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Evenimentele petrecute în România în anii 19H-1945 organizate 
şi conduse de P.C.R. au culminat cu victoria insurecţiei naţionale armate 
antifasciste şi antiimperialiste, un moment de covîrşitoo.re însemnătate în 
istoria ţării noastre, ele avînd un rol excepţional pentru destinele poporului, 
pentru independenţa şi suveranitatea patriei, marcînd începutul revoluţiei 
populare în România şi inaugurînd o nouă etapă în dezvoltarea ţării 
noastre, deschizînd calea trecerii la rea.lizarea unor profunde transformări 
sociale, revoluţionare. 

1. Acţiunile de luptă din zon:a oraşului Sfîntu Gheorghe, parte componentă 
a luptelor victorioase desfăşurate de armata română pentru izgonirea 
trupelor hitleriste şi hortiste din partea de sud a Transilvaniei. 

După victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimpe
rialiste, poporul român a participat cu întreg potenţialul său material şi 
militar la războiul împotriva Germaniei fasciste. Armata română a stră
bătut prin luptă peste 1 000 km, a luat 118 000 de prizonieri, a eliberat 
peste 3 800 de localită·ţi, din care 53 de oraşe, a trimis pe front 540 000 de 
ostaşi şi ofiţeri, din care a pierdut 170 000 de oameni. 

Prin caracterul său naţional, antifascist războiul purtat de România 
de la 23 august 1944 pînă la victoria finală asupra Germaniei hitleriste a 
constitiuit o parte integrantă a revoluţiei populare începută în ţara noastră 
odată cu insurecţia armată. In acelaşi timp, prin vitejia şi eroismul cu care 
sutele de mii de luptători români şi-au îndeplinit datoria pe cîmpurile de 
luptă ale războiului antifascist, prin contribuţia sa militară şi economică 
România se situează în primele rînduri ale ţărilor participante la înfrîn
gerea Germaniei naziste. 

Luptele desfăşurate în zona oraşului Sfîntu Gheorghe sînt parte com
ponentă a luptelor victorioase purtate de armata română, umăr la umăr 
cu armata sovietică, pentru izgonirea trupelor hitleriste din Transilvania. 
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La sfîrşitul lunii august 1944 în această zonă erau dislocate unităţi 
ale Corpului de munte şi subunităţile de grăniceri dispersate ' pe linia 
graniţei impuse prin dictatul de la Viena, din august 1940 şi unităţi din 
Regimentul 4 artilerie anţiaeriană din oraşul Braşov. La cîteva zile după 
victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste, :zona 
oraşului Braşov a fost curăţată de trupele hitleriste. Sarcina principală era 
în continuare oprirea trupelor fasciste, care căutau să înainteze spre Brasov 
din direcţia Sfîntu Gheorghe. ' 

Atacurile repetate ale inamicului au determinat comandamentul 
Corpului de munte, să formeze cele două grupări militare : "Gruparea de 
est" şi "Gruparea de vest" care erau constituite din cîteva detaşamente. 
Prima grupare avea misiunea să apere Intorsura Buzăului - Dobolii de 
Jos- Sînpetru, iar cea de a doua zona Sîncrai - Homorod -Veneţia de 
Jos - Pava 1, primind ca sarcină respingerea atacurilor fasciste şi dezar
marea trupelor germane din zonă. 

De la 28-29 august localităţile Do bolii de Jos şi Ilieni avea să devină 
teatrul unor importante lupte, dată fiind a~ezarea acestor localtăţi pe calea 
de acces spre Braşov şi Sfîntu Gheorghe. 

