LUPTA FORŢELOR PATRIOTICE DIN MOLDOVA IN ANUL 1944,
SUB CONDUCEREA P.C.R., PENTRU RASTURNAREA DICTATURII
MILITARE ANTONESCIENE ŞI INTOARCEREA. ARMELOR
lMPOTRIVA GERMANIEI HITLERISTE
CONST.

CLOŞCA

In abord ar e a prezentului subiect am pornit de la ideea că s i tua ţia c1·eată în
Moldova, in primăvara şi vara anului 1944, poate consti tu i obiectul unei cercet..ă ri
istorice, ca p r e zen tin d o situaţie mai deosebită in contextul evenimentelor ce l e-a
traversat România in ace astă perie>adă. Avem în ved ere activitatea desfăşurată
de regionalele P.C.R. "Moldova" şi ·"Dunărea de jos". cit şi a organizaţi i lo r de
m a să conduse de Partidul Comunist Român, care au activat in această p;•rte
a ţării.
Prin aducerea in discuţie a unei probleme restrinse ca spaţiu şi timp, des
prinsă dintr-o temă cuprinzătoare, cum ar fi aceea a luptei poporului român
impotriva dictaturii antonesciene şi scoaterea Rom ân iei din război ul hitlerist pe
calea in surecţiei, se urmăreşte aprofundarea cerce tări i în acest do meni u cit şi
despri n d erea unor noi detalii din tabloul general al pregăti rii actului insurecţio
nal din august 1944.

Se ştie, că in tre a g a activitate a P. C . R . din toată perioada războiului s-a des
făşurat în baza liniei sale programatice, clar exprimată în documente ca : Circu
lara din 8 iul ie 1911 ; Platforma program d in 6 septembrie 1941 etc., documente
care prev edeau în esenţă obiective ca : răsturnarea dictaturii antonesciene, for
m are a unui g uv ern naţional-democratic, încetarea războiului impotriva Aliaţilor,
alungarea naziştilor din ţară, eliberarea părţii d e nord a A rdeal ulu i , de sub ocu
paţia hortislă, parti c i parea României alături de Coaliţia antirutleristă la lupta
impotriva Ger ma ni ei n a zis te.

Sprijin ind u- se pe un program de luptă bine conceput şi intrevăzînd clar
evoluţia generală a evenimentelor, Pa rtid ul Comunist Român, incepind cu a doua
jumătate a anului 1943, şi-a orientat tot mai mult acti vi tat ea spre acţiuni concrete
in ceea ce privea răsturnarea prin forţă a regimului antonescian, şi alungarea
trupelor hitleriste din ţară. Asemenea acţiuni capătă, după opinia noastră, un
carac te r nemijlocit de pregătire insurecţională, începînd cu luna aprilie 1944.
D�i ex trem de scurtă ca timp, perioada aprilie-august 1944 se înscrie in
istori e ca o adevărată epocă in care s-a plămăd it o pa rte din destinul ce avea
să-I urmeze poporul român de atunci pînă azi, şi in viitor. Referi ndu -se la acele
momente , Programul P.C.R. subliniază faptul că "în vara anului 1944 trupele so
viet ice dădeau lovituri grele armatelor hitleriste, intrînd în cursul luptelor şi pe
teritoriul României. In aceste imprejurări - se arată in continuare - German ia
şi guvernul antonescian se pregăteau să ia măsuri extreme, să organizeze mobi li -
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zarea gene•·ală a fm·ţclor in vederea întăririi pe teritoriul românesc a rezistenţei
impotriva inai ntă•·ii armatelor sovieti ce. Impiedicarea acestor plan uri de continuare
a războiului împotriva Uniunii Sovietice, trecerea la ră sturnarea regi mului fascist
din România şi întoarcerea armelor impotriva trupelor hi tic riste deveniseră o ne
<"C'Sitatc istorică, un imperativ pentru grăbirea victoriei coaliţiei antifasciste. Ma
rele merit al partidului nostru comunist constă in faptul că în aceste împrejurări
;a
ştiut să-şi organizeze propriile rinduri, să intăreasră colaborarea cu celelalte
forţe, inclusiv forţele armate, şi să treacă la atacul decisiv, doved i ndu-se la înăl
ţimea misiunii sale istorice de apărare a intereselor naţionale ale i ntregulu i
popor " 1 .
Incepind cu a doua jumătate a anului 1943, elementele active, de frunte ale
Partidului Comunist Român, concep aeţiuni sistematice ee vizau scoaterea Româ
n ie i din t .Jzboiul - hitlerist pe calea insurecţiei. Activul de bază al P.C.R. din
lagăre, inchisori
şi
din
afară
Constantin
Agiu,
Gheorghe Gheorghiu
Dej, Emi ! Bodnăraş, N icoLae Ceauşescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Mau-
rer.
Lucreţiu Pătrăşcanu, Iosif Rangheţ ş.a. - a acţionat in direcţia imbună
t.ăţirii munci i de partid, a consolidării rin.dw-ilor sale, a reorganizării conducerii .
Totodată, s-a avut i n vedere crearea unor formaţii d e luptă înarmate a l e partidu
lui, unirea intr-un singw· front a tuturor forţelor antifasciste, răsturnarea prin
forţă a guvernului antonesc ian, precum şi scoaterea ţării din războiul hi tlerist şi
alăturarea e i la coa liţia antifascistă. In acest sens apreciem măsurile stabilite in
şe-dinţa C.C. al P.C.R. din octombrie 1943, in care s-a ridicat ca o problemă im
portantă chestiunea unor mai strînse legături intre membrii Comitetului Central
şi organizaţiile regionale sau locale. Cu acest pri lej s-a menţionat şi faptul că din
Moldova aveau legături cu centrul la acea dată, doar organ izaţi ile locale Bacău
�i Birlad. In acelaşi timp, Comitetul Central îşi p ropunea .,lărgb·ea l egăturilor",
i n tre altele, cu Moldova şi Cernăuţi 2•
N u mult timp după aceasta, respectiv, in luna noiembrie 1 943, s-a conceput
Ia nivel central un plan amplu de măsuri ce urma a fi adoptat de către parti dul
c::om unist. ln partea introductivă a acestui document (exi stent in arhivă sub formă
de proiect), se face o ,.analiză a situaţiei frontului şi trupelor din interior", după
care se troge concluzia următoare : ,.România se găseşte în această ipoteză in
faţa perspectivei de a deveni in timp apreciabil zonă de operaţi uni militare şi
anume, una din prindpalele zone de operaţiuni de pe întreg frontul de est, c u
toate consecinţele care decurg d in această situaţie c a : j efuirea ş i devastarea teri
tori ului naţional de către trupele germane ; evacuarea forţată a sute de mii de
oameni din căminele lor ; sacrificarea fără rost a noi contigentc ale armatei rl>
mâne ; înăsprirea teroarei Gestapoului pe teritoriul ţări i " 3 •

Surprinzind cu exactitate situaţia in care se afla ţara noastră. cît şi evoluţia
evenimentelor militare de pe frontul din răsărit, documentul amintit subliniază că
�in această ipoteză hotărîrea C.C. de a reorganiza munca partidului pe baze de
război şi a face din aceste hotărîri preocuparea centrală in vederea minării maşi
nii de război hitleriste capătă o importanţă de o deosebită actualitate. . . Intrăm
în faza decisivă a acestui conflict armat - se subl iniază in continuare - in care
parti dul, prin acte de război bine concepute, bine organizate şi bine executate va
trebui să facă dovada spiritului său de luptă, a capacităţii sale organ izatorice şi
a legăturilor sale cu interesele vitale ale majorităţii covîrşitoare a poporului
n ostru." 4•
Pentru organizarea unui aparat de război al partidului se propunea .. urmă
torul mod de procedare şi ordine de urgenţă" : reinfiinţarea comisiei centralE'
speciale ; organizarea grupului operativ central şi formarea prin intermediul aces
tuia a unui număr de instructori care să se deplaseze in regionale şi să ajute Ia
organizarea aparatului regional care, la rindul său, avea să procedeze la organi
zarea acelui local. Era prevăzut, de asemenea, ca ,.pe măsura constituirii grupelor
1 Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi
inaintare a României spre comunism, Ed Politică; Bucureşti, 1975, p. 49.
2 Arh. C. C. al P.C.R., fond 1, dosar 104/1943, ff. 1-14.

