şi asupririi, dind .o !înaltă pildă iele ,patriotism, de
devotament !faţă de interesele sociale şi 1naţiona'le funrlamentale ale poporului. Fii ·şi conducători legitimi ·ai claisei muncitoare, trăgîn'du-şi vigoarea din seva istoriei multimilenare a popdrului român, colnuniştii .au
fost şi sint stegarii luptei pentru drepturile şi interesele maselor mun.citoare, pentru apărarea şi consolidarea inldependenţei 'Şi suveranităţii
naţionale a României.
1n perioada i·nterbe~kă, partidul 'comunist a drganizait şi ·condus
mari bă'tălii de d.lasă ale proletariatului, ale maselor ide oameni ai muncii făr.ă deosebire de naţionalitate, împotriva asupririi claselor dominante, a monopolurilor străine, pentru apărarea drepturilor şi libertă
ţilor democratice, s-a ridicat ferm in apărarea .independenţei, :suveranităţii şi integrităţii patriei. In acea&tă luptă, el a acumu~at o bogată experienţă pentru unitatea de acţiune a cl'aisei muncitoare, .a tras preţioase
jnvăţăminte asupra vaforii inestimabile pe oare o reprezintă frontul
unit de luptă al clasei' muncitoare, a tuturor forţelor democratice şi
progres'iste ale societăţii.
Un moment impdr.tant în lupta )pentru făurirea unităţii de .acţiune .a clasei muncitoare, pentru închegarea unui lfront patriotic naţio
nal l'-au !I'eprezentat marile bătălii Ide -c~asă ale proletari,atului român
din anii cf"izei economice, care .au culminat cu luptele petroliştilor, ·oeiferiştî1or, textiliştilor, metaluirgiştilor etc. din ianuarie februarie
1933, organizate şi conduse de parti'dul comuni'st. Unitatea de acţiune
înfăptuită atunci, pe baza frontului unic, a creat condiţii favorabile
mobLiză!I'ii maselor largi tle oameni ai muncii, comunişti, socialiş.ti, social-democraţi, membr1i ai altor organizaţii 1Şi parti'de politice 1sau muncitori fălră de par.tid, dind lu,Ptelor o amploaire fără prece'den't, ceea ce
demonstra 'Că forţa proletariatulu'i constă ~n unitatea sa, că .aceasta constituie o condiţie eisenţială pentru aisigur8!I'ea rolu'lui conducător al clasei muncitoare în lupta întregului popor pentru 1doborirea regimului
burghezo-moşielresc, 'pentru ·apărarea intereselor fundamenta~e ale poporului român.
In anii ce au UTmat, CÎ'nd peri·colul <fascist şi 1revizionist ameni,nţa
direct interesele supreme ale poporului nostru, integritatea şi suverani:..
tatea patriei, Partidul Comunist Român s-a situat 1în fruntea forţelor patiridtice, naţionale, desfăşurlnd fargi acţiuni. politice pentru unirea tu,turO!I' partidelor iŞi organizaţiilor pol'itice şi profesionale, .a clase~or. iŞi
€rupărilor :sociale ale •căror 'interese ·coi'n'CÎ'deau cu cele ale ţării, ale democraţiei, într-un larg flront popular de luptă pentru apărarea indeţelor
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pendenţei şi integrităţii

României, :pentru .a baTa calea fascismu1ui şi
In acest sens, Partidu_ Comunist Român a reuşit să activeze
în jurul său cele mai largi forţe sodale antifasciste - clasa muncitoa·re, masele ţărăn~'ti, intelectualitatea progresistă, alte pături. şi categorii sociale. El şi-a lăirgi't contactele cu grupările şi organizaţii'le democratice, a stabilit :egături cu diferite fracţiuni ale forţelor pol'itice burgheze şi cu un mare număr de 'personalităţi politice. Rezultatul acestei
activităţi s-a concretizat în crearea a peste 60 de iorgani.zaţii de masă
idemocratice, ·antifa1sdste cum au fost: Comitetul naţional antifasdst,
!Liga muncii, Blocul democratic, Frontul pluga:r'ilor, Uniunea oamenilor
muncii maghiari (Maic:loszul), &ontul stulclenţes·c democrat, Frontul feminin ş.a. Se poate aprecia că această 'poli.tkă TeaJstă ·a P.C.R !de unire
a tuturor forţelor de bază :ale naţiunii noastre de făur'ire a unor alianţe
politice largi avînd ca obiectiv fău!rirea Frontului Unk Naţional al .poporului român, a cons'tituit victoria epocală a revoluţiei de e1iberaire
socială şi naţională din august 1944.
Străbătlntl un proces continuu de maturizare reuşind să depăşească
u'nele practid 1care nu-i aparţine.au impuse din arrară, Partidul Comunist Român şi-a extins tot mai mu_t influenţa 'În rviaţa politică a ţării,
e'l devenind forţa principală a luptei îm1potriva peri'colului fascist şi
!revizionist. Amploarea şi caracterul tdemonstraţii'lor de la 1 M'ai 1939
constituie o ilustrare grăitoare a acti.vităţii desfăşurată de comunişti,
de socialişti şi ·social-democraţi, pentru mobilzarea tuturor forţelor democratice şi antifasciste la luptia ~mpotriva ·politicii expansioniste şi re,vizioniste a~e statelor fasciiste. Are o ldeosebită semnificaţie prezenţa
în primele rîn'duri ale organizatori.lor marii demonstTaţii patriotice, antifasciste, a tovarăşufoi Ni'colae Ceauşescu. Patriot işi revoluţionar înflăcărat, profund devotat 'Clasei muncitoa're, poporulu'i din rîndurile
căruia s-a iridicat, \participant activ la luptele conduse de par.t~d, pentr.u
rărsturnarea regimului de exploatare 'şi 'asuprire, .care se r~arcase incă
din timpul mariloir bătăJi 6e clasă din anii crizei .economice prin Înaltul
spirit organi.zatoric şi tenacitatea ·cu caTe a dezvă'luit ·peri'Colu1 fascist
şi de război. In acelaşi .timp, manifestaţia patriotică antifasciiStă de la
1 Mai 1939 a constituit o victorie a partidului comunist, a politicii sale
de Front unic cu celelalte partide muncitoreşti şi democratice. Ea a
demonstrat prestigiul şi autoritatea 'de care se bucura Partidul Comunist
Român în faţa î'ntregii naţiuni.
Puternica mişcare antifasoistă şi antihitleristă din România, a. că
rei promotor a fost Partidu1 Comunist Român, a prnfilat în opinia publică progresiistă internaţională 'imaginea unui .pdpor profund ataşat idealurilor de libe:ritate şi de inlclepenldenţă naţională, demn de tradiţiile
sale eroice glorioase.
Marşul războinic al Germ•ani.ei hitleriste, cotropirea succesivă a
U'Jlor ţăTi europene, ~nc~putul celui de-a~ doilea război mondial la 1
septembrie 1939, au creat o situaţie din ce în ce mai grea .pentru
Homânia. Dealtfel, pe plan internaţional, în perioada septembrie 1939 războiului.

1
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august 1944, România a traversat ultima etapă a izolării sa'le pe plan
răminind singuTă, la discreţia blocului fascisto-revizionist.
h1 situaţia agravată în lunile :ap.I1i1ie-iunie 1940 prin invazia germană intr-o serie de ţări din Eu~opa accidentată, unele grupări ale
cercurilor ·conducătoare, 1n frunte cu regele CaTo'l al II-lea au hotăr,ît
la 28 mai 1940, ca unică soluţie, trecerea 1a <l politică de apropiere de
Germania; în acest scop, au fost induşi in guvern cîţiva oameni poli.tici care sprijineau orientarea progermană. La 29 mai 1940, guvernul
român, ·astfel reorganizat, a semnat „Pactul petrol-armament".
Grupările interne progermane şi profasciste, aduse de evenimente
pe .primul p~ian al vieţii politice, au impus guvernu'lui ·corldus de Gh .
.Tătărescu să renunţe, la 1 iulie 1940, la garanţiile franco-britanice din
ap'rilie 1939 şi apoi, !Ia 4 iulie, să -cedeze locul unui guvern .sub preşe
dinţia lui Ion Gigurtu, ân care numărul elementelor progermane eira
tlJreponderent. Horia Sima, şefu'! Gărzii de fier, .care fusese numit sub:;ecretar de stat la Educaţia Naţională (28 iunie), deţinea acum 1Şefia
departamenhLui Cultelor 2•
Ca urmare a politicii mairilor istate europene din anii 1939-1940,
izolată pe plan internaţional, din trupul României unitare s-a cotropit
în vara anu~ui 1940, un vast teritoriu, ·o mare parte din avuţia LSa naţio
nală şi o numeroasă populaţie.
Amputările teritoriale ·şi în mod s,Pecial Odiosul Dictat fascist <le
la Viena au provocat o admcă durere şi revoltă în rîndurile întregului
popor rnmân, si:~fft să fie martor la sfîşierea teritorlului naţional pentru
a cărui apărare, unitate şi integritate se jertfise pe parcursul at:îtor seieole de luptă. Referindu-se ~a această situaţie, Gheorghe Tătărescu, pre.şedinteLe Consiliu'lui 'de Miniştri, arăta: „Trecutul nostru stă mărturie
'Că actele de 'Cotropire rsăvîrşite împotr'iva neamului 111ostru n-au lăsat
urme durabile pe pămîntul românesc şi 'în întreaga noastră istorie ne-a
învăţat <Că procesele deschise ,prin foirţa asupririi, nu se săvirşesc decit
prin triumful Dreptului, iar fabînzile sfniciei nu au fost :decît popasuri
,tcrecătoare, ·care au pregătit izbînda cea de pe urmă a Dreptăţii"3.
La 6 septembr'ie, r.egele 1Caro'l al II-lea ,a abdicat în favoarea fiului
'său Mihai, iar 'Ia 14 septembrie ·a fost instaurată dictatura legionaroantonesrciană, legionarii avînd rolul dominant în guvern; .România .a
fost proclamată „Stat naţional-legionar". 1n cursul lunii octombr:e, cu
acordul acestora, în România :au intrat trupe germane, care .au fa.st
insta1ate în principalele puncte strategice, în s,Pecial în zona petroliinternaţional,

