CU PRIVIRE LA CREAREA ŞI ACTIVITATEA COMITETULUI
JUDEŢEAN IAŞI AL FRONTULUI UNIC MUNCITORESC
(octombrie 1 944 - martie 1 945)
IONEL HAGIU şi DIONISIE MORARAŞU

Doborind regimul mi�ifalro.-lfas cist şi resbabHioo independenţa na
ţion ală a României, insUII'eCţia narţională antif,asoistă armată din august
1 944 a tnafl.'ICiat o nouă etapă itn istcmi.a poporului român, ooeea a dez
voltării libere .şi democratice. S-au deschis noi perspective in oalea
afirmărid clasei mullJcitoare oa cea mai înaintată forţă potlătică a poporu
lui, singura capabilă să conducă masele de oameni ai muncii pe oa:lea
înfăptuirii unor transformări de structură in societatea românească.
Dar forţa şi hegemonia clasei muncitoare tn r.e<V'Olruţde, capacitatea
ei de a mobiliza masele l'8d'gi la [upta împot;riva :reacţiunii, pentru aăr
girea cucerdrilor obţinute erau co ndiţionate de mptul docă ml.liliCitarimea
se .prezenta sau nu, în continuare, und.tă . Numai exiS!ten� şi intăriorea
permanentă a unităţJii de acţiune a clasei muncitoare puteeu migura des
făşwarea victo:rioasă a procesu1ui revoluţiona.r dli.n România. "Trebuie
subliniat - arăta tova·răşu.l Nioolae Ceauşescu - că 1.nfătptuirea unităţii
de acţi.une a clasei muncitoare a avut o msemnătalte deosebi·tă - aş
putea spune, hotărîtoare - pentru desfăşu;rarea cu suoces a luptelo;r
democratice şi revo.luţionare din ţlaiM noastră" 1 •
Conştient de importanţa majoră a U&n.ităţii proletarrdatului pentru ina
intarea v;iotoriOOBă a .revoLuţiei, P . C .R . şd-ii [ndreptat eforturile, !ncă din
primele zile după victoria insurecţiei, pe linia consolidării Frontului Unic
Muncitoresc, inchega.t [ncă [n aprilie 1 944. Semnificative in această pri
vin ţă sint manifestele şi a.pelurill.e I:ansate de ·pa!Mlid către popor. Pre
ocupări 81Semănătoare se observă şi in activitatea Partidu�'llli Social-De
mocrat.

Măsuri:le luate de cele două pa!l"tide in septembrie 1 944 pen tnJ. re
organizarea pe baze noi a intregid mişcăTi sindioale ddn România, hotă
rîrea lor de a dezvolta rolaborarea in oadi'Ull F['()n.tuLui unic au întărit
rolul clasei muncitoalre In revol!Uţie. Cerinţele adm.nciru procesului revo
luţionar impuneau lnsă, m mod necesaiJ."', o mai strlinsă legătură intre
, Nicolae Ceauşescu - Romdnia pe drumul construirii societlfţii socialiste
multilateral dezvoltate. voi. 4, Ed. pol., Buoureşti, 1970, p. 628.
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P.C.R. şi P.S.D., elaborarea llliOOr noi măsull'li organizatorice oare să per
m ită coordonarea activi tăţi i lor revoluţionare. P.orodnd de la acest obiec
tiv, P.C.R. a elabor.aJt, m sfir.şitul luni i septembrie 1 944, un pro iect de
platformă care UJl'Il1ărea reatliZialrea unei alilaJnţe mrai l81I'gli, ori enta re a
luptei maselor populare pe Hnia dezvoLtării revoiluţdei 2• Documenrul, în 
suşit de P.S.D., a fost preoon tat, Îln numele F.rO!rutului Unile Muncitoresc,
celorlalte forţe democratroe, in vederea inchegării unei ooaHţii capabHe
să infăptuii(IScă măreţele sarcini cerllite de oontin1lalrea procesuiLui �evo
luţionar. După cum se ştie , iJJa 1 2 octolllbrd
ll e 1 944 s--a creat F.rontul Na
ţionali. DemOOI"Iat.
Traducerea in viaţă a obiectivelor CUipr·ÎJllSe �n platforma F.N.D. n u
era posibilă fără întărirea permanentă a Frontului Unic Munci toresc
- coloana vertelwală a noU coaliţii a forţel.oc consecvent democratice,
iniţiată de P .C.R. ·In concepţda celor dOIUă parude muncitoreşti F . U . M .
trebuia să devină "o foll'ţă puternică, bine organizată" . Avi.rud în vedere
acest considerent, P.C.R. şi P.S.D. cad de acord - la 2 octombrie 1 944
- să constituie org>alllele centrale şi Loca1le a�le Frontului Unile Munci
toresc, meru1te "să coordoneze acţiunea clasei m:undtoo�re ,art;ît pe teren
pohltic, oît şi pe teTen siruliCJall " 3. Totod.ată SltiaJbi[esc şli criterm.e de co
laborare. După această dată, procesul complex al dE!'.Zvolt ării unităţii de
acţiune a clasei muncitoa.roe dÎIIl România se camcterizează prin orea'l"ea
î n ţară, pe măsura inrt:ăririi organizatodce •a celor două partide, a comi
tete-lor de kont unic [a nivel regional, judeţean şi looal. In acest context
general se însorie, oa o parte dintegrantă, şi ilupta dusă de muncitorii
ieşeni, de e�ponenţ4.i �or poli.Jtici cei mai înaintaţi, 'pentru consolidarea
onganizatorică a unităţii de &:ţliune a alasei muncitoare prin crearea şi
irităl"iJrea oomirtetllilud judeţean al FrontuilUJi Unde Munciltcmesc. P.I"1n
aceasta, OI"aşul Iaşi, insemnat centru muncitoresc, ou veahi tradi�ii re
voluţionare , care exeocita o 1wgă infiLuenţă arsupra mtn-egii Moldove,
şi-a oous o con tri buţie Iilllllp0r.1Jan tă la iontărill'ea un ităţii de acţiune a
clasei muncitoare din România, contribuţie il1SI\lfident releVlată in Hte
rature de speeiad.itate.
In cele ce u:rmează ne propunem să aducem ÎIIl disouţie oiil:elva in
formaţH în măsl.llră să reliefeze însemnătatea :actului constituirii şi acti
vităţii org.anJUlw judeţean de front unic.
O importanţă deosebită pentru cauza uni1tăţli.i clasei mllJI1Citoolre ,
pentru mobH..i 2larea maselor, a fo!I"ţelor dern-ooootire in vederea rezol
văTii g·relelor probleme .ou tCall'le era ron:frumtat ornşul şi judeţul Iaşi
după •insurecţie a avurt:-<> ·remoerea rîndrurHol[' organe[or şi organizaţi
i lor looaie aJe P .C.R., g.rav at·inse de teToarea d:iln 1anii ilegalităţii. Ou
sprijinul diii"ect al Comitetului Centool ail. Pairtddului Comunist Român,
la 25 'august 1944 s-a reconstituit Comitetul regional Mollrlova aJl P.C.R.
In zilele următoare, sub tnclromarea acestuia dd.n urmă, au fost recon2

