DIN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI REGIONALE
P.C.R. DOBROGEA (1934-1944)
Conf. univ. ION ARDELEANU

ln istoria mişcării muncitoreşti, a Partidului Comunist Rom:în,
pagini de abnegaţie, devotament, au înscris prin lupta eroică des l"ă
şurată împotriva exploatării capitciliste-mosiere-;;ti luptătorii revoluţio
nari, comunişti, antifascişti, de pe plaiurile dobrogene.
ln a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în primele decenii
ale secolului XX-lea la Constanţa, Tulcea, Sulina, Măcin, Isaccea, Babadag, s-au dezvoltat puternice centre ale mişcării socialiste. Aici, de-a
lungul anilor, au fost organizate demonstraţii, greve şi alte acţiuni
muncitoreşti, în fruntea cărora s-au aflat mulţi militanţi revoluţion:1ri
al căror nume este legat de cele mai însemmlte evenimente ale ist:n·iei
mişcării noastre muncitoreşti.
Pentru a întregi tabloul activităţii revoluţionare din Dobrogea
din perioada 1934-1944 considerăm că este necesară o prezentare succintă a tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste de pe teritoriul
dintre Dunăre şi Mare întrucît socotim că astfel vom putea argumenta
în mod obiectiv amploarea mişcărilor antifasciste, a luptei de rezistcn\ă
în fruntea cărora s-au situat comuniştii.
La momentele principale ale mişcării muncitoreşti şi socialiste au
fost prezenţi, cu o participare activă, ţărani, intelectuali din Dobrogea.
In 1895 s-a întemeiat la Tulcea .,Clubul muncitorilor" ca1·e şi-a
asumat - aşa cum scria ziarul „Lumea nouă" rolul de a explica maselor sensul luptei lor, de a org:.rniz::t muncitorii în vederea obţinerii
UlnO\l' condi.ţi~ de trai şi de lucru omeneşti 1. Un alt club s-a înfiinţat
la Sulina în 1897 '.!. Activitatea desfăşm·Fltă de Partidul Social-Democrnt
al Muncitorilor din România, de Clubul muncitorilor din Tulcea, s-a
concretizat în intensificarea luptelor, a propagandei socialiste,
fiind
atnaşf mulţi ţărani şi învăţători. La începutul anului 1899 se semnala
că „socialismul mişuneşte în judeţul Tulcea" 3 , iar zi3.rul „Universul"
1
2
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„Lumea nouă", 24 ianuarie 1896.
Idem, 29 aprilie 1897.
Gh. Matei : „Cluburile socialiste la sate" ; Editura Ştiinţifică, 1966, p. Al.
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consemna, referindu-se la acelaşi judeţ, că „agitaţia socialistă se face
printre săteni, mai ales de învătători" r..
ln ciuda prigoc:nei ce s-a dezlănţuit împotriva cluburilor, a celor
ce popularizau ideile socialiste, mişcar2a a continuat. În 1899 la Congresul al VI-lea al P.S.D.M.R. Clubul muncitorilor din Tulcea a fost
reprezentat printr-un delegat·'. În primele decenii ale secolului al XXlea muncitorii din Dobrogea organizaţi în cercuril2 „România muncitoare, sindicate, în rîndurile cărora au activat dr. Cristian Rakovski,
Andrei Ionescu. avocatul Nicolae Gheţu, Iosif Naumov, au participat
la activitatea pentru org:miza1·2a şi întărirea mişcării muncitoreşti. Ei
au. fost reprezentaţi în 1910, la Congresul de refacere a Partidului
social-democrat.
în anii premergători primului război mondial, în secţiunile Partidului social-democrat, mişc2.rea socialistă capătă noi forme. În acest
timp a apărut la Tulcea foaia ,.Dunărea socială" care a avut c3. redactor pe Iosif Naumov. în acest ziar s-au publicat articole de propagandă
socialistă. muncitorii, ţă!·anii fiind chemaţi să sprijine activitatea sectiei P.S.D.
Dezvoltarea mişcării muncitoreşti. prestigiul pe care l-a căpătat
muncitorimea din Dobrogea, a făcut ca la Congresul de înfiinţare a
P;wtidului Comunist Român în mai 1921 ; Andr-ei Ionescu a fost ales
vicepreşedinte al Congresului.