feră4.

2 Gh. Zaharia, Insurecţia din august 1944 şi semnificaţia ei istorică, Bucu1974, p. 38.
3 Timpul, nr. 416.
4
A. Simion, Regimul 1politic din România în perioada septembrie J940-ianuarie 1941, Cluj-Napoca, ,1976.
r~ti.
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Maselle populaire au lvăzut în unităţile hitleriste care au pătruns îlll
România principalul instrument ·cu ajutorul căruia :ce_ !de al III-lea
Reich îşi ·asigura suborlclonarea economkă şi politică .a ţării noastre.
în arcel.aşi timp, pentru poporul român trupele germane reprezentau
a:cea forţă brutală sub a căirei ameninţare graniţele ţării fuseseră sfî'.rtecate în 1940, iar la conducerea României se instalaseră cele mai..reacţionare cercuri politice.
ln ţară s-a instaurat un val de teroare fascistă, .anticomunistă .şi
antidemooratică. Legionarii şi-au în'dreptat teroare.a îm·pofriva P.C.R.,
a a~tor organizaţii şi personalităţi politke progresi•ste şi demo•crati.ce,
care ~uaseră în trecut atitudine împotriva ideologiei şi politicii fasciste,
a .acţiunilor brutale şi expansiunilor agrresive ale ţelui de al III-lera
Reich. In zilele de 24-26 noiembrie 1940, legi0l1jarii au împuşrcat, în
închisoarea Jilava şi jn localul .po~iţiei din Bucureşti, un număir de 67
de persoane, între care foşti demnitari. şi funcţionari superiori. O mare
indignare a st'irndt în î111treaga ţară asasin,area savantului de reputaţie
mondială Nicoi_ae ,Iorga, a lui Virgil Madgean1, profesor universitar, fost
ministru ode finanţe, a lui Victor Iaman'di,, jur·ist, 1fost ministru al justitiei5.
. La 23 noiembrie 1940 dictatura legionaro-.antoneS!Ciană a aderrat la
„Pattul tri·pairtit", alianţă polit'ico-mi'ltară încheiată fa ,27 septernbr·ie
1940, Ia Berlin, între Germania, Italia şi Japonia.
Crimele şi jafurile rcomise i-au compromi's şi mai mult pe legionari
în faţa poporu_ui, iar iciemagogia lor sodală a stîrnit o profonrdă îngr.ijorare în numierdase cericuiri ale burgheziei. 1n aceste împrejurări, între
grupările din guvern rantonesdană, .pe de o parte, şi şefii legionari,
pe de altă parte - iS-a deschiiS o 1uptă, cu final sîngeros, pentru acapararea monopolului puterii. în ianuarie 1941, legionarii -oontînd pe simpatiia şi sprijinul Germaniei, au încercat să-l înlăture pe Antones!CU <lin
guvern printr-un pud, în ·emisul căruia jafurile şi asasinatele au atins
punctul culminant. Haosul l?i 1acte1e anairhi'ce ale legionarilor ii convinseseră însă pe hit'lerişti că gruparea legionară nu era capabilă să asi::
gure o stare de oirdine în <::are Geirmania .să poa:tă exercita sistematic şi
în mod organizat exploatare1a economkă a bogăţiilor României şi atragerela armatei <române în războiul antLsovietk. Faptul acesta a determinat guvernul german r5ă dea cîştig de cauză grupării anto[les'Ciene.
La 22 iunie 1941, împotriva voinţeir poporului român, România 1a
fost îtrnpinsă î'n irăzboiul hit1erist, antisovietic ce-i fusese impurs; la 6
decembrie 1941 a fost pusă în stare Ide război cu Marea Britani·e, iar la
6 iunie 1942 şi cu Statele Unite ale Americii. Oîrr4dăşeniia reacţiunii
române cu fasciSIIIl'Ul german ra dus la surborldOI11area ţării Ge-rmaniei
naziste, la iruinarea economiei naţionale, fa sărădrea şi înfometarea
maselor. f'lartidparea la război alături, de Gen:n/anira hitleiristă, jefuir·ea
bogăţiilor ţării Ide către .imperiaHismul german au dus România în pragul unei catastrofe naţionale.
1

5

Ibidem, p. 102-103.
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Suforinţele abătute

a15upra poporuLui iromân în ianii didaturii milia111tonesciiene, 1941-1944, şi ai idominaţie1 hitleriste fasdiste .sînt
ilustPate prin arestarea şi judecarea a 11.000 antifascişti, verdictele însumînlcl zeci de mii de ani de Jn:chisoare sau muncă silnLcă; peste 300
de condamnări la moarte, interna;rea in ghetouri şi lagăre din Germania
a circa 50.000 de cetăţeni, români. 'l'ragelclia a fost cumplită pentru populaţia din noTodul Transilvaniei ,;ced1at" Ungariei horthyste: concedieri
·masive de muncit.ori români; depo'sroarea 'de pămînt a zeci de p:nii de
ţă 1 ranii; trimiterea în lagă:re a 170.000 de oameni, dintre oare peste
100.000 ucişi; asasinarea .a tzeci de mii de oameni, 1a unor militanţi ireYoluţionari români, evrei, s1ovaci, 'maghiari care :au plătit pentru dîTze'nia în !_upta împotriv·a horthyştilor6.
In aoeastă perioadă de grea cumpănă pentru 'poporul român, dnrl
însăşi fiinţa României ca stat ierra girav ameninţată, 'partidele şi grupă
rile politke democratice, revoluţionare, şi-au asumat cu inidrăznieală
~i luddit.ate răspunlderea 1de a organiza şi conduce Ja victorie lupta tuturor tforţelo:r rnundtoreşti şi populare, patrioti'ce 1şi naţionale, !a întregului nostiru popor pentru .eliberarea Ide sub tlomi111aţia fascistă. Mit?carea de Tezistenţă antifasdstă din România, al ·cărui organizator şi
:conducător a fost P.C.R. s-a manifestiat 'sub diverse forme, cu intensităţi diferite, de la o perioadă ·_a alta, -ceea ce demonistrează îmbinarea
prind:pialităţii revo1uţi.onare cu elatsticitatea în .stabi)irea obiectivelor
~i metodel'()II" de luptă7.
In anii dictiatu'rii legionare (septembrie 1940-i-anuarie 1941) şi ai
regimului de tlictoatură militaro-fa,sdstă (ianuarie 1941-23 august 1944),
cînd în joc se afla însăşi existenţa de-sine-stătătoare a naţiunii române,
·contactele şi tratativele P.C.R. ·CU ic:elelal.te forţe patriotice naţionale
:s-.au ampli.ficat, deşi comuniştii erau 1supuşi permanent represiunilor
~aTe

po1iţieneştiB.