Vezi documentul in "Scinteia" din !26 septembrie 1944.

3 Vezi Rezoluţia adoptată la 2 octombrie 1944 de delegaţii celor două partide

in "Scînteia", nr. 16 din 7 oct. 1944.
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stituite comitetul judeţea.lll şi orăşenesc Iaşi ale pair tid ului comunist 4 •
h focul luptelor .revoluţ[onaore, organizaţia judeţeană işi măreşte rnpid
rînduri·l e. Muncitorii, aJ..ţi o amelll i ai mwtcH, dornici de a contribui cu
toate Forţele lor Ja refacerea IaşuWi, democratimrea Vlieţii pUiblice etc.,
a u cerut să f ie primiţd in rindlllrile P.C.R. La începutul lundi septem
brie 1 94 4 ceJUJlele de paii".tid au fost refăcute şi s-au oreat numeroase
celule lllOi în fabrici, iii1JstituţJ.d, cartiere 5•
După eLiberare, OII'ganizaţia locadă a pantidu1ui social-democrat in
cepe să-şi refacă rinduriJe, ii'e1uîndu-'şi ·treptat aotiviitatea. Secţ1unea
Iaşi a P.S.D. desfăşoar ă o actiMi.tate mai organizată începînd cu luna
o ctombrie 1 9 44. Un •rol stimulator 1--a avut in acest sens si i-ndemnul
adresat, prin i ntermediul urnei sorisooi, social-demooraţH� ieşeni de
Ştefun Voi.tec, sec:retar geneNI!l al P.S.D. "Po:rmiţi 1medilat - se arăta
în scrisoare - l a organ izare a p artidulu i în oraşul şi j!lldeţul Iaşi'' 6 • In
raportul di n vara anulUJi 1 947, �entat de juideţeana Iaşi a P.S.D. la
Conferin�a regionaJ.ei Moldorva de mijloc a P.S.D., coru;tati!nrlu-se exis
tenţa unei secţii puter.nice a par.tiduJru.i la Iaşi, se sublinia acti.vi1Jaltea de
început din toamna anUiliui 1 944 şi primele luni ale a n ului 1 945. Astfel,
se menţiona că iniţJal s-a pornit ,,de la miloa grupare de 6-1 0 tova
răşi "' , ajungîndu-se, printr-o muncă contilnuă, la puternica organizaţie
j ude ţeaJn ă dJin vara anului 1 947 7 •
Concomitent cu ,a,c ţiunile pentru roorganimrea ac tiv i tă ţii partidului
pe baze legale, ccmmniş tii ieşeni , incă d1n primele zile de după el!i.r
berarea oraşului, au făout efor.turi in tense pentru a restabili, măcalr în
parte, pulsul vieţii normale a urbed, pentru relilla!rea ac tivită ţi i econo
mice, comerciale, pentru reorgandzarea - pe baze democratice - a
aparatul ui de stat looail. etc. Ei au mobilizat, in I(IJOOaStă luptă grea, popu
laţia din o:raş şi in primul rind clasa mu:ndtoare. Pa'l'ltioiparea munci
torilor ieşerui la aceste acţduni a contribuit la dezvoUaroa în rindiurile
lor a spiritului de unitate.
Creaiiea sindicatelor looa:le - oa organizaţii pro fes iollliaJle IWliÎce aJe
muncitocHo>r - reprezintă un a1t moment î nseffilll a t pe lini'a dezvoltării
unităţii de acţiune a dasei muncitoare ieşene. Dind CtllrS chemării oon
duoorii centrale a P.C.R., muncitori i deşeni, mdrumaţi de oomunişbi,
trec şi ei, aJă.turi de cei din intreaga ţară, �a ii'etfacerea şi orgoo.izarea
si ndi catelor' pe temelia fii'ontului unic. Iaşul se n:umără printre locali
t ăţile unde au luat fiÎill.ţă sin:dlicate unioe încă inainte de 1 septembrie
1 944 - data cind ce[e două pa!I"tide mUIIlcitoreşti au hotărît măsuri
impO'I'Ttlante pentru OTglaTI!Îm!'lea muncitolriJ.oc in sindioate. După 1 sep
tembrie, la Iaşi procesn..lJ. de s indiÎICall. izare a muncitocilor devine mai !in
tens, incl't la j'Uilllă ba te a lnnii noiemb'îie se aju nge la un număr de
4 . 1 3 7 de sindioal!iş1:Ji 8• Extinderea in lărgime a oTgla!nizării profesionale