După crearea Partidului Comunist Român activitatea revoluţionară
din Dobrogea se intensifică, în pofida interdicţiilor guvernanţilor, a
terorii, ridicată la rangul de principiu al conducerii după ilegalizarea
partidului comunist. în rindurile eroilor clasei muncitoare se remarcă
luptători ca Dimitrie Doncev, împuşcat de siguranţă în 1931, Gh. Ma-rinov ~ „Ursu'· - împuşcat de siguranţă în 1933.
Marile bătălii muncitoreşti din perioada crizei economice
(1929-1933), care au antrenat în luptă cele mai diferite categorii
sociale au ridicat şi în Dobrogea noi detaşamente de militanţi. în
perioada ce a urmat anului 1933 cind pentru omenire pericolul fascismului a devenit iminent, Partidul Comunist Român s-a ridicat cu hotărîre împotriva fascismului. Organizînd demonstraţii de masă, greve
de protest, orientînd presa democratică, conducînd organizaţii de masă,
a mobijllrot cele mai largi categorii sociale la o largă împotrivire antifascistă.
Organizaţia regională P.C.R. Dobrogea şi-a adus tot ceea ce a
avut mai valoros la această luptă. Datorită muncii atente, răbdătoare,
a tacticii şi formelor multiple de luptă adoptate, comuniştii din Dobrogea au reuşit să atragă în luptă mase largi de muncitorJ.i, ţărani,
intelectuali români, bulgari, turci, armeni, ucrainieni şi de alte naţionalităţi.

„În această parte a ţ::rii C. C. al Partidului a trimis tot timpul
ca : Ivanca Rudenco, Constanţa Crăciun, Ion Moga, Iordan

activişti

„Universul", 31 ianuarie 189!1.
'' „Lumea nouă", 23 aprilie 1899.
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Florescu., Viorica Moisescu şi altii. care, împreună cu activiştii de
frunte ilegalizaţi ai C. C. ca Dumitru Coliu, Constantin Pîrvulescu,
au condus munca organizaţiei regionale Dobrogea pe drumul luptei revo1utionare" 6 .
, 1n anii 1933-1936 sub conducerea organizaţiei regionale de partid
.se intensifică munca de organizare a luptei antifasciste, pentru sprijinirea deţinuţilor politici. 1n Dobrogea au luat fiintă în anul 1934 Comitete antifasciste, Comitete pentru apărarea deţinuţilor p01itici. în
cursul anului 1934 sub îndrumarea comitetului din Galaţi îşi desfă
şoară activitatea Comitetul antifascist al Dunării
de jos, care cuprindea şi judeţele Covurlui, Brăila, Tecuci şi Tutova, c'.:lre avea ca
organ de presă ziarul „îndrumarea" i. 1n Tulcea. Măcin, Babad::tg. Isaccea, Sulina, comune ca : Baia, Carcaliu. Somova, în anii 1934-1940
desfăşoară o largă activitate de organiz::tre Dumitru Olteanu~. Grigore
Ismailescu, Avram Filicenco, Dionisie Dumitru. ş1 alţi comunişti şi
simpatizanţi.

Pornind de la existenţa tradiţiei revoluţionare, a nemulţumirilor
maselor de ţărani, pescari, folosind munca de la om la om, comuniştii
din judeţul Tulcea prin variate forme ca : discuţii cu grupuri de ţărani
şi pescari, transmiterea de broşuri. manifeste pentru cei care plecau
' în Deltă la pescuit, colecte pentru sprijinirea celor închişi. mişcarea
revoluţionară a cuprins mase largi de oameni. Au fost atraşi intelectuali ca avocatul Panait Popovici, care a apărat în procese comuniste,
dr. Maximilian. Au fost atrase unele elemente din rîndurile partidelor
burgheze ca avocatul I. Berbec, lider al P.N.Ţ., care a semnat proteste
împotriva proceselor antifasciştilor.
O largă activitate s-a desfăşurat în Dobrogea pentru sprijinirea
deţinuţilor politici din închisori. In 1935 s-a constituit la Constanţa Co.mitetul pentru apărare şi ajutorare a deţinuţilor antifascişti !I. Intr-o
perioadă scurtă de timp au fost atraşi multi muncitori, intelectuali,
funcţionari. Comitetul a desfăşurat o vie activitate propagandistică. 1n
biblioteca Comitetului, al cărei responsabil a fost Filimon Sîrbu, erou
al clasei muncitoare din ţara noastră, se aflau broşuri, lucrări ca : „Dis·cutii la centenarul lui Voltaire", „Criza şi clasa muncitoare", „Directivele
.şi statutele Internaţionalei Comuniste" etc. 1o. Secretar al Comitetului
pentru apărare şi ajutorare a deţinuţilor antifascişti era Nicolae Cioroiu,
-care, aşa cum se scria în dosarul întocmit la arestare era „suspectat de
G Victor Duşa : „Din activitatea regionalei Dobrogea a P.C.R. în timpul celui
-Oe-al doilea război mondial". (Articol manuscris). p. 5. Victor Duşa, militant al
P.C.R. din 1936, fost membru al Biroului Regional P.C.R. Dobrogea, primul prefect al Constantei instaurat prin voinţa maselor popul<J.re în noiembrie 19H.