Căli't în marile bătălii Ide cla'Să, Partidu'l Comunist Român a găsit
- ca -"?i în trecut - în rinduirile sale şi •ale clasei muncitoare resur-se\..e
oapabi1e !să asigwre continuarea luptei ·cu şi mai multă vigoare. El 1şi-a
menţinut structura organizat·orică, rle 1a organele supeniaare 'de conducere pînă la onganizaţiHe die 1bază, avind forţe pentru a-şi refaice, de fielcare dată, verigile lovite. Partidul avea organiz.aţii în majoritatea cen•trelor industri•aL·e şi în marile întreprinderi; el şi-a 1creat legături la
•sate şi în une'le unităţi militare din Bucureşti, Oraiova, Timi.şoara, Caransebeş, Constanta, din a.propierea •orru;;elar Roşi.orii de Vede, Sibiu şi
:a'ltele. În pofida situaţiei grele, comuniştii au ştiut să menţină 'ŞÎ să în'tărească legăturile cu maselJ.e muncitoare, cu .păturile mijl'ocii şi 1 să stia6

Maria Covaci, în Insurecţia din august 1944 şi semnificaţia ei ~storică•

Buc-ureşti, 1974, p. 41-53.
7 Arhiva Institutului

de iStrudii istorice şi soci.iaJ.-,politiic.e de pe lingă C.C. ,al
P.C.R. (în continuare - A.I.S.I.S.P.), cota A iXXX-10. inv. 1580; cota Ab XXV-2.
8 M. Muşat, I. Ardeleanu, în Anale de istorie, 29, 2, 1983, p. 58-71; Gh.
ZaLaria, în Anale de istorie, 2, 1983, p. 72-89.
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'biJească 'contade cu reprezentanţi ai altOII' grupări sociale caire, într-o
'măsură mai mare sau .mai mi,că, se opuneau alianţei cu ;Geirmania nazistă şi război'uL'ui hitlerist. Direcţua generală a poliţiei era nevoită
!Să recuno&că, într-o no'tă din 17 decembrie 1943, că nici chiar „,i.r1ter-

nairea în 'lagăr a comuniştilor nu constituie o izolaire a lor •de restul
societăţii " 9 .
Partidul Comunist Român s-a pronunţat de la început împotriva
dictaturii legionare şi a'poi, militaro-fasciste. 1n timp 'Ce principalele
'partide ale burgheziei - Rartidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional LiberaL s-au 'decl'arat de a,cord cu aducerea la putere a lui
!Ion Antonescu şi au permi,s unor membri a~ lor să ocupe „funcţii
tehnl'lce" în apall"atul de stat, în mă'sura în care gener.alul le-a :cerut
concursul, Partidul Comunilst Român a foat atitudine clară si hotărîtă
'împotriva regimului legioruar, a demascat cairiacterul lui fasdst şi
politica pe care o ducea, la subordonare a României Re:chului hitlerilst, şi a chemat la acţiune generală şi iconsecventă împotriva acestui
regim10• „Partidul Comunist Român, parti'dulJ. dasei muncitoare - releva zia1rul „S'cînte1a", organul central de presă al P.C.R. - , ·che.amă
'poporui.. muncitor la luptă revoluţionară pentru izgonirea dictaturii
mHitare-gairdiste, icăd numai prin lupta revoluţionară vom dobîndi pace, pîine, pămînt şi libertate"ll.
Infruntînd cu curaj măsurile represive ·ale autorităţilor şi ,alJ.e poliţiei, comuniştii, punându-şi viaţa în primejdie, au desfăşur,at o intensă activitate pentru a explica poporu'lui român sensul adevăratt al
evenimentelor interne şi internaţionale, pentru a-1 mobiliza l.a luptă
împotriva regimului legionar şi a hitleriştilor cotropitori. Propaganda anltifascistă, antihitleristă (lesfăşurată de comunişti în rîndurile
'mundtori1or din fabrici şi uzine, ale ţălranilor şi inte_ectualilor, ale
ost~ilor şi a!lto.r oategorii de cetăţeni a îmbrăc,at ·cele mai diverse forme, un rol important ocupind munca de la om la om şi, mai ales,
editarea şi difuzarea, în mii de exiemplare, a numeroase publicaţii ilegale. In perioad,a septembrie 1940 - august 1941, P.C.R. ·a reuşit isă
editeze peste 30 •de org·ane de presă, centrale sau locale, printre care:
„Scinteia", „Buletin", „Tînărul patriot", „Buletin informativ(', „Buletinul Capitalei(', „România liberă", „Chemarea", tipărite la Bucureşti;
„Presa liberă", „Szabad Sz6", „Nepszabadsag", „Ellenallas" şi „România
liberă" Banat, tipărite la Timişoara; „Uzina şi ogorul" - Braşov;
.,Dunărea roşie" Galaţi; „Buletinul tineretului patriotic" Ploieşti;
„Moldova roşie" - Iaşi şi altele. Partidul Comunist Român a fost singurul partid politic din România care a avut, în acei ani grei, organe
de presă proprii, opuse celor oficiale, editate sau controlate de regimul
dictatorial ce guverna ţara.
0

9 Arhiva C.C.
10 A.I.S.I.S.P.,

al P.C.R., fondul nr. 103, dosarul nr. 8 174, fila 224.
cota Ah XXIV-I, ,(Documentul: Punctul nostru de vedere.
elaborat de C.C. al P.C.R. la 10 septembrie 1940).
11 Scinteia din 17 septembrie 1940.
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Totodată, miUtanţii comunişti ,au asigurat tipărirea şi difuzarea
a numeroase broşuri, manifeste, apeluri, afişe, comunicate, fluturaşi şi
alitor materiaL.e, icaire făceau cunoscut maselor cuvîntul partidului comunist, au ,scris pe zidurile fabricilor şi locuinţelor ohemărri la foptă
adresate maselor populare. Numa1 prin griJa C.C. al P.C.R. a fost editat, din toamna anului 1940 şi pînă în primăvara anului 1944, un număr de 111 titluri de materiale de propagandă şi agitaţie, dintre care
57 manifeste, 27 broşuri şi buletine informati.vel2 .
1nţelegînld pericolrn~ pe care-l reprezenta Germania hitleristă pentru in1tere,sele poporului, român, P.C.R. a chemat masele populare la
luptă împotriva hitlerismului şi, în condiţiile în care directivele Cominternului recomandau, .contravenind ~iniei politice ,a partidului. nostru, ca ascuţi9ul ~-uptei să fie îndreptat nu împotriva Germaniei fasciste 1ci Franţei şi AN.gliei.. Sînt profunld grăitoare pentru atiitudinea
patriotică a comuniştil'or asemenea importante acţiuni ca demonstraţia
desfăşurată la Obor (Bucureşti), la 3 noiembrie 1940, organizată şi condusă de Partidul Comunist Român, cu prilejul căreia participanţii au
scandat lozincile: „Jos fascismul!", „Vrem independenţă naţională!",
„Afară cu armata de ocupaţie!" 1 3. In a~laşi sens, Paritidul Comunist
Român a denunţat în faţa maselor roqul Ide „kupe de ocupaţie" a_ forţelor militare hitleriste ice pătrunseseră în ţară. „Români.a este cotropi tă de armatele germane de ocupaţie - se arăta într-un manifest al
C.C. al P.C.R. din 18 decembrie 1940 - . Zilnic continuă să invadeze
ţara noi forţe militare germane" 14 .
Pregătind răsturnarea dictaiturii militam-fasciste şi militînd consecvent pentru salvarea ţării de catastr.ofa naţională de care era ameninţată, ca urmare a participării 'l,a un război nedorit şi· urît de popor,
Partidul Comunist Român a urmărit ·cu perseverenţă coa:J,zarea pe baze
largi a tuturor forţelor sociale şi politice interesate 1dintr-un motiv
sau altul în înfăptuirea unor asemenea .acte patriotÎICe. Partidul Comunist Român a fost singurul partid politic din România care a avut
în acele împrejurări o orientare clară şi a acţionat în vktu1tea ei pe
nişte direcţii de larg interes patriotic, naţional, popular. Este meritul
istoric al P.C.R. de a fi văzut perspectiva e·Jberării ţării de sub jugul
fascist în unirrea tuturor forţel'or naţionale care se pronunţau în acest
sens, pe baza unei pJ.atforme comune.
In documentele elabor'ate pînă la izbucnirea războiului ~ovie
ti.c, în deosebi în platformele Comitetului Central din deicembrie 1940
şi ianuarie 1941, P.C.R. a demascat caracterul antinaţional al aderă'l"i)
guvernului antonescian la pactu~ tripartit, a'l înfeudării ţării imperia
Hsmului german, mobfiizînd m,asele la lupta pentru ·salvarea intereselor naţionale ale ţării. !n circulara C.C. al P.C.R. din 8 iulie 1941
1

1

Scînteia diri 17 septembrie 1940.
Arh. M.Ap.N., fondul Ministerul .înzestrării armatei şi producţiei de rAzbo1,
1940, dosarul nr. 127, fila 360.
14 A.I.S.I.S.P., Dosarul nr. 1041/153, fila 294.
12