4 A. Loghin şi S. Davicu - Din lupta maselor conduse de P.C.R. pentru
l'efacerea oraşului Iaşi (1944-1941), în "Studii", revistă de istorie, nr. 4, 1969,

p. 659.

5 Arh. Comit.

jud.

Iaşi

al P.C.R., fond

6 Ibidem, fond 16, dosar 4, fila 16.

2,

dosar

7 Ibidem, dosar 14, fila 8.
Ibidem, fond 2, dosar 189, fila 1 1.
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a muncitorilQI' a creat oond iţii pentru ca la 2 4 septembrie 1 944 să ia
fii n ţă la Ia�Ş i Comisia iooaM a s�ndioaterlor unirbe 9 •
Dezvoltarea rapidă a prooosului de reorganizare a mişcării sindi
crule releva doni.nţa munoito:rtilor ieşeni de a re.flaJCe unitatea lor pe
tărîm profesional. ExistenţJa u.nor sirudioalte .unilce sporea :EorţJa şi oom
b ati vi tatea clasei muncitoare in revo1uţli.e, ii permitea să-şi apere cu
mai mult succes tnteresele tn lupta cu patr<matul. Simd,ioatede unke
ieşene au constituit totodată un cadru priclnic pentru dezvo�mrea co
l aborări i dintre comunişti şi socit3:J.t.<iemooraţi, o ooevăT!altă şcoală po1i
tkă de ed.uoare a maselor munci�ti în spiritul un ităţi i de clasă.
Luptînd impreună, in siJndioart;e uruice , pentru apărarea mterese1or lor
majore , lTlll.lnCi tolrii �ni deveneau tot mai conştienţi de necesitatea
păs trării şi intări'I'ili :unităţii de clasă.
Reorganizarea munci tor ilor ieşeni tn silndioate unice a fost, alătun
d e t:refacerea ocgarumţill.or locaJle ale P .C .R . şi P.S.D., de ;p;a,rticip.area
largă a muncitoci�or ieşeni �a acţiunile impu!Se de momentul istOtrk
dat, o altă premisă a creării Frontului Unli:c M'I.1Ilci11oresc la Iaşi. 1n
focul ,Luptelor de clasă are iloc o dezvoltare a organiza.ţitlor celor două
partide, in primul rlnd a organizaţiei P.C.R., cea mai inrfluentă şi mai
din:amic.ă d1ntre forţele rpto:LLtice &e oJmŞu:lui şi judeţwui. Comun.iştii din
organele looale, împreună şi sub îndrumarea aten tă a �omitetului re
gi onal Moldova , aveau permanent iniţiativa in acţtu:nhle OOl"'Uite de lupta
revo1uţli.onară. Ei reuşeau să acbivizeze celelalte forţe poliJhlce democra
tice dÎlll orasul Iasi.
Toate acestea aU orea t oond:iţii pentt:ru luarea unor noi măst1ri pe
linia adindrii oolaJbo:rării intre comunişti şi sociall-demooraţi. Ati tudinea
favoPabilă a social-<lemocmaţHor ieşeni tn di.rooţila întăririi Iegă turilor
cu comun işti i se datoreşte şi îndemnurilor ·primite in acest sens de la
Ş tefan Voitec, secretar general al P.S.D. "Alcătuiţi ou tovarăşii coml\1nişti - le scria Ştefan Voirt:ec - Frontul Uruc, iar ou celeilallte orgam
0
zaţiuni democra.tice şi de masă Frontul NaţiOillail Democratle" 1 •
Ln aceste împrejurări ia fiinţă la Iaşi, tn a doua jiUJil1ăbate a tlunli i
ociomblrie 1 944, oomitte� judeţea.n aii. Frotnltulud Umc Ml\.llloi
l toresc. Dlin
el făoeaJU parte il"eprezentam.ţli. ai oolor dOIU.ă pa.t'lbirle ale olasei munci
toare - P.C.R. şi P.S.D.
In�ţi<a�ti'Va oreării oomiJteillului judeţean aii. FrontuJui Unic Munci
toresc a aparţinut oomuniştiJ.or. Din analiza ma'teTialu�IUi de a.rhi;vă ,
extrem de sărac, şi a altor izvoare rezulită că tratativele în vederea oon
st1turii organului judeţean al F.U.M. au aVI\lt loc, în mod cert, an:te'I'ior
m omenr1rullui înfriinţărdi OOIIl.Sili'l.lJlJui jurleţoon al FJ'IOinttiUlu
l i Naţional De
mocrart - 23 oollombtrie 1 944 1 1• La ·27 octombrie 1 944 comitet� jude
ţean de front unlic ţine o şedinţă cu scopul de a "fixa irn detaH.u acţi
unea pe teren a F.U.M." 12•
9 Ibidem.
10
I bidem, fond 16, dosar 4, :flh1a 16.
11 Ibidem, fond 16, dosar 4, fila 2.