l Idem, dosar 127/1943, ff. 1-3.
• Ibidem.
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operative, orice formă de organizare asemănătoare sau care aveau menirea să
deservească munca de război, să înceteze a mai funcţiona" 5.
Prin intreg conţinutul, dar mai ales prin menţiunea de a se abroga .,orice
forme de organizare asemănătoare", documentul, asupra căruia am insistat, explică
conturarea unei noi orientări in partid, încă in a doua jumătate a anului 1943,
orientm·e a cărei caracter unitar va sta la baza activităţii P.C.R. in vara -hnului
1944, în ceea ce priveşte pregătirea forţelor de luptă patriotică şi a altor grupări
care au acţionat în acest sens.
Noile măsuri, care se preconizau la ni vel central, în toamna anului 1943, erau
şi o urmare a faptului că in vara aceluiaşi an se autodizolvase Intemaţionala Co
munistă. In acest sens, documente ale P.C.R. din acea perioadă menţionează că
�Prin dizolvarea lntei'naţionalei Comuniste a dispărut şi ultima piedică d i n calea
unirii tuturor forţelor naţionale cu Partidul Comunist din România, în lupta impo
triva cotropitorilor hit!erişti. Partidul nostru - se su blini ază în continuare - a
fost eliberat de obligaţiile sale decurgind din regulamentele şi deciziile Interna
ţionalei Comuniste" 6.
Aceast"-.. nouă etapă, marcată de punerea în aplicare a documentelor progra
matice ale partidului. elaborate cum s-a mai arătat încă in anii 1941-1942, şi de
măsuri energice pe linia pregătirii efecti vului de partid pentru acţi unile decisive
din vara anului 1944 avea să fie însoţită, pentru Moldova indeosebi, de noi greu
tăţi şi lovituri provocate de aparatul de represiune antonescian. După un val de
arestări, in vara anului 1943, in rindul comuniştilor din regionala "Moldova", legă
turile cu Comitetul Central sint complet intrerupte. Urmează noi arestări in noiem
brie, acelaşi an. Au fost PlL'!i sub stare de arest şi întemniţaţi membrii comitetului
judeţean Neamţ, in rîndul cărora se aflau Aurica Miştală, Căciuleanu Ion, Răi
leanu 0., Răileanu Nina, precum şi secretarul regionalei, Leontc Dumitru 7•
Di ntr-o notă a siguranţei rezultă că .,au fost arestaţi 23 de comunişti ; 73
simpatizanţi antifascişti ; 63 simpatizanţi sînt supravegheaţi de organele de sigu
ranţă". In acelaşi raport este menţionat şi faptul că la Vaslui au fost efectuate
operaţiuni de arestare şi internare în lagăre (5 comunişti şi 38 de simpatizanţi
arestaţi, iar 16 persoane au fost internate în lagăr) s.
In urma procesului care s-a judecat la Curtea Marţială din Iaşi a u fost pro
nunţate sentinţe deosebit de aspre : secretarul Comitetului regionalei "Moldova" a
fost condamnat la moarte ; Aurica Miştală, secretară a Comitetului judeţean Neamţ
al P.C.R., la 25 ani muncă s i lnică ; restul, intre 3 şi 25 de ani ; foarte puţini au
fost achitaţi.
Toate acestea se întîmplau în cadrul regionalei "Moldova" a P.C.R. tocmai
în momentul cînd era mai multă nevoie de consolidare a rîndurilor membrilor
săi, de mobilizare la luptă a tuturor forţelor democratice, a maselor muncitoare
impotriva regi mului antonescian, a fascismului şi război ului.
Greutăţi veneau uneori chiar din partea organului central al partidului, din
acea perioadă, care, adesea, conformîndu-se indicaţiilor Internaţionalei Comuniste,
pînă la dizolvarea acesteia, n u putea discerne totdeauna cu exactitate aspectele
specifice ţării noastre. Un exemplu în acest sens il oferă un document 9 al jude
ţcnei P.C.R. Bacău. Referindu-se la greutăţile intimpinate in timpul dictaturii
antonesciene, documentul respectiv subliniază şubrezenia legăturilor cu organele
superioare şi arată că "atunci cind am avut aceste legături, d i rectivele primite nu
se situau pc linia politică justă a P.C.R. şi ca atare nu constituiau un sprijin şi o
indrumare In munca noastră" 10. Nereuşind să ia legătura cu regionala, organizaţia
din Bacău a trimis un tovarăş la Bucureşti pentru i nstruire, dar, trimisului ress

I bidem, ff. 6-18.
d Idem, dosar 168, f. 1.
7 A rh. In sti :utului de

studii i storice şi social-politice de pe lîngă C.C. al
P.C.R. (in continuare Arh. I.S.I.S.P.), fond 2, dosar 1373, f. 36.
8 Arh. C.C. al P.C.R.. fond 1, dosar 294, l. 13.
P Raport de activitate al organizaţiei j udeţene Bacău, adresat C.C. al P.C.R.
Din conţinut rezultă că a fost intocm i t în toamna anului 1944, dar reflectă stări
de l ucruri din a doua jumătate a anului 1943, inceputul anului 1944.
10 Arh. C.C. al P.C. R., fond 1, dosar 233, f. 1.
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"i s-a cerut desconspirarea membrilor organizaţiei Bacău" 1 1• La 0 altă
mtilmre asemănătoare, tot organizaţiei Bacău i s-a transmis o Directivă a Comi
tetului Central in care se cerea "renunţarea la munca de partid şi inlocuirea ei
nwnai cu cea de front patriotic" 12• Comuniştii din Bacău au considerat aceste
directive "drept acţiuni lichidatoriste şi neconforme principiilor noastre", luind
aslfel atitudine faţă de asemenea hotărîri şi înţelegînd să continue lupta " in spiritul principiilor partidului nostru" 13.

pe:ti':

Intr-o asemenea situaţie, comuniştii băcăoani au intreprins unele acţiuni din
proprie iniţiativă, pînă cind au reuşit să reia legătura cu regionala .,Moldova".
Restabilirea legăturii cu Iaşul, a produs satisfacţie la Bacău 14, mai ales că era
vorba de o situaţie nouă ca urmare a schimbărilor survenite la 4 aprilie 1944.
Practicile dăunătoare în munca de partid au fost înlăturate pe măsura
promovării unui
climat nou de muncă, ca urmare a libertăţii de acţiune
dobindite după autodizolvarea Internaţionalei Comuniste. Dintr-un raport al orga
n izaţiei regionale "Moldova" a P.C.R., către Comitetul Central, rezultă că spre
sfîrşitul anului 1 943, S€ activează legăturile organizaţiei de partid din Iaşi cu
C.C. al P.C.R. Documentul respectiv face precizarea că organizaţia locală de partid
Iaşi a primit "indicaţii şi instrucţiuni asupca problemelor noi ce se puneau la
ordinea zilei" 15• Intre aceste probleme sînt menţionate : recrutarea de noi cadre,
in special din rîndurile muncitori lor, şi extinderea acţiunii de atragere la luptă
antifascistă a celorlalte categorii de cetăţeni etc. Totodată, se cerea i mpulsionarea
activităţii în di.recţia "realizării de contacte cu reprezentanţii altor grupări poli
tice nefasciste. . . " 16.
La inceputul anului 1944, in faţa tuturor organelor de partid stătea o pro
blemă centrală şi anume, aceea a consolidării legăturilor existente intre organele
şi organizaţiile de partid, cit şi restabilirea celor intrerupte din cauza arestărilor
sau alte motive. In virtutea acestor cerinţe, se reorgan izează; în i :::� rn a ;mului 19431944, biroul organizaţiei regionale .,Mohlova" al P.C.R., din care făceau parte :
Conache Ion, lucrător la C.F.R. .,Nicolina" - laşi ; Vasile Mîrza, intelectual ; Gh.
Mihăilescu, muncitor ş.a. 17• Paralel cu refacerea organului de partid s-au luat mă
suri de reorganizare a activităţii U.T.C . şi a altor organizaţii de masă indrumate
de P.C.R. 1 8. Evoluţi a stării de lucruri pe frontul de răsărit impunea cu stringenţă
organizarea riguroasă a intregului efectiv al partidului ; toate organismele şi orga
nizaţiile sale trebuiau puse în alertă, şi ca urmare, să poată răspunde la o singură
comandă.
Anul 1944 avea să ad ucă c.1.1 sine noi succese ale Armatei Roşii impotriva
invadatorilor hitleri şti, succese ce apropiau tot mai mult frontul de graniţele ţării
noastre. In acelaşi timp trupele române continuau să lupte (fără convingere) ală
turi de cele germane. Politicienii burghezi cit şi conducerea statului român anga
jase contacte şi discuţii cu puterile aliate privind scoaterea ţării din acest război.
Chiar dacă aceste contacte şi discuţii urmăreau refacerea integrală a unităţii teri
toriale ale României ; ele vizau o modalitate care să nu zdruncine poziţiile lor
politice şi de clasă 19 . I storia a confirmat că singura cale, ce avea să ducă la reali
zarea imperativului istoric din acel moment, a fost cea a insurecţiei armate, con
cepută şi condusă cu succes de către Partidul Comunist.
In aceste condiţii, P.C.R. s-a manifestat ca singura forţă combativă a cărei
rol Qra de a acţiona hotărît şi lucid pentru scoaterea României din războiul hitle-

1 1 I bidem.
12 Ibidem .
13 Ibidem.
1 4 I bidem.
1 5 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 294, f. 13.
1' I bidem .
17 Vasile Mîrza a îndeplinit funcţia de secretar al biroului regionalei
P.C.R.

"Moldova".
11 Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti, fond II, dosar 1373, f.
19•

2.

Se ştie că tratativele secrete, duse atit de opoziţie cit şi de Antonescu, au
urmărit scoaterea României din război cu ajutor militar, exclusiv anglo-american,
In speranţa menţinerii poziţiilor lor politice şi de clasă.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

LUPTA FORŢELOR PATRl'CYI'.ICE DIN MOLDOVA tN 1144
rist pe cale revoluţionară, alăturarea forţelor sale coaliţiei
di•rea de libertăţi democratice pentru masele populare.