13
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în Platforma-program din 6 S€ptembrie 1941 şi în alte documente,
comunfst a elaborat ta-etica de luptă corespunzătoare noilor
în care se ana ţara, stabilind printre altele următoarele obiective de luptă: răsturnarea regimului antonesdan; formarea unui guvern al independenţei. naţionale, 'Compus din reprezentanţi ai tuturor
forţelor patrioti.ce; ieşirea României din războiul antisovietic şi ală
turarea ei 'la co,aliţia Naţiunilor Unite; alungare'a trupelor hit~eriste
din ţară, şi eliberarea părţii de nord a TransilJ.vaniei; recucerirea Hbertăţilor cetăţeneşti şi democratice etc.
Comuniştii români au demonstrat înţelegerea esenţială a faptului
ca, m noile condiţii, roiul de conducător al poporului român revenea
c_asei muncito.are. Tocmai 'de aceea, atit CiI1CUlara din 8 iulie 1941,
cit şi alte documente ale partidului au subliniat ou tărie necesitaitea
făuririi unităţii de acţiune a c'lasei muncitoare. „Comuniştii trebuie ~ă
lucreze zilnic la formarea unităţii ide luptă şi ·a frontului unic al da-sei
muncitoare cu mun1eitari.i •so'cial-<lemocr.aţi, naţional-ţărănişti şi cei fără
de partid - sublinia Circulara C.C. al P.C.R. din 8 iu:je 1941 -. Printr-o muncă străludttoare, trebuie să cucerească masele mundtoreşti, mai
cu seamă tineretul. Fără unitatea clasei muncitoa•re nu se poate organiza cu succes nid unitatea :de luptă pentru dezrobfrea naţională a
poporului român" 15• Spre 'deosebire de anii 'anteriori, dnd ·comuniştii
propuneau făurirea frontului unic peste capul conducătorilor socia.1idemocraţi, în noile •condiţii ei apreciau în mod just că unitatea de
acţiune a clasei mundltoare trebuie să fie rea•_izată atît prin lupta
comună la bază, în întreprinderi, cît şi prin înţelegeri 1a nivelulJ. conducerilor r.celor două partide muncitoreşti, prin tratative „cu conducă
torii centrali şi locali" ai P.S.D.
Problema tacticii P.C.R. în noile condiţii iistorice, a necesităţii luptei pentru făuri.re.a Frontului Unic Naţional a fost prezentă şi în a'_te
documeI111:e ale partidulJ.ui. Astfel, în documentul intitulat: Frontul unic
al popoan~lor iubitoare de libertate, împotriva fascismului. german,
e•_aborat .de C.C. ,al P.C.R. la începutul lunii august 1941, se arăta: „ln
urma aCO'rdului dintre Uniunea Sovietică şi Anglia şi, mai pe urmă,
în urma aicordulJ.ui între Uniunea Sovietică si Cehoslovacia si Polonia ... , s-a deschis şi în România !drumul larg spre realizarea unui
singur front unic de luptă ,al poporului întreg împotriva ocupanţilor
fascişti ... România trebuie să se încadreze în lupta gigantică a Uniunii
Sovietice, a ţărilor democratice şi a popoarelor subjugate pentru zdrobirea fasc'.smului german, duşmanu'. de moarte al întregii omenki, pentru libertate şi independenţă naţională" 16 .
Partidul Comuni1st Român a apreciat că intensificarea împotrivirii
poporulJ.ui român faţă de continuarea războiului alături de ReichuJ hitpartidu~
condiţii

15

in Insurecţia din august 1944
1974, p. 17-29.
A.I.S.I.S.P., cota Ab XXV-2.
I.

Popescu-Puţuri,

Bucureşti,

JG
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leriist, evoluţia situaţiei de pe front, realizarea alianţei dintre U.R.S.S.
Anglia şi celelalte state potrivnice Axei, perspoctiva adîncirii disensiunLor dintre guvernul antonescian şi principalele grupări burgheze vor
duce la o polarizare a forţelor, creîndu-se conldiţii favorabile formării
Frontului Unic Naţional al poporului român.
A vînd în vedere că interesele fundamentale ale poporului român,
în etapa istorică respectivă, impuneau pe prim plan făurire.a unei
lairgi alianţe antihitleriste, P.C.R. a ind..us în platforma sa de acţiune
doar obieotive .care să asigure colabor·area, în cadruJ unui program minimal, a tu1turor forţelor politirce interesate, dintr-un motiv sau altu 1,
în înlăturarea dominaţiei hitleriste. Platforma-program tlin septembrie
1941 prevedea, în esenţă: încetare,a războiului împotriva Uniunii Sovietice şi participarea României la luptă împotriva Germaniei hiferiS1te
alături de statele coaliţiei antifasciste; aJungarea trupelor germane din
România; irăsturnare,a guvernu~ui antonescian şi instituirea unui guvern cu participarea reprezentanţilor tuturor forţelor patriotice naţio
nale; eliberarea părţii de nord a Tranisilvaniei de 1sub dominaţia horthystă; amnistie generală; .desfiinţare.a lagăirelor de internar~; restabi'_irea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; îmbunăftăţirea ·situaţiei econom;ce
şi "Culturale a celor ce muncesc şi altelle. Propunînrl „lupta !comună a
tUJturor partidelor, grupărifor, persoanelor politice, şi tuturor patrioţilor români, ·pentru realizarea Frontului Uni1
c Naţional al ·poporului
român", P.C.R. sublinia că „pentru zdrobirea fascismului cotropitor,
pentru cucerirea drepturi~or şi libertăţilor democratice şi cetăţeneşti,
a independenţei poporului român, (comuniştii) renunţă .Ia orice lozinlcă sau acţiune care ar putea ·să-i DESPARTA de celelalte partide şi
grupări politice "Care sînt pentru 'dezrobirea naţională a poporului român. Insă ei nu renunţă la programul ~cir, la prop,agarea programului
lor şi a lozincilor fina1e"I 7• PrevetleriJe Platformei-program, corespunzînd cerinţefor istorice, au constituit baza poliitică pentru unirea tuturor forţelor patriotice şi naţionale antihitleriste.
Spre deosebire de forţele burgheze din opoziţie, care au evoluat de
la ,atitudini şi sO:.uţii parţiale, de compromis, ineficiente spre acceptarea, în final, a necesităţii înlăturării dictaturii antonesciene şi ieşirii
României din război prin lupta armată, esenţa soluţiei propuse, de la
'iînlceput, de P.C.R. ·consta în fapltul că poporul r()[J}ân nu 1tr.illltie să
aştepte pasiv rezolvarea destinului său pe fronturile luptei ptlrtate de
coaliţia antihitleristă, ci să se ridice cu propriile sale forţe la ~uptă,
asigurîndu-şi în felul acesta un viitoir demn.
In Rezoluţia sa din ianuarie 194218 C.C. a1 P.C.R., -analizînld atitudinea diferi.telor clase şi pături sociale faţă de regimul a111tonescian
şi de polirtica acestuia, aprecia că poporul român, în ansamblu. său,
se opunea -continuării războiului, alături de Rechul hit1eri1st. In frun1

1

1

17

Loc. cit.
ie Loc. cit„ cota Ab :XXVI.
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tea mişcării de rezistenţă naţională antihitleristă s-a situat clasa mundtoare, partea cea mai combativă şi organizată .a poporului român,
forţa socială cea 'mai înaintată. „Muncitorii relevă Rezoluţia pornesc din 'Ce în ce mai hotărît la lupta pentru piine şi împotriva
războiul,ui ~ui Hitler ... Ieşirile în masă, încetarea lucrului, devin !din
ae în ce mai numeroase. Ţăranii ... refuză mu111eile forţate, se opun blocării cerealelor şi rechiziţiilor. Ei vorbesc deschis contra ocupanţilor
t?i a războiului lui Hitler, în mu1lte părţi ajută pe prizonierii sovietici
.şi ascund pe dezertori. Creşte nemulţumirea şi revolta soldaţilo•r în
.uJ'!Il1a lipsei de hrană, a !Suferinţelor şi tratamentu'_ui umiJitor din partea armatei germane"l9.
O expresie semnificati.vă a creşiterii stă•rii de nemulţumire a poporului român, a 'Spiritului său de revoltă o constituia şi faptul-remarcat '.în Rezoluţia 'Clin ianuarie 1942 a C.C. a!l P.C.R. - că, sub presiunea maselor, liderii partidelor burgheze luau atitudine tot mai deschis împotriva politicii iregimului antonescian, ceea ce prezenta o mare
importanţă, deoarece îngusta şi mai mult baza :de sus'~inere a acestuia.
fo Jumina acestei ana'-ize lucide, C.C. al P.C.R. a stabilit că sarcina fundamentală ce !Stătea în faţa 'parti'du1ui în etapa respectivă era
de a acţiona pentru a împiedica planul mareşa1lului Antonescu de a
retrimite armata română pe front. „Toţi patr1oţii români, căror.a le
este sfîntă existenţa şi libentatea naţională a poporului român, trebuie
să se ridice împotriva concen!l:ră.rilor actuale în masă şi a mobilizării
generale în pregătire - sublinia Rezoluţia C.C. a·_ P.C.R. din ianuarie
1942 - „Comuniştii şi toţi prietenii partiduJ,ui nostru trebuie să pornească imediat, practic la organizarea .luptei împotriva concentră.rilor
individua~e masive, la ză'Clărnicirea mobHizării 1genierale şi pentru re~ntoarcere,a în ţară a soldaţilor de pe front, pe baza tacticii de front
patrioltic, fără să. mai pună vreo altă condiţie din „Platfornna Partidului". Fiecare patriot trebuie să intre în această luptă, fiindcă însăşi
existenţa poporului, viaţa tuturor fiilor săi e ameninţată cu nimicirea imediată"20.
lnfrîngerea trupelor Axei în bătăja de la Stalingraid şi în Africa
de nor'd a determinat o intensificare a Juptei forţelor revoluţionare .şi
democratice împotriva ipoliticii guvernului antonescian de continuare
a războiului alături de Reichul hitlerist. O activitate intensă a desfă
şurat în acest sens Partidu~ Comunist Român forţa ipoliti.că cea mai
dinamică din cadrul opoziţiei .an't'ifasciste româneşti. In i'anuarie 1943,
după pregătiri minuţioase, a începu't editarea, în condiţii de ilegali!l:ate,
a zi.arului „~omânia liberă", care, vreme de peste 'doi ani şi jumătate,
a îndeplinit rolul de organ central de •presă al Partidului Comunist
Român. Totodată, Comitetul Central al pantidului, comitete1e 1salie regiona~e, judeţene sau locale au ltipărit şi au difuza't pe teritoriul ţării
numeroase manifeste în oare poporul român era chemat la lupta ;'.m1~
20