12 Ibidem, dosar 3, fila 1 ; dosar 4, fila 4.
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De menţionat că !nmtaşi.i social-demooraţâ �ieşeni au condiţionat
paTtidrpa.rea lor la IJ"on:bu'l 'l.l[lOC de obţinerea unui numă:r de loct11ri tn
conducerea org.an.imţii:l.or de masă �ocale şi a .rmoc iln51iituţ.ii u. Comu....
niştii alU a.ccepba t, in pni.ll1Cilpilu, aceste oerer:i iar după crearea comite
tu�ui judeţean de f·ront 1IDiJc au treout iba reail.imrea pra.cti.că a lor 1 4•
Aceasta tarată că, de la bun [nreput, oomun�i ieşeni au manifestat
înţelegere faţă de cererile şi pUIIl.C tul de vedere 811. sooial.-democ:raţiloc.
O •asemenea poziţie e'llaiSbiocă iz·vora dilll necesitatea de a asigura o cola
borare cit mai s!Jrînsă irnlke P.C.R. şi P.S.D. dn lupta revo�uţi0001ră .
l nfii:nÎJ81rea oomitebului judeţean 811. Frontului Unic Ml\liilcirtoresc area
condiţii pentru IOOI1JS UJl:bairea permanentă şi organizată a conducerilor
celor două or:ga:nimţii politice looale i.n vederea coardonări� acţiunUor
lor Tevoluţionoare. MaTcind o etalpă nouă in lup ta Il1/UIIlcit.orHor ieşeni
pentru unitate, această form ă organimtorică, ca.Jre mai tkziu va fi ex
tinsă .] a nivelul sectoore!l.or , intreprinderi-lOT etc., va facilita - tn ciuda
unor greutăţi ivite - evoluţia treptată, dar sigură, spre unitatea pol.i
tico-organizatorică a mişcăTii mu.ndtoreştli ieşene.
Stabi:lri.rea, La nivel jll.ldeţJean, a .aadru.lui organimt.or:iJC de marufes
Lare a unităţiă. de CI/Cţiu.ne a clasei mrmcitoare ieşe ne a tntă!rit in.fliuenţa
şi rolul C€lor două partide muncitoreşti in rîndul forţelor politice lo
cale. P.rin frontul uniJC, munci:tor:i m ea ieşeană dobindise posibildtatea de
a-şi exeTcitJa, la un ni'Vel superior, rolul de dLasă oond!ulcătoare 1n lupta
revoluţionară ce se desfăşura. O dovadă în acest sens este şi faptul că,
i media:t după orea.re, oomitetul judeţean de fl"Qllt unde a Teuşit să
strîngă in jurud său toalbe focţerle demO<:.'IMtJioe ieşene, inchegând consi
15
l iul judeţean al Fronrtuilui Naţional DamOOI'Ia't • In ce prtirveşte roJ.ul pe
carre l-a jUrOat F·mntul Unic Muncitoresc în viaţa poli�ă a oraşului laşi
ni se pare i.nterer"arntă o •apreciere dată de ziarul "Moldo'Va a.iberă" iru
tr-Uin articol pubH:oat JJa sfkşitul lunii decembrie 1 944 : ��F.rontul Unic
Muncitoresc - măba zia·rul - şi-a doblîrrudit valoarea şi impoor banţa ( . . . )
şi in Moldova şi în special la Iaşi, unde perfecta înţelegere între Org1a
n izaţiile l<>OaJle ale P.C.R. şi P.S.D. ra asigurat posibilitatea concenbrări�
tubu·ror forţelor demoaratice. Aoeasta pell'bru că, in toate problemele oe
ne-au frămintat in ultimele lund, organizlaţiile locale ale Fr010tului Unic
16

au li.ndioat calea justă" •
Faptul că �nfiinţalrea comitetu1ui locali de fTont unic a premers
creărU consiliului F.N.D. a constituit o fQI'mă corncretă de exercitare a
rolului ·conducător al das·erl. mun.citoare .ieşene in alegerea org1Clll1elor
l ocalle ale F.rontu1ui Naţi01I1J8!l Dennocot
o . Aln.aHaa frapte�or istorice relevă
că roou� corulucăltor a� munci>toll'limid ieşen.e in cadrul coru;i1Hului jude
ţean 1Rl F.N.D. s-a marnHestat pe rtoată durata existenţei acestuia, adică

Muncitoresc

13 Ibidem, dosar 2, fila 2.

dosar 3, fila 1 ; dosar 4, fila 6.
Infiinţarea Consiliului judeţean Iaşi al F.N.D. a avut loc la 23 oct. 1944,
la iniţiativa comuniştilor . (Vezi "Moldova liberă", nr. 30 din 25 octombrie 1944).
1 6 Frontul Unic Muncitoresc in "Moldova liberă", nr. 80 din 28 decembrie
1944.