li mulţumim aci pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie manuscrisul.
7
Arhiva C.C. al P.C.R„ fond nr. 25, dosar nr. 4177, fila :396.
~ Dumitru Olteanu. primul prefect instalat la Tulcea în noiembrie 19H.
In anii 1944-1946, a fost secretar al comitetului judetean Tulcea.
!I Arhiva C.C. al P.C.R„ fond 25, dosar nr. 4199, fila 41.
10 Arhiva C.C. al P.C.R. ; Fond 1, dosar 120
vol. 1, 7, inventaru~ cărţilor
.a fost făcut cu prilejul percheziţiei şi arestării membrilor Comitetului la 21 octombrie l!l:36.
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mult pentru legăturile cu comuniştii dar a scăpat din cauza măsurilor
de precauţie ce le lua pentru a nu lăsa niciodată dovada la percheziţiile
c2 i se făceau'• 11. Din conducerea comitetului au mai făcut parte :
Alexandru Şteflea, Ilie Ninescu, Brana Lerner, Dumitru Mihai, Marga
Chioreanu ş. a.
Conferintele publice organizate de Comitetul din Constanţa aveau
un auditoriu numeros. Tematica expunerilor diversă ca titluri avea o·
singură idee : lupta împotriva pericolului fascist. De altfel, chiar în
ziua arestării membrilor comitetului, secretarul conferenţia despre activitatea lui Nicolae Titulescu şi poziţia sa faţă de agresiunea fascismului ital'.an. a hitlerismului. Arestarea membrilor comitetului şi jude-carea lor la Constanţa în procesul devenit cunoscut al celor 57 a atras
atenţia opiniei publice din Dobroge::l iar prin intermediul presei democrate a unor largi cercuri din ţară. In proces au fost implicaţi : Alexandru
Steflea. Nicolae Cioroiu. Andrei Ionescu. Filimon Sîrbu, Dumitru Mihai,.
Panait Vanghele, Elena Danielescu şi alţii I:!.
Procesul judecat la Tribunalul militar din Constanţa s-a des~·
făşurat între 16-22 decembrie 1936. In acele zile oraşul Constanţa
a cunoscut freamătul unor adînci frămîntări în rîndul exploatatorilor
şi al organelor represive care asistau la acte deschise de solidaritate·
cu cei implicaţi în proces. Au fost condamnaţi 37 de tovarăşi la pedepse variin.d între 3 luni pînă la un an închisoare. A fost ~dmi-s
recursul numai pentru 3 acuZ3ţi. Judecat la Craiova în iulie 1937 sentinţa
rămîne totuşi aspră. „Trei acuzaţi au primit împreună 2 ani şi 3 luni
închisoare, 9 ani interdicţie. 8 OOO lei cheltuieli de judecată J:J.
În timpul procesului au avut loc la Tulcea. Sulina acţiuni de
protest, s-au iniţiat memorii prin care se cerea eliberarea comuniştilo1·
arestaţi.

Celor implicaţi în proces. originari din Constanţa, pe măsură_
ce s-:iu eliberat, li s-a interzis să rămînă în oraş. Majoritatea au fost
nevoiţi să lucreze în diferite comune din Dobrogea. Aceasta a creat
pentru un moment greutăţi în munca revoluţionară, pe de altă parte
a dus la intensificarea ei, la atragerea unor noi categorii de muncitori,
ţărani. învăţători, preoţi. In anul 1940, organizaţia regională P.C.R._
Dobrogea cuprindea un număr însemnat de membri şi simpatizanţi.