Loc. cit.
Loc. cit.
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potriva continuări,i războiului alături de Germania nazistă, pentru ~ăs-
turnarea dictaturii antonesciene. Spre sfîrşitu~ lunii ianuarie 1943, Inspeatorat'l.11 gene1'181 al jandarmeriei semnala ~ăspîndirea în .cartierele
mund:toreşti din oraşuq Araid a unor manifeste in limbile .română ·Şi
maghiară în care se c~'ea rechemarea aTlllli8telor române de pe front
şi încheierea unei păci se'Parate cu Uniunea Sovietică 21 . Cîteva zile mai
tîrziu, .Ia 30 ianuarie 1943, Direcţiunea generală a poliţiei consemna
o acţiune similară :a Bucureşti, unde fuseseră difuza.te manifeste prin
care se făcea propagandă antihitleristă, so1daţii români fiind îndemnaţi
să refuze a m·ai lupta pe f.r'ont22.
In mişcarea de rezistenţă antifascistă o contribuţie însemnată au
adus organizaţiile de masă conduse s.au aflate sub influenţa partidului:
Uniunea Tineretului Comunist, Apărarea patriotică, Frontul plugarilor, Uniunea oamenilor muncii maghiari (Madosz) etc. In 1942, P.C.R.
a .înfiinţat organizaţia Uniunii pa.trioţilo~, oare avea sarcina ca, pe
baza obiectivelor platformei P.C.R. din 6 septembrie 1941 şi a rezoluţiei
C.C. a·_ P.C.R. din ianuarie 1942, isă s'trîngă în jurul ·său şi să mobilizeze
la luptă pe intelectuali, funicţfonari, studenţi, meseriaşi, mici comercianţi şi industriaşi 2 3. In ace'1aşi timp, P.C.R. şi-a pus ca sar.cină organizarea unui aparat mili.t~ al partidului cu ramificaţii în întreaga ţară.
Aparatul militar avea mi1siunea de a organiza desfăşurarea luptei armate
împotriva dictaturii mHitaro-fasciste şi. a hitleri.ştilor. Se preconiza
atragerea arm.,atei de partea frontu~ui 'patriotic, organizarea de grupe
de patrioţi înarmaţi în oraşele şi satele unide .existau organizaţii de
partid şi în J>înduri1e unităţilor militare. Se stabileau, de asemenea,
.cadrul organiz,atork al aparatuqui militar şi altribuţiile .fiecărui compartiment în parte24 •
Mişcarea de rezistenţă antifasdstă din România a îmbrăcat cele
mai diverse forme: deteriorarea utilajelor în uzine, deraierea trenurilor militare, acţiuni de sabotaj în uzinele de armament şi incendierea
depozitelor militare, acţiuni de partizani şi ale formaţiunilor de luptă
patriotice, nesupunerea ţăranilor la rechiziţii, proteste adresate guvernului antonescian de numeroase personalităţi din domeniul culturii,
neprezentarea a zeci de mii de oameni la recrutare, dezertări în masă, ciocniri între soldaţi români şi hitlerişti, opoziţia unor cercuri
dustriale şi bancare faţă de cererile economi.ce ale Germaniei na~e.
Coaliţia forţelor patri·otice antihitleriste s-a sudat verigă cu verigă,
moment cu moment: în septembrie 1943 s-a creat F.rontul Patriotic Anh~tlerist, ~are grupa P.C.R., Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioţilor,
P.S.T., MADOSZ-ul şi organizaţii ale P.S.D. Frontul Patriotic Antihitlerist a d.at expresie, pe p~·an organizatoric, voinţei celor mai di-
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Loc .. cit„ dosarul nr. 328, fila 482.
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verse forţe social-politice de a a'Cţiona unile pentru eliberarea ţării. De
asemenea, s-au vădit roadele activităţii partidului de raliere în f;rontul
forţelor democratice a oamenilor aparţinînid naţionali tăţi.J.or conlocuitoare: „Din r'dbia hitleristă nu este decît •o •singură scăpare: lupta .comună antihitleristă de .eliberare ... Popu~aţia maghiară din ţara noastră
îşi :poate dobîndi libert.atea numai prin iscuturarea împreună C'll poporu~
român a jugului hitlerist"25.
Crearea Frontului patriotic antihitleris.t a marcat un moment de
seamă :În procesul de unire a tuturor forţelor antihitleriste, a înlesnit
o ma1 bună coordonare a mişcării de rezistenţă antifaisdstă, i:mpulsionind dezvoltarea ei rapidă.
O condiţie :primordială pentru rea1izarea unor :argi alianţe politice 'bazate pe ·unitatea dasei munciitoare o constituia întărire.a partidului comuni1st, a unităţii rln'durilor sale. Păstdn'c:l o strînsă legătură
cu activiştii din închisori .şi lagăre, printre care Gheorghe Gheorghiu
Dej, Nicolae Ceauşescu, ·Teohari Georgescu, ş.a. conducerea partidului
s-a .orientat rtot mai insistent spre mobiLieairea tuturor forţelor pentru
lărgirea frontului patriotic antihitlerist, organizarea şi conducerea fermă a l'llp'tei de elibera;re .a patriei de sub dominaţia hiLer.ist.ă.
Un factor care a conbribuit la făurirea unei 1şi mai largi .coaliţii
şi la întărirea potenţialului de luptă al forţel'or antidictaitoriale şi antihitleriste 1-a ·constituit realizarea, în aprilie 1944, a Frontului unic muncitoresc între P.C.R. şi P.S.D. La obţinere.a acestui important succes,
o contribuţie de seamă .au adU's: Luareţiu Pătrăşcanu, Constantin Agiu,
Petre Constantinescu-Ia.şi ş.a. din partea P.C.R. şi C. Tite>Peitrescu,
Ştefan Voitec, Lothar Rădăce:anu, Teddor Iordăichescu din partea P.S.D.
Prin făurirea F.U.M. s-a realizat unitatea de acţiune a clasei muncitoare şi s-a întărit capacitatea ei de ~uptă pentru eliberarea patJriei.
Mani.festul programatic al F.U.M., dat publicităţii cu prilejul zilei de
1 Mai 1944, chema la unire în lupta hotărîtă de eliberare naţională
toate forţele patridtice, 'antihitleriiste, în lupta hotărîtă pentru: „Pace
imediată. RăstuTnarea guvernu:ui Antonescu. Formarea unui guvern
naţional din reprezentanţii tuturor forţelor antihi:tlerist'e. Izgonirea armatelor hitler.iste din ţară, sabotarea şi distrugerea maşinii de război
germane. Pentru o Românie liberă, democratică şi independentă" 26.
Realizarea Frontului Unic Muncitoresc, acţiunile comune duse de
reprezentanţii ce1or două partide muncitoreşti pe linia apărării intereselor fundamentale ale patriei· au dat un nou impuls coalizării forţelor
antihif_eri1ste. In .aceste condiţii, la 26 mai 1944, P.C.R. şi P.S.D. au
semnat un acord cu gruparea Uberală condusă de Gh. Tătărescu şi Partidul Naţional Democrat oondus de dr. Petre Topa şi s-a putut convoca,
la iniţiatirva Partidului Comunist Homân, în noaptea de 13/14 iunie,
[ntr-o casă conspiir.ativă a comunlştilor, o corusfătuire la ca·re au luat
25
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pa<rte reprezentanţi ai P.C.R., ai pa1atului şi armatei. După îndelungi
dezbateri în ,cadrul consfătuirii au fost acceptate punctul de vedere şi
planul Parrtidului Comunist Român de răsturnare prin forţă a !di'ctaturii
:antonesciene, de bizuire .a întregii ~upte insurecţionare pe forţele interne, luptă coordonată cu .situaţia externă în vederea scoaterii ţării
din răzb'oiu1 hitlerist şi întoarcerii armelor împotriva Germaniei naziste27.
Creşterea mişcăiri.i de rezistenţă a determinat multiplicarea disensiunilor· în rîndul claselor exploatatoare, activizînd noi forţe antihitleriste. Reprezentanţi ai partidelor şi ,grupărilor :politice burgheze,
industriaşi şi financiari, comeircianţi, cercurile palatu'-ui :regal îşi manifestau adversitatea faţă de dominaţia hitleristă fie din raţiuni, de
ordin economi'c - acapararea 'de către monopolurile germane a unei
părţi a industriei româneşti şi pell"spectiva sumbră de hinterland agrar
rezervaită României de către Refohul hi1t1erist - , Iezindu-le grav interesele, fie din motive politice. Conducătorii partidelor politice burgheze - Partidul Naţional Ţă:rănesc şi Parti!du1 Naţiona·.' Liberal au avut o atitudine contradictorie faţă de dictatura an'tonesciană şi de
războiul antis·ovietic. Ei au sprijinit, în anumiite momente, regimul lui
Antonescu şi unele măsuri întreprinse de acesta. în acelaşi timp, legaţi
prin interese de afaceri cu Anglia, F:ranţa :Şi Statele Unite ale Americii,
ei nutreau sentimente potrivnice Gell"maniei naziste, erau convinşi de