14 Ibidem,

15
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pma dn 1 946 cind, o da<tă cu area;rea Blocului partidelor democratice,
isi încetează activitatea..
l ntărindru-se continruu ÎIIl focul luptelor reV10luţiOIIlare , comitetul ju
deţean de f·ront rmk a .reprezentat coil.oana vertebmlă a oon.s·iliului ju
d eţean al F.N.D., forţa oare a asigwrat . coeziunea lăun tl"ÎÎcă a aoestei
largi coaliţii poli tice democra tice loca!le. Co1tab011"'area strlnsă di n tre co
munişti şi social-d.em001'1aţi dădea 'VIÎiaţă oOIIlSilldului F.N.D., ii asigura
·

combativ1tatea şi intrlawgenţa rrevoluţiOIIllai'ă, mări1nduri oons�derabil pres
tig iu l in rindul maselor la·rgi pOiplll1aJre. Oamenii mund:i din omşul �i
judeţul Iaşi au ocordlat un 1� sprijin coru;tliului F.N.D. Ei vedeau i n
a c est orga1rdsm pol:ttlic slingurn for.ţă capabi·lă să le apere interesea e
vitale. Intr-o moţiune adoptată ilia un mirbing ţinut la Iaşi in zi ua de
29 octombrie 1 944 se arăta următOiaa"ele : "Adi\JJillal"e'a îşi dă total ade
ziunea la lupta forţelor demOCJraltilce dliln Iaşi, •C<mstituite în F.N.D. Vom
sprijini neince tat lupta acestorn împotriiVa reacţiundi , pentru un guvern
F.N.D." 1 7•

Conştiooţi de rrolul ce-l avea F.U.M. în oadru:l F.N.D., oomunoiştii
ieşeni au acoooat O mta�re atenţie
relaţ,idJlor lor OU SOICial-demooraţii.
Funcţionarea normală a F.N.D. depindea &n măsură hotăr:itoalre de co
laborarea din frontu[ unic. De aceea inainte de a merge in F.N.D. cele
două ocganizaţii poHtice trebuiau să silalbi lească pomţia F . U .M. faţă de
prohlemele ce U!I'11la
l u să se discute in COillSii.iliul judeţean aJ F.N.D. Nu 
mai aşa · clasa mrmd toare i eşeană îşi putea îndeplini rolul. de CO'Ildu
cător în cadruJ noud.Uii siste m de aJ1i;anţă creat în toamna anului 1 944.
lncă la şedim.ţa comitetului loml. al F.U.M. d'in 27 octombrie 1 944 dele
gaţii relOl' două paa-tide stabileau unnătoarele : "orice chestiuni diver
g en t e ce s-ar ivi, să fie discutate şi hot.ăirite in pree;lJabi.J î n comitetul
de F.U.M., pentru ca repre.zentlalnţii ambelor partide să aibă tot timpul
o ati tudine u n i tară " . De asemenea, po!rnindu-se de la i deea că frontul
unic .trebuie să des-făşoa!re o activittBite "cit mai rodnică((' se arăta că
hotădrile luate in oomitet "vor fi obliglaltori·i pentru toţi" 18•
Codaborarea dintre cele do uă �imţii în 01lidlrul Frontului U n k
Munci toresc n-a fost lipsită de greutăţi. Esenţial este însă că, întot
deaullla , au prevalat şi au invins pînă Ja urmă ·ideile oare uneau cele
două organ.imţii politice looa.Je ale clasei mu.ncitoare. TOOI1l!ai aoeasta
explică evoJuţia, în Linii genemle, oocendentă a unităţii d e acţi·une a
muncitorrilor ieşeni, evolUJţlie oa1re a condus in cele din ruiilllă la u ni fi
c area poli tico-organizatorică.
Comitetru.J judeţean de front unic a desfăşurat o Jmgă act1vitate,
al cărei scop principal era t.ramspunerea în viaţă a sart:inilor ce deour
geau din platforma Front'lliln.Ii Unic Mundtoresc adoptată, ,la 2 octom
brie 1 944, de conduoorille centrale alle oelor două part1ide. In cursul
acestei activităţi, legăhJJri,le dintre comuniştii şi sociaJ.-democraţii ieşeni
s-au mtăcrit.
17 "Moldova liberă�, nr. 35 din 31 ootornbJ:'Iie 1944.
18

Arh. Comit. jud.

Iaşi al P.C.R.,

fond 16, dosar 3, fila 1 ; dosar 4, fila 4.
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O atenţie deosebi.:tă a acordat org13J11Ul judeţean de f·ron t unic pro
blemelor s�ndiiOOile. ActiMi'tlatea comitetrulJu.i în aJOOaStă diTecţie a aVIl.l t
ca indreptar rewluţila asUJpM mişcării si�nrlicale adoptată in oomnn de
P.C.R. şi P.S.D. J.a consfătillrea din 1 septembrie 1 944. După acţiunile
din septembrie-octombrie 1 944 privind OOO!r'glaJnizmea m işcăTii s indical e
locatie pe baze unice, prezentate mai sus, acbivitatea aceasta va con
tinua, comitetul