535

antihitlcriste şi dobin

Real izarea cu succes a unor asemenea probleme, impunea măsuri radicale in
însăşi modul de a acţiona a conducerii partidului comunist. Asemenea măsuri s-au
conturat la inceputul lunii apri lie 1944. cind vechea conducere a P.C.R., în frunte
c';l Şt.efan Fori ş a fost înlocuită, din motive bine ştiute 20 , cu o conducere operativă
dm care făceau parte Emil Bodnăraş şi Iosif Rangheţ. In ciuda unor atare îm
prejurări , în partid nu s-au produs perturbări ; dimpotrivă elementele conştiente,
.
d evotate une1 cauze drepte au strins rindurile în jurul noii conduceri, reuşind
cu succes să călăuzească in treaga forţă a pmtidului, a celorlalte organ izaţii îndru
mate de P.C.R., pe făgaşul luptei energice şi curajoase împotriva fascismului şi
a război ului.
In perioada care a urmat, s-a desfăşurat o intensă activitate în direcţia refa
cerii şi perfecţionării legăturilor cu organele de partid regionale şi locale ; stabi
lirea unui contact permanent cu organ izaţiile de partid, îndeosebi, din marile
întreprinderi. Totodată, s-a intensificat acţiunea de promovare in munci de răs
pundere a unor cadre noi, muncitoreşti. S-a îmbunătăţit şi intensificat activitatea
de propagandă, s-au dezvoltat legăturile partidului cu celelalte forţe antihitleriste,
precum şi în rindurile armatei.
Odată cu mutarea operaţiilor militare pe teritoriul ţării, comandamentul hitle
rist a recurs tot mai mult la metoda de ocupaţie militară. Zona care a resimţit
d in greu ace5te măsuri a fost tocmai cea in care îşi desfăşura activitatea re.gio
nala P.C.R. ",Moldova". Referindu-se la aceasta, raportul ţinut la Conferinţa regio
nalei .,Moldova" a P.C.R., din august 1945, reliefează pe larg starea deosebit de
grea în care s-a aflat atunci această parte a ţării. "Vlăguită şi secătuită de trei
ani de război - se arată in raport - Moldova a fost prima provincie care a
cunoscut in plin toate grozăviile războiului . . . " 21. In urma jafului armatelor hitle
riste in retragere (a distrugerilor provocate de aceasta), a evacuărilor, a prezenţei
- timp de cinci luni - a frontului pe teritoriul său, �Moldova prezenta un tablou
de distrugeri şi ruine" 22, la care s-a adăugat apoi foametea şi bolile epidemice,
intre care tifosul e xantematic.
Ca urmare a stabilirii frontului in Moldova, s-a produs aici o puternică per
turbaţie a vieţii economice şi sociale. In acest sens, ne vom referi foarte pe scurt
la două din multiplele aspecte, pentru a completa imaginea asUJPM adevăratei
situaţii a jumătăţii de nord a Moldovei. Populaţia din localităţile afectate mai
mult de război, destul de numeroase de altfel, era evacuată 23 în alte localităţi
care, nici acestea, nu aveau o situaţie deloc bună. Iată spre exemplu, primarul
comunei Iţcani din judeţul Suceava, se adresa in luna iunie 1944 prefectului cu un
memoriu in care arăta urmă toarele : .,La noi in comună sint 603 suflete, membri
comunali, la care s-au adunat din 33 comune din imprejur un număr de 3 680
suflete, care nu şi-au luat cu ei decit atit cit a încăput intr-o căruţă, sau chiar,
cum este cazul cîte 3-5 familii la o singură căruţă. . . " 24• Numai din judeţul Su
ceava au fost dirijaţi către diferite localităţi din judeţul vecin, Botoşani, peste
25 o'oo de persoane evacuate şi supuse la tot felul de neajuns\Jil'i împreună cu
20 Ştefan Foriş, a fost numit în 1940 secretar general al C.C. al P.C.R., funcţie
pe care a îndeplinit-o pînă la 4 aprilie 1944, cînd este înlăturat datorită lipsurilor
şi greşelilor grave, metodelor nepartinice în muncă şi trăsăturilor negative de
caracter care au dus la fracţionarea şi dezorganizarea unor organizaţii de partid,
la in.călcarea unor reguli ale conspirativităţii. Cf. �Anale de istorie", nr. 2-3 din
1968, p. 25. (Un act de fnalt umanism).
2 1 A rh. Corn. jud. Iaşi al P.C.R., fond 1, dosar 32, ff. 173-174.
22 Ibidem.
2l Evacuările au avut un dublu aspect şi anume : Autorităţile locale, funcţionarii şi foarte puţini săteni, de regulă cei mai înstăriţi, s-au evacuat din vreme
in diferite judeţe din sudul sau vestul ţă�ii. Marea maj <;>ritate a sătenilor care se
.
. .
despărţeau mai greu de bunurile lor, au ramas pe loc, fund nevo1ţ1
se evacuez�
.
in pripă, unde apucau, in împrejurimi. Nu pu ine a� fost cazurile
cmd numeroşi
ţărani s-au stabilit în păduri unde au rămas ma1 multa vreme.
ac Arh. st. Suceava, fond Prefectura judeţului Suceava,
dosar 26/1944, f. 69.

J
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primitoarele lor gazde 25• In total, in judeţul Botoşani au fost găzdui ţi peste
1 60 000 de evacuaţi din judeţele învecinate.
Totodii.uC.. Iocalităţi!e din această zonă au fost serios afectate de distrugeri le
de război. Rapoartele autorităţilor menţionează frecvent locuinţe distruse, incen
diate etc. In comunele plăşii Solca din judeţul Suceava, spre exemplu, au rămas
fără adăpost numeroase fami li i : comuna Arbore, 50 case mistuite de i ncen diu ·
Băişeşti, 45 case distruse ; Berchişeşti - 31 ; Cacica - 55 ; Dragoeşti - 31 ; Par �
teştii de Sus - 52 ; Stupca - 62, etc. 26. La I lişeşti - se sublini ază in tr-un raport
al plăşi i Solca - 41 de familii sînt fără adăpost, care d()['m sub cerul liber, prin
şuri şi grajduri 27• De asemenea, au fost distruse localurile primăriilor, şcoli şi
dispensare, mori etc. Asemenea stări de lu{:ruri au exista t in această perioadă in
toată zona de nord a Moldovei.
Asupra situaţiei din Moldova de nord vom reveni ; in cele ce urmează ne
propunem să urmărim activitatea comunişti lor, a celorlalte grupări patriotice din
restul Moldovei, res�tiv judeţele Iaşi, Bacău, Putna, Neamţ, Covurlui etc . , unde
activau regionalele P.C.R. "Moldova" şi "Dunărea de J os " . In ciuda t u tu ror greută
ţi!or din vara anUJ!ui 1 944, lupta forţelor patriotice in frunte cu c om uni ş tii se in
tensifică, obţinînd noi succese. De remarcat, i n acest sens sprij iQul substanţial
acordat de către noua. conducere a P.C.R. Acest aj u to r a constat din instrucţiuni
precise, clare, şi în trimi terea de instructori permanenţi pe lîngă regionale. Refe
rindu-se la Moldova, documente a l e P.C.R. precizează că acest fap t .com;olida legă
turile existente intre conducerea provizorie a p a r ti d u l ui cu bi roul comitetului re
gionalei "M<>ldova", forul suprem ce răspundea de munca politică in această parte
a ţării" 26. L egătura organ ului r egi onal "Moldova'· cu conducerea provizorie, se fă
cea şi prin Vasile Mina, mebru al b iroul u i , care se deplasa in fiec.are lună la
BUJCureşti , unde "prin tehnica conducerii provizorie", intre care Sanda Rangheţ, se
stabileau şedinţele de lucru cu Emil Bodnăraş şi Constantin Agiu 29•
S-a stabilit un contact permanent cu organizaţiile de p a rtid , indeosebi cu
cele din marile î ntrepr i n d eri , intre care Atelierele C.F.R. - Iaşi şi Şantierele
Navale - Ga laţi" 30.
In scrisoarea d in 1 iulie 1944, a noii c on d uc er i a P .C . R. , către activul de
partid din lagărul de la Tg. J i u , se sublinia, cu acest prilej, faptul că au fost
refăcute legăturile cu aproape toate provinciile, "legături întrcrupte de luni de
zile"'. In scrisoare, se e vi den ţia, totooBtă, elan u l cu care se pornise la muncă 1n
acele momente, subliniindu-se insufleţ irea şi devotamentul cu care "activiştii
noştri din pr<>vincie muncesc pentru realizarea sarcini lor partidului" 3 1• In acest
spirit au înţeles să lu creze şi membrii biroului regionalei � Moldova", secretaria
tul judeţenei P.C.R. I-aşi, ca şi ceilalţi comunişti şi patrioţi. Ei se an ga j a u , in faţa
noii conduceri a P.C.R. să acţioneze �fără ş<>văire la organizarea maselor în Mol
dova, in vederea luptei decisive contra hitleriştilor, incadrîndu-ne în planul gene
ral de luptă a partidului" 32• Ca o realizare în acest sens, socotim reluarea legăturii
de partid cu Bacău!, i mportan t centru muncitoresc din Moldova. Intr-un raport
al acestei organizaţii se precizează că "un fapt important pentru munca noastră
s-a petrecut in luna mai 1944 cind am obţi nut legătura prin tovarăşul dr. Mîrza,
c a re ne-a adus noile di-rective ale partidului, ceea ce a constituit cu adevărat un
ajutor preţios în acţiunea noastră şi in spiri tul cărora noi nu am incetat nici
odată să acţionăm" 33.
Prezenţa activă a com u� til or în vara anului 1944, a a l to r lu-ptători antifas
cişti se semnalează şi in unele j udeţe di n sudul Moldovei - Covu r�ui. şi Putn � ,
aparţinînd regionalei P.C.R. "Dunărea de Jos". In acest sens se remaf{:a, m deosebi,

25 I bidem, f. 16.
Idem, dosar 42/1944. ff. 13-22.

211

27

28

Ibidem.

Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti, fond Il, dosar 1374, f. 1 .
29 I bidem.
30 Cf. August '44, culegere de studii, Bucureşti, 1971, p. 129.
3 1 Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti, cota "A", XVIII-l i .
32 Idem. fond II, dosar 1373, f . 2.
33 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 233, fila 1.
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oraşul şi judeţu l Gal aţi 3'. Spre exemplu, in iulie 1944, autorităţile gălăţene con
semnau in rn}XIar lele lor că mişcarea comunistă desfăşoară o acţiune mai susţi
nută şi c ă CJceastă mişcare urmăreş te "ruperea legăturilor României cu Germa
nia . . . " 35• O amplă activitate a desfăşurat Comitetul de eUberare naţională al
munci torilor din Galaţi 3<1, indeosebi pe linia propagandei, răspîndind, in iunie
1944, numeroase mnnifeste in care demasca şi condamna pericolul continuarii
războiului alătu 1·i de Germania hitleri stă, chemind, totodată, la luptă unită împo
triva duşman u l u i de moarte al poporului român, fascismul. "Să fie alungaţi ocu
panţii hi llerişti din ţara noast ră " - se sublinia in acest manifest 37• In acelaşi
co ntext re ţinem se mn a la rea poliţiei oraşului Tecuci, din aprilie 1944, care atrăgea
atenţia Legiu nii de j n n d a rmi asupra unor "elemente dubioase", fiind vorba de
c oomunişti Jll_
Intr-un raport detaH at către C.C. al P.C.R. asupra situaţiei găsite în judeţele
Galaţi şi Brăila, intocmit imed i at după 23 august 1944, Marin Florea-Ionescu,
relata următoare : ,.La Galaţi am găsit o situaţie mai bună ca la Brăila. Acolo a
existat în tot timpul dic tatur i i lui Antonescu o mişcare foarte activă. . . " şi că,
îm}XItriva prigoanei La care erau supuşi, comuniştii "au activat, aproape de un an
fără nici o legătur ă cu C.C. ; dar au lucrat bine" 39. In acelaşi raport sint redate,
în continu are, şi alte as pe ct e privind activitatea comitetului judeţea n Galaţi, intre
care reţinem că a tunci cind au trecut în legalitate, comuniştii gălăţeni dispuneau
de 1 500 000 lei , fonduri de p ar tid , un depozit mare de alimente şi unul cu medica
mente şi arme 40• Activita tea intensă a partidului comunist in vara anului 1944,
era semnalată, cu îngrijorare, de către organele de siguranţă, care raportau in
luna iulie, că lupta c oom un işti lor înregistra acţiuni mult mai susţinute ca inainte 41 •
Acest fapt era urmarea f ireasc ă a măsurilor de reorganizare a activităţii P.C.R.,
după 4 aprilie 1944.
Este !Ş tiut că in acti v i t a te a sa. Partidul Comunist Român a stăruit in direcţia
realizării un ităţii de acţiun-e a clasei muncitoar e din ţara noastră. Implinirea aces
tui deziderat m a j or avea să se înfăptuiască în anul insurecţiei. Apropierea treptată
d intre con d uce r ile celor două partide comunist şi social-democrat se face simţită
c u adevărat l a începutul an ului 1944. Intrezărindu-se pericolul iminent în c a r e se
a fl a ţara, militantii comunişti şi social-democraţi au grăbit paşii în direcţia inche
gării unităţii de acţiune a clasei muncitoa:-e d i n H.omânia. Astfel, in cursul lunii
a p ri lie oe reali ze CJ ză Frontul Unic Muncitoresc din ţara noastră, fapt consemnat şi
răspîndit î n mase prin cunoscutul manifest F.U.M., publicat la 1 Mai 1944. Refe
rindu-se la în semn ăt a te a acestui moment d in istoria clasei muncitoare din România,
tovarăşul Nicolae Ceauşesc u , în cuvîntul la adunarea festivă consacrată aniversării
a 80 de ani de la crearea partidului politic a l clasei muncitoare din România,
arăta că : "Pe măs ură ce se apropia momentul decisiv în vederea răsturnării dic
taturii militaro-fasciste, se impnnea tot mai stringent realizarea unităţii clasei mun
citoare. Crearea Fron tului U nic Munci toresc între Partidul Comunist Român şi
Pa rtidu l Social-Democrat, in aprilie 1 944 şi apoi a Blocului Naţional Democrat, au

34 Cf. Maria Guziec, Judeţul Galaţi fn zilele de august 1 944, in ,.Revista mu
zeelor şi monumentelor", seri a muzee, nr. 3/1974, p. 75.

35 Cf. V. A r i mia, Agravarea situaţiei economice a României în anii
1944, în "Revista arhi.v elor", nr. 1/1964, pp, 166-167.

1943-

36 Asemenea comitete func ţionau in judeţele Galaţi. Timiş-Torontal !Şi Caraş
Severin, i n i ţiate şi conduse de P.C.R. (Cf. V. Liveanu, Din cronica unor zile istorice,
Bucureşti, 1969, p. 54) .

37 Cf. C. Barbu, V. G. Ionescu, Constituirea şi activitatea comitetelor F.U.M.
din intreprinderi in perioada aprilie-august 1944, in "Revista studii", nr. 4/1964,
p. 783.
38

Mari a Guziec, lucr. cit., p. 75.

40

I bidem.

39 Arh. C.C. al P.C.R. . fond 1, dosar 209, f. 16.
•1 V. Arimia, lucr. cit ., p. 66.
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reprezentat o condiţie i m portan tă a victoriei i nsur ec ţi e i naţionale antifasciste ar
mate de la 23 august 1944 . . . " 42.
Cu privire la constituirea F.U.M. şi a rol ului său, notăm ca semnificativă
scrisoarea conducerii provizorii, cu funcţii op era tive , a P.C.R., adresată. la 1 i ulie
1944, activul u i de partid din lagărul de la Tg. •Jiu, în care se a p reci a că frontul
unic urma să antre n eze la l uptă activă intreaga muncitorime din România, .să
lege această luptă de n ă zuin ţe-le intregului popor ro m â n pentru cuce•·irea in de
pendenţei naţionale" 41. In perioada imediat următoare realizării Frontului Unic
M u nc i toresc , in con d i ţiil e in tensificării luptei anti fasciste de masă, organ izaţiile
P.C.R., aflate în plin proces de în tărire politică şi consolidare organi z a torică, au
desfăşurat o multilaterală activitate i n vederea popularizării m a n i fe-st u lu i şi con
stituiri i . p e baza acestu ia, a comitete lor de front uni c. ,.După real izarea F.U.M.
noi am creat comitete de front unic in toate întreprinderile din Capitală, şi am
dat dispoziţii să fie create astfel de comitete in in treaga ţară" u.
In Moldova, condiţiile realizării Frontului Unic MWlcitoresc erau vi trege. Aki
se desfăşurau operaţiuni militare pe aliniamentul Rădă uţ i - Fălticeni - Paşcan i 
Iaşi - Chişinău ; zona din spatele frontului, care cuprindea restul Moldovei era
înţesată de armată ; majoritatea intreprinderilor e1·au evacuate sau in curs de e\'a
cuare ; aceeaşi situaţie şi pentru cei mai mulţi din tre locuitori, din care cauză şi
numărul comuniştilor devenise extrem de restrîns.
Din aceste motive, nu s-a putut •·eali za şi în Mol dova Frontul U fl i c, înainte
de 23 August 1944. Doar oraşul Galaţi a i n i ţia t activităţi in acest sens. In lucra
rea monografică, F.U.M. în România, se evidenţiază faptul că au fost crea te în
a ce astă perioadă "comitete de fr on t unic sau comitete patriotice in numeroase
întreprinderi din Ploieşti, Cimpina, Galaţi, Brăila. T i m i � oara etc . " 45• De a sem enea ,
documentele de arh i vă emise in i u l i e 1 944, menţi onează că mişcarea comunistă
din Galaţi a v ea in vedere. î nt re altele, "organizarea mun citorilor in fabrici şi
uzine şi constituirea Frontului U n i c Muncitoresc .. :• 46 .
O activitate meritorie au desf ăşu rat, in vara an ul ui 1944, Apărarea Patri otică,
Uniunea Patrioţilor, Fron t u l Patriotic Antifascist - organizaţii ini ţiate şi con d use
de Partidul Comunist Român. Cu toate că şi a c e ste organizaţii au cunoscut vitre
gia situaţiei deosebite din Moldova, se poate aprecia, pe baza mărturiilor docu
mentare existente, că, atit cit le-a stat in pu t i nţă , organizaţiile amintite au contri
buit la promovarea politicii P.C.R. in mase şi la organ izarea unor ac ţi un i concrete
de luptă impotriva trupelor hitleriste şi a regimului anton esci an . Apărarea Patrio
tică, spre exemplu, se remarcă in aceas tă perioadă ca activind in direcţia luptei
pentru răsturnarea regimului existent şi scoaterea României din războiul hitl eri st.
In Moldova a activat un Comitet regional al Apărării Patriotice. Sprijinit de
resortul de agi ta ţie şi p ro pagan d ă al regionalei "MoLdova" a P.C.R., ace-st comitet
a relJ:!it să editeze un organ propriu de presă intitulat "Buletinul Apărării Regio
nalei "Moldova". In unicul număr, apărut la 29 iulie 1944, sint abordate p roblem e
arzătoare ale momentului. Descriind adevărata situaţie a frontului din răsări t
"Buletinul. . . " evidenţia inevitabilitatea prăbuşirii lui şi, in con seci nţă , increderea
in victoria Aliaţilor. La rubrica Frontul patriotic, ziaruL condamnă acţiunile lui
Ion Antonescu de contin uare a război ului, propagind ideea unităţii de acţiune
împotriva acestuia . .,In faţa acestei situaţii - se arată î n p ag i n i l e «Bul etinu l u i . ..... un grup de patrioţi din toate partidele pol itice vechi de la noi au strins rindurile,
42 N i co l a e Ceauşescu, Cu vi n tare la adunarea festivă c on sac rată aniversări i a
80 de ani de la crearea Partid ulu i politic al clasei muncitoare din România, 30
martie 1 97 3 , in 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din

România, 1893-1973, Ed. Politică, Bucureşti, 1974, p. 22.