înfrî.ngerea finală .a acesiteia. După faza iniţială a războiu~ui antisovietic cu care s-au declarat de acord, fruntaşii P.N.Ţ. şi P.N.L. s-au pronunţat împotriva c·on1tinuării ostilităţilor de către România. Totodată,
ei au luat ati'tudine împotriva unor acte de guvernămînt; opoziţia loc
era, însă, limitată, manifestîndu-se, mai ales, prin memorii de scrisori
aldresaite mareşalului. E1 'se temeau de .ridicarea la luptă a maselor,
erau împotriva unor metode de acţiune ca 'sabotajele industriale, agita:ţiile pojtiice în irindurHe armatei, preconizate şi utilizate 'de parti!duI
·comunist, care îşi dovedeau eficacitatea2B.
Incă de la instaurarea dictaturii legionare, în septembrie 1940,
între Antones'C'U şi palatul regal au apărut o serie de fricţiuni determinate de preluarea de dtre general a celor mai importante prerogative
regale, de modul său neprotocolar de comportare în relaţiile cu monarhul, de excluderea sistematică a regelui de la luarea unor decizii
importante. Pe pall"curs, în condiţiile infringerilor militare suferite de
Germania nazistă şi ale dezvoltării Tezistenţei· antiihitleriSite din România, aceste fricţiuni s-au agravat. Dindu-şi seama că, •rămînînd inactivă, monarhia nu va supraveţui prăbuşirii regimului antonescian, cer-
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curi'le palatului şi-au pus problema găsirii căiloc pentru 'Scoaterea
din război. Apropiaţii •regelui au intensifkat ~egăturile cu liderii
diferHelor partide şi grupări burgheze opoziţioniste, au recrutat aderenţi din rîndurile .generalilor activi .şi de rezervă. Se închegau astfel în
jurul regelui două gru!P'llri - unu~ format dim rniUtari, iar celălalt din
oameni politici care căutau soluţii pentru ieşirea din război29.
Pe fondul general caracterizat prin sporirea gradului de împotrivi-re a poporului român, în ansamblul său, faţă de Heichul hitlerist,
s-a desfăsurat actiiVitatea Pa'ftidului Comunist Român de coalizare într-un froz'.i,t comun de luptă a ituturor forţelor patriotice naţi•ona~e. Crearea, in aprilie 1944, a Frontului Unic Muncitoresc a făurit coloana
vertebrală a coaliţiei de forţe patriotice naţionale preconizate de P.C.R.
Bazat pe tăria clasei muncitoa·re unite, P.C.R. şi-a intensificat .eforturile pentru .atragerea forţelor politice burgheze în Frontul Naţional
Antihitlerist.
Contactu~ Partidului comunist cu generali şi ofiţeri ·superiori şi cu
cercurile palatului ;regal dovedeau caracterul iluzoriu al speranţelor
liderilor partidelor burgheze P.N.Ţ.-Maniu şi P.N.L.-Brătianu în posibilitatea găsirii unei soluţii de ieşire din si1tuaţia existentă fără comunişti şi fă.ră o particip.are a maselor; în rîrudurile 'lor işi fă·ceau ~oe
tot mai mult teama de a nu rămîne în .afara evenimentelo-r si în izolare toitală, de a nu-şi pierde definitiv poziţiile politi'ce şi infiuenţa în
ţară, de a nu iSe compromite chiar în ochii partizanilor lor. Tocmai de
aceea, I:derii P.N.T. şi P.N.L. s-au văzut inevoiţi să accepte, la 20 iunie
1944, încheierea unui acord cu Partidul Comunist Român şi Partidul
Socia>Democrnt. Rezultat al politicii de la·rgi alianţe general-democratice, antihitleriste, '.)Jreconizată de P.C.R., acest aco:rid exprimat prin
crearea Blocului naţi anal-democrat (B.N.D.) a reprezentat unirea în
lupta antifascistă a celor mai diverse clase şi pături .sociale, partide şi
grupări politice, coalizînd în jurul dasei muncitoare forţa de bază
a mişcării de rezi'stenţă toate forţele pa•triotice, masf'le larg'. ale
oamenLor muncii de la oraşe şi sate şi, totodată, •chiar şi unii aliaţi
vremelnici din rîndul claselor dominante.
Semnificatia realizării B.N.D. si rolul P.C.R. în ansamb:u1 alianţelor politice ·create nu au scăpait ·observaţiei organelor informative
naziste, care raportau în acele zile că „evoluţia po_iticii interne din
ultimele săiptămîni arată clar o trecere a tuturor opoziţiilor spre stînga, cu !Preluarea conducerii ·acestei opoziţii de către partidul comunist"30.
La baza făuririi acestor alianţe .au ,stat, în esenţă, obiectivele de
luptă stabilite şi propuse de P.C.R. încă din anii 1940-1941. Fiind
prezent în toate înţelegerile realizate din iniţiativa şi _a insistenţele
sale, P.C.R. a jucat rolul conducător, dinamizator al tuturor forţelo.r
ţării
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politice capabile să-şi aducă, într-o mă1sură mai mare sau mai mica,
indiferent de motive şi .scopuri proprii, icontribuţia la opera ide eliberare naţională a ţării de sub dominaţia fascistă.
D€ teamă de a nu se 'Compromite şi a-şi îngreui•a singuri isituaţia
de pe urma susţinerii războiului antisovietic dus de Antonescu alături
de Hitler, treptat, rege~e şi sfetnicii săi mai importanţi, cercurile :Palatului au evoluat spre o apropiere de forţele politice care consimţiseră
la realizarea B.N.D. De unde la început regele personal su'sţine acţiu
nea militară dusă de lo·n Anitonescu 1alături de Germania hitleristă, el
însuşi vizitînd în dteva rînduri frontul şi interesindu-se îndeaproape de
idesfăşurarea şi perspeotive~e operaţiilor armatei, treptat avea .să se
distanţeze de această •cauză. Astfel se explică aceeptarea de către rege
a stabilirii unor legături' tot mai stnnse .cu ·reprezentanţii P.C.R. şi ai
celorlalte forţe înrnămmcheate în Blocul naţional democrat.
1ntre 20 iunie ~i 23 August 1944 au avut loc .şedinţe corrspirative
ale reprezentanţilor partidelor B.N.D. şi .ai cercuriloT pala;tu'.ui regal,
în cadrul -cărora s-au discutat .îndeosebi probleme de ,ordin politic, pri'vind structura noului guvern, inito.cmfrea proclamaţiei regale, a decretelor ce urmau să fie adoptate imediat după in::iturarea dictawrii militaro-fasciste şi alte probleme cu caracter genera·.a1.
O deosebită valoare naţională a avuit politica adoptată de partidul
comunist faţă de •armată. Apreciind în mod just legătura armatei icu
interes=ele vitale ale naţiunii., starea de spirit antihitleristă .ce se dezvolta în rîndurile militarHor, P.C.R. s~a ,orientat spr'e atragerea întregii armate a·~ăituri de forţele partiotice, ·cu menţinerea structurilor
ei. Aiceastă concepţie a deteminat şi tră'săturile 'Caracteristice ale planului insurecţional elaborat, locul acortlat în acesta colaborării .cu ofiţerii superiori din corpul de comandă şi acţiunii Tegelui în calitatea
sa de cap al oştkii. „In Jupta 'Pentru înlăturarea regimului dictatoria~,
alungarea •trupelor germane din ţară şi ·eliberarea Români-ei - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu partidul nostru a reunit .forţe
de orientă:r:i dintre ·cele mai diverse, coiaborînd cu diferite grupări şi
organizaţii democratice, cu cadre de .comandă din armată, ofiţeri şi generaH patrioţi, stabilind ~egături cu partide burgheze, precum şi cu monCJrhia şi cercurile grupate în jurul acesteia, cu un mare număr de
personalităţi aloe vieţii cultural-ştiinţifice şi po1Hice"32.
In timpul pregMirilor din lunile iu.nie-august 1944 :Pentru declanşarea insurecţiei, la ·care au participat reprezentanţi ai parti'de_or din
B.N.D. şi ai cer·curilor :pa·latului, P.C.R. a continuat ·să fie ifaictorul dinamizator al coaliţiei largi de forţe create, să promoveze cu fermitate
linia acţiunii practice şi hotărîte, contracarînd şovăielile liderilor partide~or burgheze, dispuşi, în continuare., să tergiver~eze în aş•teptarea
31
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acţiuni :a guvernului antonescian care să ·scoată ţara din război.
Og~'indind conrepţia P.C.R. asupra misiunii Blocului: Naţional Democractic, ziarul „România liberă" publica, la 10 august 1944, un artkol
redacţioinal în care sublinia că „Partidele de opoziţie reprezenitînd
poporul român în întregul lui· - au căzut de acord .asupra 1politicii externe pe care .ţara trebuie s-o urmeze", dar se releva că „atît nu e!
de-ajuns", că „un program polit'ic nu este nimic dacă .nu ·este un pro-