îndTeptin.dn.l-şi

efortJurile în .direcţia Iărg-i.rii sindicatelor,

tn tăririi lor, mobiliză:rii ac€Stlora :la 1upba pentru putere ş.i demasoarea
reacţiunii. In şedinţa din 27 octombrie 1 944, comi>tet.uil s tab i�ea ca cele
două partide să desfăşoare "o acţtiu.ne cît ma·i coordooa:tă" pentcu re
organimr.ea miş cării sindioade din looaditate. Comuniştii şi social-demo
craţii din Comisia loo&ă a siru:licatetlor treb u ialll să acţiooeze "în mod
unitar pentru rezolv81rea tuburo:r problemelor" 20• Ca urmare a efortu
rilor depuse de oele două partide, ş i în primui rind de oamllln iştd., mli.ş
carea sindicală din I�i s-a dezvoltat rnpid, afirmlindu-se ca o forţă
putemiJCă in lupta pentru apărall."ea intereselo:r olasei muncitoare. De
rel evat că tocmai principiul unităţii, care a călăuzit de la început (dlllpă
insurecţie - n.n .) munca de reorglatll izare a mişcări i sindtcale d in loca
litate, a asigurat .creşterea vertiginoasă a sindioateilor. "Nidodată acest
pr oces de organi zare - scrr·ia zianJ,l "M01ldovra l iberă " - n-'8.1l' fi putut
să se desfăşoare in oond iţirmi aşa de favorabile, d acă n....a:r fi avlll t J,a
bază pr Lndpiul unităţii sindica.Je" 2 1 •
Un rol impoi'It!atnt a jucaJt oomirtJebud. j ud$an de front unic in mo
bilizarea olasei munaiJtoa�re, a .tuturor forţeil.m democratice ieşene in
lupta pentru demascarea reacţi'unii, t:errrtru insba'l.lil."!Cilrea în România a
unru.i. guvern demoarat. De remarcat faptu;l că pe aoest pl an ex-istă o
suprapUtllere a aotiMittăţii oomiftebUilud de front unic cu oea a oonsiMclui
judeţem al F.N.D., ilncli't este glrelu de făcut o disociere. De altd'el Lucrul
acesta rezultă şi din cele a�rătate mad înadnte privind mpor1n.l.tl F.U.M.
- F.N.D., rolul F.U.M. în cadrul largii coaliţii de forţe închegată la Ia şi
spre sfîrşitul lunii octombrie 1944.
Toate ooţJUllli[e ocgan�rza;te sub all.lSpici!i!l.e oolllSiliJuaui j;udeţean all
F.N.D. pe linda luptei. penlbru ,pultlere smrt; in fond şi alle comitetuLui de
front unic, ba mad mtUl.t, aoest.Ja din lllllmlă !Hnd de regulă initiatorul
lor. De aceea, acţiunile ocganuJ!Jui jludeţean de f,l'O!llt unic, din perioada
octombrie 1 944 - martie 1 945, oare ne sttă în atenţie, le găsim .re
flectate şi in activitatea !largă desrfăşu�ată de oonsilliull F.N.D. în aceste
luni, poate oele mai rumUJI.tuOOBe din istor� oontempoNmă a României,
activitate la care ne V'Oill !relferti, pe sou:rt, în oo.nrt;inua.re.
Din 1iniţitatiVla fron1:Jului unic, oonsi;JiJUJl judeţean al F.N.D. a orga
nizat o serie de acţiuni ocire au creoout i n ampl.Oia�re şi in tensi tate pe
măsură ce se aprop ia de2lnodămi:ntul luptei pen tru putere şi oa�re au
reprezentat oontribuţi'a populaţiei de pe aces·te me�eagur i la mă.reaţ.a
V·iclorie din 6 martie 1 945.
20

Arh.

Comit.

jud. Iaşi a l P.C.R., fond 1 6 , dosar 3 , fila 1.
"Moldova liberă", din

21 Frontul unic muncitoresc, in
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Luna oc tom brie 1 944 - Jiu.Jna creării comitetutliui de front uruic şi
a consiHu.lui F.N.D. - deschide la Iaşi seria un01r mari demonstmţii
şi mitingur·i prin oare masele de oameni & muncid din oraş şJ judeţ ,
in frunte cu cl�aSa munci.toare, cereaJU imtJaurarea la conducerea ţăa-ii

a unui gn1vem

demoorat.

La 29 ootomibrie 1 944, de pi[dă, ronsiUul
Trialn0111, un miting la care au partidpa:t
şi judeţ. Cu acest pr'i.llej , participanţii au

F.N.D. organizează , ·Ln sada
numeroşi cetăţeni din omş

cerut adu cerea la CÎirmla siJa.tJu�ui a unui gn.wern democrat, satisfacerea
revendicărilor esen ţilaile ale maselor producătooTe, a':i'tJlto.rarea g'!"aibrukă a
Moldovei etc. 22 • Totodată, mitingul a relevat unitatea de luptă a mun
citorimii ieşene, a tuturor forţed_o[' democratice locail.e - singura call."e
putea asigura depăşiTea m01111 ente[o'l." grele prin CJ8Ire treceau laŞIUil şi
Moldova ca urmare a distrugerilor şi greutăţilor de tot felul provocate
de război şi datx:>rită sabotaju:ll\.lJÎ reacţilllal[ i.
Adincirea colaborării dinitre comunişti şi social-democraţi in ca
drul Frontului Unic Muncitoresc şi in organi�aţd.Ji1e sindiloale unice, crea
rea şi întărirea oonsiHuJui F.N.D. au determinat o intensificare a acti
vităţi,i revoluţionare a maselor d1n oreşoul şi judeţrul Iaşi. I..;upta pentru
aplicarea l·:l viaţă a plratfiOzmei F.N.D. aTIJtrena 1Tl!a5e tot mai largi de
oameni ai IDI\.lncii. Ln o:rtaşul IICIŞi, oa de altfel in intreaga ţară, a .ai\l71.lt
loc o creştere rapidă a numărulu i partidpanţiror la mitinguri şi de
monstraţii. In acelaşi timp, se tnregistrearză o sporire a combativităţii
acestora.
I nceputul anuJui 1945 marchează o sporire a oiferu;.i.vei maselor popu
lare ieşene . La chemarea ce�oll." d()lll ă pa!rbide 81le allasei muncitoare, a
celorl.lalte forţe politice, zeci de mii de oameni ai muncii, însuf.le-ţiţi de
Progrnmul de guverl1l!l're al F.N.D., dalt publicităţi·i la sfirşirtul lunii
ianuarie, au ieşi� .in silvarlă cerlnd demitJerea gtwermlll.ui Răd escu şi adu
cerea la CÎimla ţă rid a unui guvern demooratic.
Campani.&