43 Cf. Gh. Ţuţui, Frontul Unic Muncitoresc în România, Ed. Politică, Bucureşti, 1971, p. 58.
44 Ibidem, p. 64.
45 Ibidem, p. 65.
46 Arh. st. Birlad, fond Pol i ţia oraşului Focşani, dosar 7/1944, f. 336 (vezi şi
V. Arimia, lucr. cit., p. 66).
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chemind sub steagul na tional toate elementele cinstite şi curajoase de la liberali,
naţional-ţărăn�ti, social-democraţi, comunişti etc. 47, ca toţi împreună, umăr la
umăr, să l Uoptăm pentru răst urnarea regimului hitlerist de la noi. Orice cetăţean
conchide articol u l c-itat - este dator să dea ajutor acestei formaţii pentru ca,
cu un ceas mai cLev�me, să salvăm ţara de robia hitleristă care a adus jalea,
di>llul, mizeri a , desperarea, singe şi l a cr i mi asupra căminelor blindului nostru
popor". Acest in d emn mobili zator este însoţit de chemarea : "Cetăţeni, alătura
ţi-va Frontului P atri otic !" ��.
In d oc u mentel e vrem i i , apare destul de frecvent menţionată Uniunea Patrio
tilor, organizatie cuprin zătoar-e şi ac tivă în Moldova. La 4 dccl'mbrie 1944, s-a ţinut
la laşi o şedinţă a "delega ţilor raimmelor Moldovei de nord" 49• Din rapoartele
prezentate �i participarea la discuţii rezultă activi tatea desfăşurată de Uniunea
Patrioţilor in acea stă p arte a ţării, cu referiri, indeosebi , la perioada premergă
toare lun i i august 19H . Reprezen tantul I aş ului, in raportul său preciza că Uniu
nea şi a propus � concentrarea tuturor forţelor democratice intr-un front patriotic
ti .a du s lupta pînă la 23 au gust in spiritul a trei puncte : 1. Incetarea războiului
!mpotriva U . R.S.S. 2. In ch eier ea armistiţiului cu Naţiun i le Unite. 3. lnlăturarea
guvern ului Antonescu şi aducerea la cinna ţării a unui guvern democratic"' so. Din
acest program rezultă, cu cl aritate, că el avea la bază ideile de luptă promovate
de P .C.R. ln acelaşi cont ext , delegatul judeţului Putna evidenţia faptul că Uniu
nea Patrioţilor �a func ţionat (în acest judeţ - n. ns.) i·legal, din luna martie 1943,
dată la care am pus bazele acestei formaţiuni politice in urma înţelegerii cu prie
tenul , prof. Vlădescu Răcoasa . . . " 51• In judeţ au fost formate comitete clandestine
care pri meau regulat ziarul ftRomânia Liberă" 52.
Din procesul-verbal, intocmit la şed inţa secr etariatul ui C.C. al P.C.R. din luna
octombr ie 194 3 , rezultă că "in Mol dov a erau 33 de grupe săteşti în care, în majo
tate erau incndraţi învăţători" 53. La Pi atra Neamţ, spre exemplu, exista un număr
insemnat de grupe patriotice, foarte active 54• De asemenea, activi tatea Uniunii
Patrioţilor a i n c eput in oraşul Birlad "de pe timpul ilegalităţii". Deşi "o mină de
oameni" şi in condiţiile lUle i supravegheri severe, aceştia "pregăteau intens cadrele
lov i tu r i i de stat, ce trebuia să pună capăt domniei bliDului plac a lui Antonescu" ss.
-

-

Uniunea Patrioţilor şi-a extins încă de la întemeierea sa, in 1942, activitatea
centrele uni versitare d i n Iaşi, Bucureşti, Sibi u 56• "Cu patrioţii de la Iaşi,
- se afirmă in doc ument - Uniunea statornicise legături prin M. Neculce şi
George Ivaşcu. A i d s-a format o grupă de patrioţi in care ncţionau profesorii
Iorgu Iordan, Radu Cernătescu, Dan Bădărău, Andrei Oţetea, M. Birsan, St. Ni
colau şi alţU" 57. Spiritul patriotic cultivat de această organizaţie s-a concretizat şi
in atitudinea înaintată a intelectualilor ieşeni, aflaţi in număr mare, intre cei 65
sluji tori ai ştiinţei şi culturii româneşti, care au semnat cunoscutul memoriu adre

�i

in

sat, în luna aprilie 1 944, conducătorului statului, Ion Antonescu, cerindu-i, in nu
mele raţi un i i să inceteze războiul antisovietic şi, in consecinţă, să evite dezastrul
ce plana asupra ţării. Iniţiatorii acestu� memoriu au fost un grup de oameni de
47 Referire la constitu irea Blocului Naţional Democratic.
Moldova", din 29 iulie

41 "Buletinul apărării regionalei
P.C.R., fond 91, dosar 41, ff. 1-4).

1944. (Arh. C.C. al

4' La această şedinţă participă delegaţi din toată Mo,Jdova.

50 Arh. C.C. al P.C.R. , fond 35, dosar 75, ff. 23-33.

5 1 Ibidem, f. 207.

s:2

Ibidem.

53 Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dosar 683, f. 8587. Vezi şi fond 1. dosar 106/
1943, sau luc rar ea Din lupta antifascista pentru independenţa şi suveranitatea
României; Bucureşti, 197 1, p. 155.

5' Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dosar 683, f. 8587 .

ss

.

ldern, fond 35, dosar 75. f. 228.
56 La Sibiu era refugiată Universitatea din Cluj.
57 Cf. Din lupta antijascisti . . , p . 156 ; vezi şi "Buletin editat cu ocazia zilei
de 23 August 1945", nr. 5/1945, p. 24.
.
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cultură, comuni ş t i sa u apropiaţi p ar tid ului comunist. A tragerea intelectua l i lor la
ac ţiunea de semnare a memoriului protestatar, din apri lie 1 94 4 , s-a făcut prin
organ i zaţia Uniunea Patrioţilor, p ri n membri i acesteia se. ln acest fel, parte din
intelectualitcltea ie şeană a să vîrş i t un act de mare curaj, patrio�ic. conştientă fiind
că a ti tud in ea pob·ivnică pol iti cii lui Ion Antonescu putea duce la represalii.
Judeţe ca Bacă.u , . G ala ţi şi Fălciu n u sint cunoscute cu ac tivit ate pe l i n ia
acestei organizaţii 59 decit după 23 augu�;t 1944. La Suceav a. Dorohoi, Cîmpulung
şi Baia, Uniunea Patrioţilor se organi zează, de asemenea, după 23 august 1944.
Delegatul Sucevei la o şedinţă a reprezentanţil or Uniunii Patrioţi lor din Mo l d ov a,
ţinută la 20 octom b rie 1944, făcea precizarea că pînă la acea dată ,.nu a e x ista t nici
o organi za ţi e poli tică in oraş sau judeţ. Judeţul era complet ru pt de restul ţării
- afirma acesta -. avînd doar legături rare cu B otoşanii" 60, s i ng u ru l judeţ de
altfel, din aceas!ă parte a Mo ldovei in care s-a inregistrat prezen ţa o rgan i zată
a co m un işt i lor şi n alto r organizaţii patri otice cum au fost comitetele ţărăneşti,
sindicatele şi U n iu nea Patrioţilor.
O efic i ent ă propagandă � an ti ger mn n ă, pentru pace", a dcsfă�urat P.C.R. prin
intermediul Frontului Patriotic Antihitlerist, dobindind tot mai mul t teren in
mase. Inchegarea, în toamna anului 1943, a ncestei organizaţii, a con st i lu i t u n real
succes pentru a c t i v i tatea partidului comunist. Frontu l Patriotic Antihi tlerist a
fost o coaliţie a forţelor p a tri ot i ce din care făceau pa rt e , alături de P.C.R., Fro ntu l
Plugarilor, Uniunea Patrioţi!or, MADOSZ-ul, unele organizaţi i locale a l e Partidului
Social-Democrat, gruparea liberală, condusă de Gl1. Tătărăscu. Partidul Socialist
Ţărănesc şi Uniunea Ti neretului Comunist. Toate acestea erau unite prin lupta
comună impotriva fascismului şi a război ului ; succese ale uneia sau alteia din
organizaţiile componente ale ac e ste i coal iţii erau :şi ale Frontului Pa t ri oti c , ale
P.C.R., ale întregului popor.
!n i ulie 1944 , este răspînd it manifestul Uniunii l i n e l' i l o r patrioti. pl"În c are
este d emascat ă politica războinică a German i ei hitleriste, pericolul continuării
războ i u l ui de căt1·e Româ n i a alături de aceasta. Manifestul ch eamă pe toţi tinerii
..de a se un i şi l upt a in cadrul Frontului Patriotic Antihitlerist, pentru i zgo ni rea
nemţilor, institui rea unui g uvern din reprezen tanţii tuturor forţelor antihitleriste
şi intoarcerea armelor impotriva Germaniei naziste" 6 1•
Autorităţile regimului i nstaura t şi con du s de mareşalul Ion An t on e sc u , sint
nevoi �e să recunoască existenţa unei mişcări patriotice, şi că s ab otaj ele la căile
ferate provoacă mari pagube .. fiind greu de combătut". In acest sen s , reman:·ăm
o notă a siguranţei din Ia�i ca1·e re l ate az ă că la ., N i co l i n a" . în fe b r u ar i e 1944 . au
fo st reţinuţi pentru cercetări
lucrători, bănuiţi a fi m em br i ai Com i tet ul u i pa
triotic ceferist. Dint1·-o altă notă, din aprilie, rezultă că zece t in eri muncitori de
la Atelierele C.F.R. .,Nicolina" şi A tel i erel e C.F.R. Paşcani au fost condamnaţ i pen
tru acelaşi d el ic t 62.