unei

gram de luptă şi dacă nu 'Se traduce imediat .în fapt"3 3. Artico.ul era
explicit în ceea ce priv'eşte obiectivul central a1 ·a.cţiunii preconizate
- desprinderea ţării din angrenajul de război al Germaniei naziste
şi
eliberarea de •sub dominaţia hitleri1stă. „Blocul partidelor
se sublinia în editor.fa! - nu-şi ;poate pierlde vremea aşteptînd ca guvernul Anto.nescu ;să fie ·ciştigat cauzei naţionale ... 1 Blocu~ partidelor
trebuie deci să lup'te pe·ste capul guvernului, împotriva guvernului.,
adresîndu-se direct naţiei şi chemîn'd-o la rezistenţă şi la luptă".
ln vara anului 1944, icon'cliţiile interne şi externe deveniseră favorabile trecerii la înfăptuirea in.surecţiei armate. Factorii principa_i
care indfoau această realitate erau: starea de efervescenţă a maselor,
adîncirea crizei poldtice şi militare a regimului de dictatură milifarof.ascistă; altitudinea ,profund o'StHă a majoriităţii armatei române fiaţă de
continuarea războiului hitlerist; înfăptuirea în ansamblu .a măsurilor
politiice şi miHtare de pregătJrea insurecţiei. Pe plan .extern •existau
conditii favoraibEe create de succesele militJare hotărîtoare ale armatei
sovietice, care ducea greul războiului, de .acţiunile ofensive ·a1'e armartelor .anglo-americane ·în vestul Europei după deschi'dierea celui de-al
dodlea front în iunie 1944, de 1am'ploarea lup'tei antifasciste 1a popoarelor Europei, de mişcarea 'de ,partizani, ce dădea puternice lovituri maşinii «ie răZ'boi hitleriste, de forţele P<ij)U'.are, care au adus o contribuţie de mare însemnătate la cauza generală a victoriei în războiul
antifascist. Evenimentelle militare din var.a :anului 1944 pe fronturile
celui de-al doilea război mondial, ,şi înideO'Sebi pe ,frontul sovieto-german, au creat împrejurări favorabile pentru trecerea la răsturnarea dictaturii mi~itaro-fasciste. •Ua 20 august 1944, .cîn'Cl pe frontul Iaşi-Chişi
nău armata sovietică a înteput 10 puterni1că ofensivă, pătrunzîntl adinc
iin dispozitivul inamic Şi isilin'du-1 să ·se retragă, ;provocindu-i grele
pierderJ, în interiorul ţării, efervescenţa mas-elor atinsese punrctul culminant. Guvernul fascist era izolat, ,aparatul d'e .stat, clljprins de derută se descompunea, măsurile politice şi militare stabilite de par'tidul
comunist în co'..aborare cu celelalte :forţe antihitleriste, fuseser'ă ân ansamblu -infăptuiite. Erau coapte toate condiţiile nece'sare trecerii La
a'Cţiunea hotărî'toare.

Reunite 'pe ba~a obiectivului comun al sco·aterii ţării din războiul
hitlerist, deşi opuse ca interese ~i conc'epţii asupra dezvoltării ulterioare 'Social-pc:Mtice a ţării, ,forţele politice interne coalfaate ,.-- iolo33