Instaurarea în ţară în septembrie 1940 a dictaturii militare-fasciste,
măsurile de represiune şi teroare luate împotriva mişcării muncitoreşti
au fost puternic simţite în Dobrogea. Zeci de activişti din Constanţa,
Tulcea, sînt arestaţi şi apoi internaţi în lagărul de la Constanţa printre·
care : Nicolae Cioroiu, Dumitru Olteanu, Pan::lit Vanghele, Ion Zendic,
Mihai Dumitru, Marin Bălănica, Elena Danielescu, Diaconu Florea,
Voinea Tulcea, Grigore Ismailescu ş. a. H. In anii cam au urmat, unii'
11

Idem. Nicolae Cioroiu a fost membru al Biroului regional P.C.R. Dobrogea.
23 august 1944 a îndeplinit funcţia de prim-secretar al Comitetului regionaL'
P.C.R. Dobrogea.
12 „Dimineaţa", 17 decembrie 1936.
n Arhiva C.C. al P.C.R., fond 4, dosar 739, filele 64-65.
11 Victor Duşa, lucrarea cita!ă, p. 7.
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dintre ei au fost deţinuţi în lagărul Tg. Jiu, altora li s-a fixat domiciliu obligatoriu prin localităţi izolate, sub supravegherea cea mai strictă
a poliţiei şi a jandarmeriei.
In anii dictaturii militare fasciste, 01·ganizaţia regionale\ P.C.R.Dobrogea a cunoscut din plin represiunile, teroarea, procesele, a pie,·dut
mulţi militanţi devotaţi luptei poporului. La 4 iulie 1941. Curtea Marţială din Constanţa a condamnat la moarte pe Filimon Sîrbu şi la 25ani închisoare pe Tunschi Alexandru, Giuglea Eugen, Buda Nicolae şi
Dincă Gheorghe. care au organizat acţiuni de sabotaj împotriva răz
boiului hitlerist antisovietic 15 • In aprilie 1943 a fost arestat un alt
grup de activişti în frunte cu secretarul regionalei Victor Duşa. Printre
cei aproape 80 de arestaţi se aflau : Viorica Moisescu, Gheorghe Iuga,
Iordan Leca, Gh. Codreanu, dr. Marou Cohn, Ma1·in Ciocan, Agoo
Aianian, Mesia Hacerian, Ion Popa. Ilie Zi-lmfirescu. Malciu Mih::li ş.a. u;.
La 14 octombrie 1943 prin sentinţa Curţii Marţiale a garnizoanei
Const3nţa nr. 2667 4 tovarăşi au fost condamnali la mcn.rte : To1'0';ian
Ardaş, Daglarian Garbis, Hacerian Mes:a ::;i Kazan,e;ian Hacik. S-au d::i.t
de asemeni pedepse variind între 15-25 de ani închisoare ,,-. Co~1damnările la moarte nu au mai fost însă executate. După proces, rîndurile activiştilor de partid erau rărite. Cei achitaţi. împreună cu cei
eliberaţi anterior trec din nou la luptă. Region3la de partid se constitue
avînd un comitet fMmat din : Victor Duşa, Gh. luga, Gh. Dincă,
Alexandru Steflea, Eremia Ion, Mihai Dumitru, Dumitru Olteanu, Panait Vanghele, Gh. Codreanu. Se refac legătu·rile cu cei din Cobc1din,
Baia, Nicolae Bălcescu, radio Coasta etc. JR.
Condiţiile de muncă şi de trai ale mundtorilor si ale celorlalte
pături sociale din Dobrogea. ca urm:_ff(' 3 războiului, a jafului hitl2rist.
a numeroase trupe dizlocate în această zonă, erau din ce în ce mai
grele. Muncitorii suspectaţi de participare la activitatea comunistă nu
erau primiţi la lucru. Se păstn'J.Z<l liste cu muncitori din Medgidia,
Hamangia, Cobadin, Constanţ3. Nicolae Băkescu, care nu erau adrni::;i
să luc1·eze în diferite întreprinderi rn. Cu toate acestea activitatea de
partid a continuat. Au fost editate şi răspîndite manifeste ale or.~ani
zaţ.iilor centrale şi locale ale P.C.R., U.T.C., Ajutornl Roşu, în înln'prinderi şi la sate, pe străzi sau în pieţe publice, manifeste c:i.rp au
menţinut combativitatea ridicată a maselor populare, le-au mobilizat
la luptă pentru doborîrea dictaturii militaro-fasciste, scoaterea ţării
din războiul antisovietic şi alăturarea 13. coaliţia antihitleri~tă. Asemenea manifeste au fost difuzate în porturile Constanţa, Sulina şi
Tulcea, la Atelierele C.F.R.-Palas, în întreprinderi din Conslanţ.;i_, Ce1·navodă, Mangalia, precum şi în comunele Gîdici, ChiliJ. V2che, Juri-------·----

i:; Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mişcării rcvolutionare şi democratice din România, Fonduri, Sala a 7-a. anul 1941.