12

com un iş t il o r din Moldova se remarcă in ac eastă perioad ă şi pri n
a c tivitat e în domen i ul propagandei. Avem în vedere răspîndi rea
a numeroase manifeste. şi a p rese i comuniste, tipărite sau edi tate de organele
('entrale, cît ş i de cele locale , regionale sau j ud eţen e . Intre localităţile d i n ţară.
in care răs.pindirea presei de partid s-a desfăşurat cu in ten si tate se n u m ără şi
I aş i , Galaţi, Tecuci, Fo c ş an i , Neamţ şi Birlad. N u meroase chemări la l uptă l an sa t e
de către organ izaţiile de partid, de către al te grupări politice patriotice indrumate
de P.C.R. au fo st inSQţite de acţiuni concrete d e luptă impotriva h itlerismului şi
a dictaturii antonesciene. cum ar fi sabotajul de război, constituirea de fo r ma ţ i i de

Eforturile

tr-o

susţinută

luptă înarmate etc.
•
sa

Gh. 1.

1 9 7 1 , p. 251.
59

Ioniţă,

A . Kareţchi, Intelectuali

ie ş en i

in

lupta

antifascistd,

Iaşi,

Arh. C.C. al P.C.R., fond 35, dosar 75. f. 35.
60 I bidem. ff. 23-33.
61 V. Liveanu, Zucr. cit., p. 54.
62 Cf. Const. B otez şi colab., Istoria unei citadele muncitoreşti - "Nicolfna" 
Iaşi, 1972, p. 297.
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Problema constituirii tmor grupe înarmate de luptă in ţara noastră care să
!ie conduse de către P.C . R. , se pune in toamna anului 1943 la şedinţ� C.C. al
partidului, din 23-25 noiembrie. In cadrul acestei dezbateri s-a propus, intre
a ltele, să fie folosite toate ,.legăturile cu soldaţii şi ofi ţerii pentru organizarea lor
în : a) grupe patriotice ; b) in g1·upe de partizani" 63.

In spiritul acestor hotărîri se inscrie şi scrisoarea adr·esată Comitetului Cen
tral al P.C.R. de către Emi l Bodnăraş, la 28 decembrie 1943, în care se arată că :
,.Toţi membrii partidului , membrii organ i zaţiilor patriotice şi toţi patrioţii anti
hiUeri ş ti consecvenţi, pot şi trebuie să acţioneze în sensul cîştigării armatei de
p artea Frontului patriotic, constituirii imediate, in ceea ce priveşte munca in ar
mat ă, prin mobil izarea tuturor şi folosirea tuturor legături lor cu soldaţii şi ofiţerii
pentru organi zarea lor i n grupe de patrioţi, grupe de partizani (la fel şi în s înul
populaţiei civile de la oraşe şi sate) 6-4, aşa cum hotărîrile de la 23-25 noiembrie
a.c. prevăd" 65.
In pt·imăvara anului 194 4 , incepind cu luna aprilie, activitatea P.C.R. in
această direcţie se concretizează, prin crearea şi in struirea mil itară a unor forţe
inarmate ale clasei muncitoare. După cum se ştie, in condiţii de severă ilegalitate
o;-a trecut la constituirea formaţiunilor de luptă patriotice alcătuite în cea mai
rn11re parte din m u n citori înaintaţi, hotărîţi să lupte cu arma in mină impotriva
f•Jscilsmului şi a dictaturii antonesciene. Comitetele regionale a l e partid ului şi or
ganizaţiile locale au fost i mpulsionate să desfăşoare o muncă susţinută pe linia or
ganizării forţelor de luptă patriotice. Semnificativ in acest sens este faptu l că
instructori i trimişi de C.C. al P.C.R. in luna mai, in centrele importante din ţară
aveau indicaţii să organizeze forţele de luptă patriotice 66• Petre Constantinescu
laşi . participant Ia acele evenimente, mărturi seşte că, Comandamentul formaţi il01·
de l uptă avea sed i u l la Buc ureşti şi "organi7..ase n umc1·oase puncte de sprijin în
ţară . conduse de •·egionalele Moldova, Oltenia, Dobrogea, Ţarn Birsei" 67. Docu 
mente ale timpului, memorii şi lucrări de specialitate, evidenţiază fap tul că impor
tante grupe de partizani acţionau in munţii Vrancei 68, iar ţăranii din comunele
Viforeni şi Negreşti (judeţul Bacău) au ajutat grupele de partizani "Tudor Vladi
mirescu" şi "Ecaterina Teodoroiu". Ia mijlocul anului 1944, să iasă din incercuirea
trupelor germane 69.

Din arhivele C.C. al P.C.R. rezultă un fapt interesant şi anume, că in Mol
dova, grup ele de apă1·are patriotică infiinţute în toamna anului 1940, ca mijloc de
autoapărare împotriva terorii, asasi natelor şi jafurilor puse la cale de legionari,
s-au menţinut şi in an i i următori 70. Referirea poate fi valabilă numai pentru peri
oada pînă l a sfîrşitul anu lu i 1943, deoarece, după cum am văzut. la inceputul aces
tei lucrări, in toamna acestui an, in cadrul Comitetului Central al partid ului s-a
preconizat un plan de măsuri în care se revoca orice formă de organizare asemă
nătoare, existentă pînă atunci, fapt confirmat de realitate. Este posibil, totuşi, ca
unii din membrii componen ţi ai acestor formaţiuni să se fi n umărat intre organi
zatorii şi realizatorii unor acţiuni de sabotaj impotriva maşinii de război ger
mane, să fi fost chiar componenţi ai formaţiilor de luptă patriotice.
In primăvara anului 1944, ca urmare a indicaţiilor primite de la conducerea
centrală operativă a partid ului, la Iaşi s-a creat "Comandamentul formaţiuni lor de
63 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1 , mapa 126/1943.
64

Paranteza aparţine autoru lui scrisorii.

65 Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 7987, doc. nr. 3,

66 Idem. dosar 262, f. 21 ; vezi !Şi Maria Covaci, Florea Dragne, Aspecte ale
luptei clasei muncitoare din România . . . , în " Revista arhivelor", nr. 2/1969, p. 1 1 6.
67 Petre Constantinescu-Iaşi, Eltberarea României de sub jugul fascist şi în
semnătatea ei istorică. în " Revista studi i", nr. 4/1959, p. 25.
68 Ibidem.
69 Cf. Maria Covaci, Florea Dragne, Unele aspecte ale luptei clasei munci
toare şi ţărănimii impotriva dictaturii militara-fasciste şi a războiului hitlerist
(1941-1944), in Din istoria contemporană a României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti ,
1965, p. 183.
70 Arh. C.C. al P.C.R., fond 8, dosar 1944, f. 1 2 1 .
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l uptă patriotice pentru regionala P.C.R. "Moldova " 71. Comandant al noi lor for
maţiuni a fost numit Gheorghe Mihăilescu, me m bru al biroului regional, iar p e n 
tru jud eţea n a Iaşi, Constantin Sfătcău. Mi s iun ea comandamentului formaţiunilor de
luptA patriotică a fost aceea de a " l ă rgi şi a proviziona bine depozitele de arma
ment şi, in ac e laşi timp, de a crea grupe ale formaţi ilor de l u ptă in vederea ac
ţiunilor armate pen tru doborirea dictatu ri i militare" n. Referindu-se la acele mo
mente, Gh. Mihăilescu rel a tea ză că d upă ce a luat legătura cu d oc to ru l Mirza şi
C\.1 i ns t ructorul C.C., Petre Gane, prin Conache Ion (vezi mai su.s), in vara anului
1944 S-il pus in d i scu ţie .,făurirea unei echi,pe de partizani, l ucru ce pra c tic era
greu de realizat - precizează Gh. Mihăilescu. Iaşul era comp let evac uat, fiind
zol'lă de front şi l i p seau tovarăşii munci tori din rindul cărora să se for meze echipe
de partizan i " 73• S-a hotărît tot�i formarea ,.pentru inceput a un ei echipe restrin 
s e . . in frunte c u su b s emna tu l ; mai erau Sfatcău Cons t. . Munteanu ş i Crivei" 74.
D e la ineeput s-a pus problema instruirii acestora in v eder ea ,.luptelor lllmate duse,
la nevoie, impotriva hitleriştilor·' 75. Au fost concepute măsuri, s pr e exemplu, de
apărare şi ocu'!are a p odului peste Bahlui , pentru a stăvili acţiunile hitleriste ;
s-a creat "un nou depozit de muniţii şi arma men t in cart i erul Ţicău, in casa c on 
spirativă a comunistului Sfatcău" 76• Alte m ărtu ri i privi toare la Iaş i confirmă că
"sub conducerea comunistului Ga n ciu Dumitru s-a constituit o grupă de patri oţ i
formată in majoritate din membri ai U.T.C.", şi c are in vara anului 1944 au efec
tuat acţ i uni de sabotaj ; au fost tăi ate in mai mul t e rinduri cablurile de tele foane
şi electri ce ce deserveau trupele hitleriste, precum şi alte operaţiuni de acest gen n.
De asemene a, aceeaşi sursă precizează că profesorul universitar Radu Ce rnătescu,
avind strînse legături cu Vasne Mirza, secretarul r egi on al ei P.C.R. "Moldova", a
preparat, in laboratorul său, m ater i a l exploziv, n ecesar forma ţi i l or de luptă pa
tri otice 78.