pentl'lu demascarea

Ş·i

II'ăstumarea lui

Ră:desou se

de3-

făşura intens in intreaga Mol.dovă. Dint:r-4lln. :mport ail C omi te tJulud re
gional MoLdova al P.C.R. TIE!'Wrltă că această cam.panie s-a conaret.izat
in ac:lunări, man ifesta ţii şi mitinguri , ţiMllte î:t;t "toate capitalele de ju
deţ, i n ora.şele mai mari şi i.n ma:i multe sate d im regiune". Raportul
subliniază că adunăl."'ile aveau loc in fiecare dumimică, adese a şi-n curSJUl
săptămînii , lll.lpta intens•iif•iclndll.l -t;e către siiîrşitul lunii febru:a�r ie 23 • La
25 felmllarie , de piddă, 10 .000 de cetăţeni ai l181ŞWliui şi din imprejurimi
şi-au manifestat voinţa de a dlu.ce lupta ,,pină la capăt, ou orice saori
fidu", pen tru vic toria dem0Cir1alţiei 2 4•

Ofensiva ta.t mai putennică a
mîntat reacţi!Unea. Ela a in.ceroat
adincirea procesului re'VOhlţiOIIla'I".
şi in MoldO'Va. Astrfel, ÎIIl oonsens

maiSe'lor din �n.�re.aga ţară a înspăi
prin dirverse midioace să impiedice
Asemenea incercări s-au manifestat
ou dismmnl11. 1UJi Rădesou de Ja sala

22 "Moldova liberă" nr. 35 din 31 octombrie 1944.
23 Arh. Comit. jud. Iaşi al P.C.R., fond 1, dosar 42, fila

2� "Moldova liberă"

nr.

129 din 28 februarie 1945.
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"Aro" din Capiilailă, Corpul IV terurt:nria[ emite la 20 febtuocie 1 945,
Or:donanţa nr. 1 către �ntreaga populaJţi.e a MoM'<Wei 25• Prim prevederi le
Ot'Clonanţei, net antidemocratice, fol'ţele reacţiOIIlare, LncliDaija� de poJi
tica lui Rădesou, UJrmăreau să impiedice dezV'Oilltlarea revoilluţiei şi să
anuleze unele din ClUJCffirille demOICl'latice alle maselor poptlllare din această
parte a ţării.
Văzînd in ea o proi\TOCiare deschisă, un atac frontal impotrJva ou
ceria'ilor democratice, masele largi, in :f.m.m:te ou clasa muncitoo:re oare
îşi dădea cel mai bine seama de urmwile apl:ică'I"H Ordonlanţei, s-au
ridicat imediat la luptă pentru anularea ei. La Iaşi, din iniţiativa comu
niştilor, romi tetu � de :fr,orut unic a mobtîalizat toate fOil."ţeile democratice
la Lupta pentru deiTN�Soarea oa'NOOteillliliui reacţioll1811' aJl OrrlOOiaill ţei. Pro
testul hotărît a� maselor din laşi şi din intreaga Motl.dovă a s-ili-t reac
�iunea să renunţe la aplicarea ei. Acesta era un succes important al
forţeior democratice.
In conddţiUe tn 001re oonflictul dinbre poipOT şi reo310ţiune atinsese
in România, in ultimele zi�e aJe lrulnJ,i febro81rie 1 94 5 , pun.ctut maxim,
la Iaşi cele două partide d�n Frontul Unk Muncitoresc, împreună cu
ce lel al te fO'I"ţe din consiliul F.N.D. , adr esează !TllalSelo
l r o in flăcăra'tă che
mare 1a luptă pellltru dejuca'r'ea ma.nevredor reacţilllllliii şi aducerea ime
diată la cirma ţării a unui guvern demOCI1at. PopuOaţia, in frunte cu
muncitorimea, a răspuns cu entuZ'iasm acestei chemări. Astfel, tn di
mineaţa znei de 6 rna·!ltie 1 945 are loc in P1i;aţJa Unirii din Iaş i un
impunător miting lia care alU hmt prurte peste 20.000 cetăţeni. Oraşul
nu mai cunoscuse pînă atunci o asemenea ridicare a maselor 26• In tele
grama tr-1misă regel:Ud se cerea "imediata in.sta!are a guiVernll.l!Lu i Petru
G!'o:zJa" 27•
Viguroasele acţiuni ale populaţiei ieşene, ale populaţiei din in
treaga Moldovă, s-au incadrat organic in lllllpta generală a mase,lor din
ţara noastră pentru putere, luptă care, după rum se cunoaşte, a fost
încununată de s.uoces prin d.nstaiu'l"la.l'ea , la cmna statului, a primului
guvern demoora:tic din istoria României.
Unitatea de acţJune a cLasei rnunritoare a jucat un rol hotăritor
in lupta pentru putere. La Iaşi Fronltu� Unic Muncitoresc a constituit
forţJa poldtică care a diniamizat şi mobiiLimt t.oa'te forţetle democratice şi
patriotice locale. Unitatea de acţii\.1Ile, ho.tăairea şi dkzenia muncitodmii
ieşene au însufleţit pe toţi oomeni,i mum:cii, le-aJU dat mcredere m for
ţele lor. Co1a.bonarea dinrt:a·e oomun:iş.ti şi soci�a�l-demOCNlţi a asi.gu:rat
coeziunea tuturor forţelor poilitt,ice democratice in lupta pentrlll putere.