Romdnia liberii din 10 august 1944.
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sind ·conditiile rfavor·abLe create de ofensi:va armatei sovietice
au
constiituit factorul hotărîtor J:n organizarea şi înfă'ptuirea dobîndirii
.dictaturii militarn-fasciste, a 'S'Coaterii ţării din războiul antisovietic şi
alăturării ei la coaliţia antihitleristă.
Infăptuirea revoluţiei· de eliberare naţională ~i socială antifascistă din august 1944 a dovedit caracterul realist a:l orienitării ,politice
~i tactice a parti:du~ui comunist, modul creator în care ,el a aplicat, în
condiţiile 1specifice ţării noastre, învăţătura materialiismului istoric
despre rolul clasei mun'Citoare şi necesitatea unităţii ei de :acţiune, despre alianţele cu alte clase, partide şi grupări sociale, despre •corelarea
factorilor obilectivi şi subiectivi în .cucerirea 1pu'terii pd.itice şi înfăp
tuirea revoluţiei proletare.
Sub politica partidelor grupate în Blocul naţional-democrat s-a
constituit .noul guvern, avîntlu-1 ca preşeidinte pe generalul Constantin
Sănăotescu, iar rea miniştrii fără protofoliu pe ,Lucreţiu Pătrfu?;canu din
partea P.C.R., Com;tantin~Titel-Petrescu (P.S.D.), Iu'1iu Maniu (P.N.T.)
şi C.I.C. Brătianu (P.N.L.), celelalte ministere fiind atribuite unor militari şi specialişti.
In declaraţia elaborată în noaptea Ide .·23-24 august 1944 şi publicată în ziarul .„România liberă" din 24 august, •se arată: Încheierea
imediată a .armistiţiului, iScoaiterea Români-ei din Axă şi curăţirea 1teritoriului românesc de ocupaţia hitleristă, instaurarea unui ;regim de
dre,pturi şi libertăţi publice" sînt obiective care /formează ~progr.amul
aict'ualului ·guvern. In !Seara zilei de . . 2.3 August, începînd de ia ora 22,
s-a difuzait la radio 'Proclamaţia regelui Mihai care aducea 1a cunoştinţa
ţării şi a 1umii întregi evenimentele istorice petrecute .în România.
1n cursul unor bă-tălii grele, uniităţile ,militare, ~mpreună cu formaţiunile J)olitice, •au ~ichiaat în prin'Cipalele centre •ale ţării, rezistenţa trupelor naziste, au eliberat în dteva ·zile •capitala .şi o mare
parte a ţării. Sosirea, la 30 august 1944, a trupelor sovietice [n ',Bucureştiul eliber.at a fost salutată ·cu entuziasm de rnaisele largi ale populaţiei rcapitalei.
Diversitatea işi mu~titudine.a surselor documentare dau posibilitatea să se aprecieze la justa lui valo'are actul înfăptuit de 'poporul oromân acum 40 de ani. Numeroase 1documente - ,acte şi declaraţii oficfale, ra'polarte ale .unor diplomaţi sau oameni politici, comunicate,
comentarii şi informaţii ale unor agenţii <Ie presă, 'posturi 'de .radio -şi
ziare vin să ateS1te în'semnăt.atea ·internă si externă a actului osăvîrsit de
poporul român.
·
·
Actul de voinţă al întregului popor român crnfăptuit ~a 23 August
1944 a fost ·susţinut :şi .apărat cu .aTma în mină. 1N-au putut hitleriştii
să găsească nid un om polHiic care să-şi atsume sarcina de Ia-i urma
în efortul lor de a formia un nou iguvern, nici un comandant militar
c::ire să-i susţ:nă cu sau fără trupe.
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In<::epintl cu 23 August 1944, România şi-a ;pus itoate resursele materiale şi umane, întlregul potenrţfal economic şi milit'ar în ·slujba 'luptei împotriva Germaniei hitlerilste. Însufleţită de un fierbinte patriotism, armata română a săvîrşit ifapte de eroism legendar fn lupta dusă,
umăr 1a umăr, cu armata sovietiică, penitru desăvîrşiirea eliberării. teritoriului 111aţion1al de sub ocupaţia fascisto-horthystă, ca şi în bătăliile
pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei pînă la ~nch1eierea
victorioasă a războiului.
Evenimentele de acum patru decenii se însdriu ca un moment e,Pocal în între.aga istor.ie ,a României, ·care a determi'riat o cotitură .radi<::a_ă în 1destinele ţării nQastre, a '.du's la înfăptuirea ieelor mai înalte
'idealuri de libertate şi dreptate socială, s·pre ic·are au aspiirat ,şi pentru
<:are au luptat de-a lungul secolelor generaţii după generaţii, 'patrioţii
cei mai luminaţi, forţele .cele mai .înaintate ale poporului român. Aşa
cum sublini'a tovarăşul iNko~'ae CeauşeS1Cu: „Declanşarea revoluţiei ide
elibelrare socială şi naţională din august 1944 a inaugurat o etapă
nouă în istoria patriei, 'a desrchis calea i'mplinirii i'dealuriloir şi năzuin
ţelor de dreptate -şi libenfate ale 'Poporului român, a cuceririi depline
a indepenoenţei şi suveranităţii naţionale, a afkmării României ca naţiune Jberă şi demnă dn 'I"în!dul naţiunilor lumii. Infăptuirea insurecţiei
a rnar<'at începutul unor am•ple iOlişcări sociale 'ale ma·se1or larg.i ale
poporului, în frunte cu clas.a. muncitoare, conduse de part!dul icomunist, pentru transformarea revoluţionară .a societăţii !r.omâneşti" 34 .
Idealurile pentru care a luptat poporul român in istoria sa multirnilen.ară., foate forţele revo1uţ'ionare, p'rogresiste, ;ce.i mai bu'ni fii ai poporului .şi~au găsit Smplinirea -0d.ată <::u trecerea fa irevoluţia şi construcţia oodalistă, care ·au deschis României ·calea ,Profundelor transformări şi împliniri tle azi.
Trăgînd învăţăminte din :upta sa iîndelungată şi grea pentru unitate naţională şi independenţa de stat, poporul român, "Care în de"Cursul
istoriei sale a cunoscut consecinţele nefaste ale dominaţiei străine şi preţul greu al dobîndirii 'l.lnităţii şi libertăţii, acţionează -con·secvent .perntru
dezvoltarea prieteniei şi colaborării cu itoate 1ţă1jile socialiste, -cu ,ţările
nealiniate, cu toate state:e 1umii, fără 'deosebire de orînduirea soci.ală,
militează cu [ermit.a.te pentru se"Curifate şi .colaborare ân Euro•pa, pentru dezarmare şi, ân primul rind, dezarmarea nucleară, pentru lichida.rea 6UbdezvoltăriJ. şi real.izarea unei noi ordini economice internaţio
nale, ,pentru afirma.rea principiilor noi de relaţii între state, pentru
-edificare.a unei lumi mai bune şi mai drepte pe planeta noastră.
1
In cele patru decenii care au trecut de la ievenimentu_ epocal din
August 1944, urmînd cu devotam'ent şi încredere 1 poUţica partidului,
34
Nicolae Ceauşescu, Cuvfntare la adunarea festivă din
cu prilejul fmplintrii a 35 de ani de la revoluţia de eltberare

.anttfasctstă şi antiimperialistă, 22 august 1979, Bucureşti,

Capitală organizati'tsocială şi naţională .

1979, p. 11.
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poporul munci1tor :a ·schimbat radical chipul patriei. .Con<Iu·s )de partidul comunist, poporul român a 1parcurs o ·întreagă epocă dstorică: de
la orînduirea b,azată 1pe !exploatare şi asuprire din trecut, Ia orîndui.rea
nauă, socialistă, îri ·care, liber .şi dep_in stăpîn :pe soarta sa, îşS făureşte
în mod . conştient 'propria-i istorie; de 'la vechea 1Rbmânie 1burghezomoşiere·ască, slab .dez\'oltată, cu o economie preponderent agrară, dependentă de anarHe t.rusituri monopoliste, la Român! a tele .astăzi, cu o
economie 'dinam.id, o industrie ,şi o .agricultură în plin proces de dezvoltare, ICU un nivel de _viaţă 1şi civilizaţie materială şi spirituală ft;ot mai
ridicat.
România, ţară care în decursul istoriei a :uptat ,can'tinuu pentru
asigurarea inde,pendenţei şi suveranităţii naţionale, se în.alţă astăzi
între pop'oare1e 1u.mi.i ·ca o ţară a ld·emniităţii, a ;progresului, a libertăţii ·şi .democraţiei, ilusitrînd prin faptele şi împlinirile 'sale !forţa pe
care o dob'îndeşte un popor 'Stăpîn 'pe destinele sale. Datori.tă succeselor interne, •precum şi 'politicii sa~e externe princi,piiale şi constructive,
România se bucură ,astăzi de un ,prestigiu fără lprecedent în întreaga
sa ist.orie. De la România 'de -0dinioară., a\servi.tă economilc 1şi /dominată
:JJolitic de dif'eritele ·mari 'purterJ, i.zolată, •puţin cunoscută în lume, s-a
,ajuns ;la Republica Sodalistă 'de ,ast'ăzi, liberă, in:clependentă şi înf'loritoare, cu o în.altă autorit.a'te şi prieteni pe toate lmeridi;anele, respec,tată şi aprecialtă icu 'Căldură ,pentru contri1buţia pe care alduce 'la in,staurairea unor .noi re~~aţii rî'ntre sita'te .şi a unei noi ordini, economice şi
1politice internaţionale, pentru prezenţa sa deosebit de .alctivă 'Şi dinamică, pentru cuvîntul său ~h:bzui't şi re.a'Iist în s.oluţionarea prohl'epielor rrondia:le /În conformitate .cu năzuinţe:e ·popoarelor dorn:.ce Ide
pace şi libertate.
întreaga ·poUWcă ·internă .Şi externă a ţării noastre poantă amprenta 'puternicei personalităţi a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul
genera: al ,p,artidului, preşedintele .Republicii Socialiste România, al
cărui rol determinant, esenţial, în e!aborarea ohi'ectivelor dezvoltă!l" ii
noastre -eiconornico-sodalle asigură 1organizarea şi conducerea ştiinţifică
fi întregii <.'lotivftăţi de aplicare în v'iaţă 1a Programului ide făurire a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate ~i înaintare a Româ'niei spre
comun:sm.
Unitatea şi coeziunea 1întregului po,por, a tuturor fiilor ~ţării, fără
deosebire de naţi.onalitate, în juru~ încercatei forţe politice călăuzi toiare - Partidul Comuni'st Român - consoti tuie izvorul forţei şi ·trăiniciei
.de ·nezdruncinat a orîn{iuirii noastre, g.c:ra:nţia a'părăr:i şi consolidării
'libertăţii şi indcpen<lenţe'i şi 9Uverani.tăţii ,patriei„ a cuceririlor revo.luţi-0nare obţinute prin lupta şi rnunica 'întregu'lui po'por chezăşia unor
.noi şi minunate vi.ctorii pe cale.a sodaHsmului şi comunismului.
1
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LES RACINES HISTORIQUES DE LA REVOLUTION D'ELIBERATION
NATIONALE ET SOCIALE D'AOUT 1944

(Re sume)
L'auteur passe en revue ,Ies ,evenements historiques qui ,ont abouti fi la revolution d'eliberation nationale et sociale de 23 Aout 1944.
La .conclusion en est que le ....23 tAout 1944 est la iresu1tante d'une long,ue .lutte
menee par la classe ouvriere roumaine, Ies paysans et Ies .irntelectuels, par .toutes
Ies forces progressistes ,du peUl!plle roumain, ,sous la conduite du Parti Communiste Roumain.
Pendant Ies 40 annees ecoulees depuis .1944 la Roumanie est devenue un
pays de la d.i,gnite, du progres, ode la liberte et de fa democratie, qui avance venii
Ic communisme.
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