Referindu-se la Moldova, PPtre Constanti nescu-Iaşi, in tr-o l ucra re a sa, pre
c i zează că .,in Moldova se alcătuiesc (formaţiuni de luptă, n. ns.) ; in oraşul Iaşi,
in j udeţele Neamţ şi Bacău ; una din tre cele ma i p uternice fiind la Fabrica Bu
huşi . . . " 79. Alte doc u m ente îmbogăţesc datele despre ,.gruparea Buhuşi". Se pr� i
zează, spre exemplu, că aici a existat o grup a re patriotică care avea "drept indi
cator următoarele : 1 . fo rmarea d e celule de apărare pe s ec toare ; 2. s trin gerea de
fonduri necffiare pentru ajutorul internaţilor politici ; 3. sabotarea evacuării fabri 
cii ; 4. întocmirea de l ist e a evac ua ţilor şi fasciştilor ; 5. sabo taj general econo

mic"

eo.

De

reţinut

faptul că la Buh�i

au fost

formate c el ul e de ap ărare consti

tuite di n cite 4 sa u 6 oamen i . De asemenea, s-a reuşi t să fie sustrase două tre imi

din inventarul fabri cii de la evac uare ; iar cind in iul i e 1944 fabrica a fost minată,
patrioţii

au reuşit să r idic e explozivul B1. Astfel de acţiuni

au avut loc şi la Ba

eău, unde muncitorii au apărat utilajul fabricii de tăbăcărie din localitate pentru
a nu fi distrus de trupele h i tleriste 82. Tot in p ăr ţile Bacăului, la Răcătău, gr up e
de ţărani înarmaţi au reuşi t să i mp i ed i c e aruncarea in aer a unui pod peste Si r et 83.

71 Ibidem.

72

Ibidem.
73 Muze ul de istorie a Moldovei, Memorii, M i hăi lescu Gh., neinventariat.
74 Ibidem.

75 Arh. C.C. al P.C.R. fond 8, dosar 1944, f. 121.
7 6 Ibidem.

77 Arh. I.S.I.S.P., Bucureşti . fond II, dosar 1373, fi l a 3.
78 Ibidem.

79 Petre Constantinescu-laşi, lucr. cit., p. 26.
eo Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 234, f. 1.
•1 Ibidem, f. 2.
82 Gh. Ungureanu şi colab., Contribuţii la cunoaşterea stdrii de &pirit a ma

selor populare din Moldova fn anii dictaturii militaro-fasdste (6 septembrie 1940 23 August 1 944), in "Studii şi articole de istorie", tom. IX (1967), p. 182.
83 Cf. Const. Botez şi colab., Judeţul Bacău, pagini memorabile din lupta ma
s e l or, Bacău 1971, p. 195.
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Dintr-o dare de seamă a Uniunii Patrioţi!or <tin judeţul Putna, rezultă că
această organizaţie, condusă de P.C.R., a reuşit o seamă de acţiuni in condiţii de
i lf'.galitate, intre care şi aceea că învăţătorul Gafton a reuşit să formeze în plasa
J:·anciu ,.Comitete speciale de !Wlbotare" 84. ln judeţul Neamţ au existat, de ase
menea, încercări de constituire a unor formaţiuni de rezistenţă şi de luptă în
spatele frontului germano-român, evacuările forţate au curmat însă aceste acţiuni 85,
N umeroase alte fapte sau planuri ale P.C.R., ale organizaţiilor de masă sau
forţelor patriotice au fost curmate i n stare embrionară de represiunea autorită
ţilor vremii ; altele, n-au evoluat datorită precipitării eveni mentelor militare din
vara acelui an. Chiar ceea ce s-a realizat a fost uneori fragil tocmai datorită situa
ţiei speciale in care s-a aflat această parte a ţării.
S-a amintit mal sus că Moldova a avut în vara anului 1944 o situaţie cu
totul aparte, ca urmare a stabilirii in martie-aprilie, a frontului de răsărit pe
aliniamentul care pornea de la Vişniţa - trecea pe la vest de Rădăuţi, ati ngea
Fălticenii şi Paşcan ii, continua cu puţin pe la nord de Tirgu Frumos şi laşi - pînă
la Duboşari pc Ni stru (nord-est de Chişinău). Acest a l i n iament a izolat de restul
ţării circa o treime din Moldova, din aprilie pînă in august 1944.
ln cele ce urmează ne propunem să dezbatem situaţia j udeţelor aflate in
zon a în care trupele germano-rom4ne fuseseră respinse în urma ofensivei de pri
măvară de pe frontul de răsărit, şi în care s-a insti tuit zona de ocupaţie m i l i tară
a trupelor sovietice. ln explicarea acestei situaţii găsim nimerit să porn im d e la
cele relatate de Emil Tiron (ca delegat al judeţului Botoşani) la Conferinţa regio
nalei "Moldova" a P.C.R .. din august 1945. Acesta. afirma că judeţul Botoşan i , ca
şi celelalte localităţi din nordul Moldovei s-au aflat "izolaţi de restul ţării'' 86.
şi că această zonă a fost expusă evacuărilor, bombardamentului german ca urmare
a

înaintării armatei

sovietice,

frontului. "Grele sarcini

au

cit şi

a

desfăşurării

operaţiunilor militare in

zona

fost puse in faţa organizaţiei noastre de partid" 87 -

subli n i a cu amărăciune in cuvintul său Emil Tiron.
Intre obligaţiile imediate care au stat in faţa comunişti·lor şi a celorlalţi pa
trioţi din Botoşan i, spre exemplu, au fost acelea de a da un prim ajutor victimelor
bombardamentului ;

de a organiza

aparatul

administrativ,

operaţiuni

ce s-au

des

făşurat sub "iniţierea şi indemnarea noastră" ; au fost constituite primele sindicate
muncitoreşti

,.cu adevărat l ibere" ; s-au luat măsuri pentru conservarea bunurilor

părăsite, creîndu-se serviciul bunurilor urbane şi rurale, şi alte asemenea acţiuni.
Toată această muncă - concluziona pl' bună dreptate Emil Tiron - de nor
malizare a vieţii economice şi administrative .,ne-a dat posibilitatea a veni în aj u
torul armatelor roşii"

88

şi

indi rect de a spri j ini lupta impotriva trupelor. Germa

niei fasciste.
Analizînd, după cele întîmplate atunci,
căm în primul
in vara anului
marcă deoarece

situaţia

din

nordul

Moldovei, remar

rind prezenţa activă a oraşului şi judeţului Botoşani, care devine,
1944, un fel de centru spiri tual al acestei zone. Facem această re
atit mărturiile documentare

cit

şi

lucrări

de specialitate situează

intr-adevăr Botoşanii in centrul evenimentelor.

Deşi cu u n număr foarte restrins de comunişti şi izol ă'tă.Cie organismele poli

ticP. superioare,

organizaţia judeţeană

toare. ,.ln linii generale se poate spune

că s-a

partid

să

zarea

a

v ieţi i

teritoriu"
84

as

căutat
89.

dus

se
o

Botoşani

muncă

foarte

îndeplinească sarcina

economice

şi

a desfăşurat o activitate cuprinză

menţionează intr-un raport a l acestei organizaţii -

administrative,

cea
in

mare şi
mai

organizaţia noastră mică de

principală

situaţia

concret

Arh. C.C. al P.C.R., fond 15, dosar 75, f. 35.
Idem, fond 1 , dosar 234, f. 6.