...

2s

Arh. Comit. jud. ilaşi al P.C.R., fond 1, dosar 74, fila 1 .
Iată cum descrie ziarul ,.Moldova liberă" din 7 martie 1945 acest eve
niment din viaţa politică a oraşului : "In toată viaţa Iaşului nostru bătrîn nu
s-a intilnit o adunare de asemenea proporţii ( . . .). Coloane nesfîrşite sint obli
gate să stea pe străzile lăturalnice, iar tot ceea ce este balcon, fereastră sau
orice ridicătură cit de mică este asaltat de publicul doritor să-şi vadă cit mai
bine vorbitorii, să-i audă cit mai desluşit. Statuia lui Cuza Vodă nu se mai dis
Linge de sub ciorchinele omenesc ce o acoperă ( . . . ) " .
27 "Moldova liberă", nr. 136 din 8 martie 1945.
26
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Pe drept cuvînt raportJUJl la Coniferiln;ţa regionalei P.C.R. MoldoiVa din
august .1 945 remaroa că succesele de ptnă aibuJnci
m primul rind
i.nstaUI"alrea guvernullll i Groza
au fost posdlbile datorită existenţei şi
întăririi Fron1ru:lui Utni.c Munoi baresc 28•
-

-

Din 1upta pentrru putere, unitatea de acţiune a IllJUlil.ci'tori�oc ieşeni
a ieşit tntărită. Acţiunile duse in comun pentru demascarea ş i �nfrin
gerea xeacţirmi,i au apropiat şi mai mult membrli.i oetlor două orgoo.d
zaţii, au oonoolidat lll'lli•tatea de liUiptă a munoitordJor ieşeni. Ciasa mun
c�toare ieşeană se convingea prin proprJa ei experienţă că forţa ei
constă in :unire şi org�anizare. Păstrarea şi add,n.oiJrea COilaborăi'ii in 'Fron
tul Unic Mundboresc şi îrn s�ndioate era mlea Sl1gm'ă a SiUIOC'eSUilJUi in
lupta revo1uţiona�ră. l.n a!ll i.i următori spiinitui dJe unitate se va de.z.vOilta
tot m a i mult in rindul mUIIlcitorilor ieşen-i, ei sd tu�ndiu-se in primele
rinduri ale llllptei penwu înltărirea und'tăţii
ln perioada oare ne-a stat in atenţie, oomunişti!i deşeni, elementele
cele mai avansate diln Aarrt i.dlul Soo1al-Demoor.at avind o înţelegere .pro
f undă a importanţei excepţionale a unităţii muncitoreşti, au depus efor
turi constante pentru apmpirerea membriilOtr relor dou ă pa.vtide, asigu,
r�nd o colia;�borare tot mai s trînsă in �u:ptla revoliuţJOIIlă
lalr . Iaşul, cu pu
tern icul său deta.şame:-�.t muncitoresc, s-a 9itua:t astfel la loc de frunte
in lupta pentru uniJbate, şl-<a adus o con trihu�ie impOinta.ntă la oa11.1 za
clasei m:uncitoa\I'e din Româ:nda, la tJrJ/l.Lmfiul depUn al retV"Oluţi ei .
.

SUR LA CREATION ET SUR L'ACTIVITE DU COMIT€ DU FRONT
UNIQUE OUVRIER DANS LE D€PARTEMENT DE JASSY

(Octobre 1944

-

mars 1945)

Res ume

Ayant consulte un riche m.arteriel d'.archives, lia presse de l'epoque et d'au
tres sources, les auteurs presentent, dan s ce travall, les conditlons historiques
dans lesquelles s'est constitue â Jassy le Comite Departemental du Front Unique
et l'activite que celui-ci a dep loyee jusqu'au mois de mars 1945.
Les auteurs mettent en relief le fait que la creation de l'organsime de
direction du Front U ni q ue a l'echalon du departement a marque un pas en
avant pour le renforcement de !'unite de la classe ouvriere. Grâce au Front
Unique, les ouvriers de Jassy ont consolide leur capacite de lutter et de mobl
liser les masses et leur râle de dirigeants dans la revolution. Ils ont reuni toutes
les forces democratiques locales, en creant a Jassy le Conseil du Front Demo
cratique National, et ils ont mobilise les travailleurs du departement a la lutte
pour demasquer la reaction et pour instaurer un gouvernement democratique.
28
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