16
Muzeul de istorie a Partidului Comunist. a mişcării revoluţionare şi
demoora<t,ice din Romfmia, Fonduri, Sala a 7-a, anul HJH.
17 Idem.
1
' Victor Duşa, lucrarea citată. p. 23-24.
19
MuzeuJ de istori·e a PaI"tiduilui Comunist, a mişc;"irii revoluţiona;re şi
democratice din România, Fonduri, inv. nr. 2026.
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lovea, Basarabi. Ovidiu, Turcoaia etc. ::in. In aprilie 1941 a fost editat
ziarul „Adevărul dobrogean" care prin articolele sale oglindea activitatea şi lupta muncitorilor din diferite întreprinderi, demascînd în
acelaşi timp dictatura militară-fascistă :!I.
Din documentele informative care se păstrează, studiile publicate
în perioada de după eliberare, rezultă că în ami 1941-1944 în Dobrogea au avut loc 145 conflicte colective de muncă, din care 14 s-au
transformat în greve. Urmărind desfăşurarea lor constatăm că majoritatea acestora au avut loc în porturi (Constanţ:a, Tulce3., Sulina). la Şan
tierul naval Constanţa, la carierele de piatră şi la întreprinderile industriale din Cernavodă, Constanţa, Tulcea, Mangalia :!:l. Cu deosebi tă
intensitate s-au desfăşurat conflictele colective de muncă în 1943 îndeosebi de mecanicii de locomotive care făceau curse între Constanţa
Feteşti, Constanţa-Tulcea, şi Constanţa-Negru Vodă, împotriva reţine
rilor abuzive, din salarii, cereau plata orelor suplimentare. Nemulţu
mirea, lupta deschisă, s-a împletit cu acţiunile de sabotaj. ln
decembrie 1943 în gara Valul lui Traian a fost incendiat un automotor,
au fost tăiate firele de legătură între posturile de com::mdă din Basarabi-Constanţa, navele er::i.u blocate în port prin dife1,ite defecţiuni
provocate de comunişti şi patrioţi. La rîndul lor ţăranii s-au opus rechiziţionărilor, învăţătorii, notarii. micii negustori îşi manifest::i.u nemulţumirile faţă de războiul şi regimul fascist.
In contextul general al acestor manifestări desfăşurate pe un larg
front social, Comitetului regional P.C.R. Dobrogea trccînd peste greutăţile provocate de arestări, măsuri de teroare, a reuşit să realizeze pe
plan regional Frontul Patnotic Antihitlerist, în 1944 Frontul Unic Muncitoresc, Blocul Naţional Democratic, măsuri de ordin politic deosebit
de importante paralel cu organizarea luptei maselor, cu
atragerea
armatei.
Regionala P.C.R. Dobrogea era în plină fierbere acum 25 de ani.
Măsurile politice, organizatorice, luate de comunişti, au asigurat cu succPs pregătirea şi desfăşurs.rea insurecţiei pe teritoriul Dobrog2i.
Lupta eroică a comuniştilor, patrioţilor din Dobrogea, parte integrantă a luptei poporului nostru, a asigurat în această parte a ţării
zdrobirea rezistenţelor hitleriste, a marcat începutul trecerii la cu<::erirca puterii de către clasa muncitoare.
Victoria insurecţiei naţionale antifasciste din august 1944 la care
şi-au adus contribuţia dobrogenii, cei din Deltă, moment crucial în istoria poporului nostru, a asigurat drumul luptei pentru desăvîrşirea
revoluţiei burghezo-democratice în ţara noastră, construirea socialismului în Republica Socialistă România.
:'li Arhiva
C.C. al P.C.n., fondul nr. 13, dosar nr. 3412, filele 124-125,
128, 137-138.
21
„Adev<"H"ul dobrogean", anul I, nr. 1, aprilie 1941. (Arhiva Institutului
de studii istorice şi social-politice de pe ling} C.C. al P.C.R.).
:':' I. Iacoş, „Lupta oamenilo1· muncii din Dobrogea împotriva dictaturii militare-fasciste (19-11-1944) în „Analele Institutului de istorie a partidului de pe
lingă C.C. al P.M.R:· nr. 6/1964, p. 31.