86 Arh. Corn. Jud. Iaşi al P.C.R., fond 1, dosar 32, f. 32.
87 Ibidem.

ee I bidem.
89

Arh. C.C. al P.C.R.. fond 8, dosar 345/1944, f. 1-2.
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!ntr-o şedinţă a Comitetului judeţean P.C.R. Boto�ani din 1 7 aprilie 1944, se
ia in discuţie situaţia creată şi se adoptă măsuri ce prevedeau normalizarea vieţii
economke a regiunii, respectiv crearea unui aparat administrativ democratic, ur
�entarea munci lor agricol e, repunerea in funcţie a tu turor intreprinderilor indus
triale, organizarea unor gărzi patrioti�e. preluarea bunuri l or părăsite şi adminis
trnrea lor de către reprezentanţii maselor pop u lare 90. Comitetul judeţean P.C.R.
Botoşani, d in varn anului 1 944 şi-a indreptat atenţia in mod expres către comite
tele ţărăneşti (reflectare a specificului economic al acestui judeţ), sprijinindu-se
de altfel in activitatea sa pe aceste comitete. Prin i ntermediul lor, comuniştii din
Botoşani au desfăşurat o muncă poli ti că susţinută Ia sate mobil izînd ţără n i mea
muncitoare la luptă impotriv<J elementelor reacţionare şi sabotoare, dintre care
unele se strecuraseră şi in fruntea unor primării. Comitetele ţărăneşti au fost con 
stituite din iniţiativa P.C.R. încă in luna ap ri l ie 1944. De la înfiinţarea lor, acestea
au funcţionat ca organizaţii ţărăneşti patriotice ; activind in mod orgamizat in ca
drul Uni unii Patrioţilor 91.
La 23 iun i e 1944 s-a deschis la Botoşani, sub indrumarea Comitetului jude
ţ.can P.C.R., consfătuirea generală a comitetelor ţărăneşti din judeţ. Con sfătuirea
a analizat realizările obţ i n u t e in reorganizarea economică şi admi n i str a tivă a j ude
ţului ; a adoptat hotărîri privind strîngerea recoltei, şi îngrLjirea culturilor de
tOam nă ; combaterea tifosului exantematic, precum şi o sea mă de măsuri menite
să contribuie la spri jinirea frontului sovietic (colectarea de ce rea le şi alte bunuri,
organizarea u n or detaşamente de muncă pentru săpat şanţuri, repararea drumu
rilor, podurilor etc.).
Am insistat, intrucitva, asupra j udeţului Botoşani, deoarece este cel mai re
prezentativ pentru această zonă şi perioadă ; dar şi pentru foptul că oferă u n
bogat material documentar. Spre deosebire de acest j ud eţ, in restul zonei de ocu
paţie a trupelor sovietice, in perioada aprilie-august 1944, nu se inregistrează
acţiuni ale P. C. R. ca şi a altor organizaţii patdolicc. Considerăm totuşi
că pînă in p reze n t nu s-au exploatat încă toate posibilităţile de documentare exis
tente şi că, noi i n vesti g a ţ i i vor pu tea da la iveală aspecte care să pună in evi
denţă mai bine, perioada amintită şi in aceste judeţe. Acest lucru ne propunem
să-I realizăm într-o lucrare mai cuprinzătoare.
Semnificativă ni se pare acţiunea de răspîndire, in vara anului 1944, a unor
manifeste adresate, de către populaţi-a din Moldova de nord, soldaţilor şi ofiţerilor
romani, care, prin forţa imprejurărilor, continuau să lupte încă alături de soldaţii
nazişti. Conţinutul acestora cuprindea i n d emn u l la luptă impotriva trupelor hi tlc 
ri ste şi încetarea operaţiunilor militare contra armatei sovietice. Cetăţenii din
eomuna Şipote, judeţul Iaşi, spre exemplu, au răspîndit manifestul intitulat Dragi
ofiţeri, grad.aţi şi iubiţi soldaţi ai armatei române 92 .,Noi cei rămaşi acasă 93
se
arată in a-cest manifest - ne co nti n uăm munca, la fel ca şi in trecut, nesupăraţi
de nimeni. Armata R oş ie nu s-a răzbunat cu nimic pe noi, pentru răul ce 1-au
făcut n emţii pe t eritoriul Rusiei". !n incheierea manifestului, autorii îndeamnă pe
soldaţii şi• ofiţerii român i să înceteze lupta ; "Aveţi încredere în fraţi i voştri care
au rămas pe loc. Nu mai l uptaţi !" 94. Manifestul amintit este semnat de 19 cetă
ţeni ai comunei Şipote, in fruntea cărora s-a situat noul lor primar, Vasile Alexiuc.
Un alt manifest sub formă de scrisoare, intitulat Fraţi români din judeţul
Iaşi !, aparţinea locuitorilor satului Stroieşti, comuna Frumuşica şi cuprindea ace
l aşi indemn : "Nu daţi crezare minciuni:lor cu care vor să vă prostească şi să vă
ncnorocească nemţii . . . Faceţi totul ce vă stă in puterile voastre pentru a curăţa
ţara de nemţi cit mai repede". Semnează 12 săteni 95•
•

-

90 Cf. Traian Udrea. Rolul comitetelor ţărăneşti în făurirea alianţei dintre
clnsa muncitoare şi ţărănime sub conducerea P.C.R., in "Revista studii", nr. 4/1959,

p. 255.

91 Ibidem.

n

Manifestul a fost tipărit in 1 1 000 exemplare şi răspîndit la 2 mai 1944.
(MI.IZeul de istorie a Moldovei - Iaşi ; fotocopie a .. Testamentului" lui V. Alexiuc).
93 O parte din cetăţeni au fost evacuaţi, mulţi dintre ei sustrăgindu-se eva
cuării au rămas in satele lor cu increderea că nu li se va întîmpla nimic rău.
94 Muzeul de istorie a Moldovei, fotocopie.
95 Arh. C.C. al P.C.R., fond 8, dosar nr. 356, f. 1 .
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Multe alte localităti din zona in care se aflau trupele sovietice, cetăţenii ro
mâni rămaşi la casele lor au trimis asemenea apeluri (purtînd numeroase semnă
turi), fraţilor lor de dincolo de front cu îndemnul de a lupta împotriva domina
ţiei fasciste. Din j udeţul Botoşani reţinem chemarea adresată de "primarii şi
funcţionarii" din judeţ, semnată de 12 inşi, reprezentanţi ai comunelor Socrujeni,
Tomeşti (sat), Blindeşti, Vînăto-ri etc., exprimîndu-şi şi ei convingerea că "ruşii
au venit pe pămîntul nostru numai pentru a alunga şi bate definitiv pe acei care
ne-au tirit pe noi în război . . ." 96.
Este in afară de orice îndoială că asemenea acţiuni au fost întreprinse cu
concursul autorităţilor miJi.tare sovietice ; aceasta însă nu scade cu nimic meritul
semnatarilor, a că ;·or atitudine exprima dorinţa fierbinte a poporului român de
terminarea cit mai grabnică a războiului prin înfrîngerea Germaniei fasciste. "So
cotim că este de datoria noastră să ajutăm Armata Roşie ca să alunge p e nemţi
d e pe pămîntul nostru" 97 - au ţinut să prec izeze sătenii din localităţile Socrujeni
şi Vi foren i.
Asemenea apeluri şi indemnuri n-au fost izolate, întîmplătoare, ele s-au in
scris in evoluţia generală concretizată intr� stare de spirit tot mai accentuată
antifascistă, în lupta c-onc r(>tă desfăşurată de poporul român a cărui exponent, cel
mai fidel, s-a dovedit a :fi Partidul Comunist.
Pornind de la trăsătura esen ţială a situaţiei care consta în ascuţirea la ma
ximum a contradicţiilor dintre majoritatea poporului român şi dictatura militară,
precum şi de la necesi!atea desprinderii României de Germania în contextul unor
împrejurări favorabile, comuniştii din Moldova, masele populare, urmînd cu încre
dere indicaţiile generale ce decurgeau din politica P.C.R., trec la realizarea sarci
nilor concrete pentru etapa dată, etapă în care conducerea partidului comun ist se
o!"iC'T1ta tot mai mult spre acţiuni precise in vederea înlăturării dictaturii antones
ciene şi scoaterea ţării din război pe calea insurecţiei. C u toate condiţiile vitrege
arătatc, in această zonă, s-au intreprins acţiuni meritorii în direcţia sabotării
m�inii de război hitleriste, a propagării politicii Partidului Comunist Român.
Efortul comuniştilor din Moldova, a celorlalţi luptători patrioţi la pregătirea ac
tului insurecţional, a fost pe măsura condiţiilor în care şi-au desfăşurat activitatea.
Ei au participat la efortul general de înlăturare a regimului existent în acel timp
in ţara noastră, şi a trupelor hitleriste cotropitoare, luptind cu ardoare pentru
edificarea unei Românii noi, libere şi independente.
lnfăptuirea actului insurecţional din august 1944 şi eliberarea ţării de trupele
fasciste in cond iţiile create de cvolu;ia frontului de e�t. a fost rod·.:! politici i P.C.R.,
ea exprimînd încununarea luptei duse de comunişti ş i a l t i pa trioţi pentru trans
formări social-economice şi politice• in România. In acest sens, găsim ca foarte
semnificativă aprecierea scriitorului T. Teodorescu-Branişte, făcută in toamna anu
lui 1944 : "Noi n-am aşteptat ca armatele ruse să aj ungă la Bucureşti, ca să ve
dem în Partidul Comunist Român un partid de opinie, cu dreptul lui firesc la
viaţă şi la luptă legală. Am cerut-o n eincetat, in l ungul anilor de prigoană sălba
tecă, cu tot cort('giul lor de procese stupide şi de osîndiri nedrepte" 98.

LA

LUTTE DES FORCES PATRIOTIQUES DE MOLDAVIE EN 1944, SOUS LA
DI RECTION DU P.C.R. POUR �CARTER LA DICTATURE MILITAIRE
ANTONESCIENNE ET POUR COMMENCER LA LUTTE CONTRE
L'ALLEMAGNE H ITLERIENNE
R e s u m e

On met en evidence la contribution des organisations regionales d u Parti
Communiste Roumain "Moldova" et "Dunărea de Jos", de toutes les forces p atrio
tiques a la lutte pour l'eloignement du g�uvernement Antonesco aservi ă l'Alle96 Idem, dosar 353, f. 1.
97 Idem, dosar 354, f. 1 .
9 8 "Jurnalul de Dimineaţă", d i n 1 4 noiembrie
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magne hitlerienne p1>ur mettre l a Roumanie hors d e la guerre an ti-sovietique et
de la rallier aux armees alliees.
On soulighe la si tu at ion a part de la Moldavie qui a subi les consequences
de l'etablisscment d'une partie du front de I'ouest sur son territoire de mars
jusqu'en aout 1944. Dans ce temps-lil, la plupart de la population, des entrepriscs
industrielles, des ins ti tutions ont ete evacuees.
Les troupcs allemagnes se sont livrees aux pillages, aux abus dans In zone
du front. Dans les conditions d'une severe surveillance de la part des autorites
militaires allemagncs et roumai nes, la Iutte des forccs patriotiques dirigees par le
P.C.R. a ete dure. Mais en depis des difficultes, les communistes et les patriotes
ont contribue a l'effort general de· saboter la machine de guerre hitlerienne, de
preparer les formations de lutte patriotiques, de mobiliser la popula tion contre le

fascisme.
On discute puis la cohabitation de la popul<Jtion des departements de Ră
dăuţi, Cimpulung, Botoşa ni, Baia avec l arm ee sovietique, quand l'activite econo
mique et adm inistrative s'est developpee en bonnes conditions.
On souligne aussi l ' activite du P.C.R. dans la dcuxieme moitie de l'annee
1944, quand il a prepare l'insurrection nationale d'aout 1944. Maintenant, la lutte
'

des organisations locales d u P.C.R. est considerablement intensifiee.
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