La 30 august 1944 comandantul Corpului ele munte a dat ordinul 
de operaţii nr. 4, prin care trupele române treceau la ofensivă p-:mtru cuce-

. rirea oraşului Sfîntu Gheorghe 2. După grele lupte ostaşii Regimentului . 
30 dorobanţi, au ocupat localitatea Vîlcele, şi Ilieni. O companie a regi
mentului 89 infanterie, a reuşit, cu mari pierderi, să depăşească localitatea 
Micfalău, însă a doua zi a fost respinsă. Un detaşament blindat a oprit o 
coloană de maşini germane, care intenţiona să iasă în cîmpia Bîrsei pe la 
Zizin, spre a cădea în spatele trupelor române. La 31 august 1944 detaşa
mentele Dobolii şi Vîlcele au primit misiunea să elibereze oraşul Sfîntu 
Gheorghe. Gruparea de vest a ajuns la nord de Vîlcele, cea de est fiind 
atacată de trupe inamice blindate, a cedat localitatea Ilieni şi s-a retras Ja 
Dobolii de Jos, producînd însă inamicului serioase pierderi. După o luptă 
înverşunată ce a avut loc la sud de Chichiş, ostaşii români, dînd dovadă 
de elan şi hotărîre, de pricepere în ducerea luptei în condiţii dintre cele 
mai grele, au respins ofensiva inamicului, de la care au fost capturaţi 
1 315 prizonieri, 80 de căruţe şi diferite materiale de război. 

În ziua de 1 septembrie acţiunile militar eau încetat, în acest răgaz 
însă ambele tabere primind întăriri şi reorganizînd rîndurile pentru reîn
ceperea luptei cu o înverşunare şi mai mare. 

In ziua de 2 septembrie la ora 4 dimineaţa, trupele Corpului de 
munte dezlănţuie o puternică ofensivă pe toată linia frontului. Avîntîn
du-se cu curaj şi bărbăţie în luptă, gruparea de vest reuşeşte pe întreaga 
sa linie de luptă, de la Vîlcele şi pînă la Racoşul de Sus, să înainteze. 
Detaşamentul Vîlcele reuşeşte că cucerească înălţimea împădurită Gîtul lui 
Andronic, la N.V. de oraş, care constitu~e o bună bază de plecare ; detaşa
mentul Belin cucereşte Aita Medie şi o depăşeşte, iar detaşamentul Augus
tin, înaintînd spre nord-est, a cucerit Racoşul de Sus, reuşind să închidă 
şoseaua Baraolt - Odorhei, cel mai important drum de retragere al trupe
lor germane. Toate aceste operaţii tindeau să taie liniile de retragere ale 
trupelor inamice din zona Sfîntu Gheorghe. 
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Concentrîndu-şi forţele cu deosebire pe direcţia Dobolii, hitleriştii, 
infiltrîndu-se prin vest, au contraatacat şi înfrîngînd un batalion al Regi
mentului 30 dorobanţi, au ocupat localitatea Dobolii de Jos şi au respins 
atacurile subunităţilor române de la sud de Chichiş şi Micfalău, fiind 
atacate cu tancuri, aceste unităţi s-au retras pe alte poziţii. 

Inamicul, în ziua de 3 septembrie atacă pe tot frontul, folosind 
tancuri, dar nu poate să treacă Oltul; în acelaşi timp aviaţia germană a 
bombardat localităţile Augustin, Baraolt, Racoşul de Sus şi Aita Medie, 
producînd însemnate pierderi în rîndurile populaţiei civile. 

Trupele române din cadrul Corpului de munte trec la o apărare 
activă. Soldaţii, subofiţerii însufleţiţi de un înalt patriotism s-au oferit 
voluntari pentru executarea celor mai grele misiuni : astfel căpitanul 
Haşdeu s-a oferit ca împreună cu subunitatea sa să recucerească poziţia de 
la Do bolii de Jos. Dînd dovadă de înalte calităţi militare, deşi forţele erau 
inegale, după o luptă îndîrjită, subunitatea comandată de el reuşeşte să 
recucerească localitatea Dobolii de Jos. Detaşamentul Vîlcele s-a apărat cu 
succes pe marginea pădurii Andronic şi pe valea N adeşului, capturînd trei 
tancuri şi două camioane, iar detaşamentul Augustin desfăşoară lupte grele, 
căutînd să înainteze spre Baraolt. Inamicul însă concentrîndu-şi forţele în 
această zonă, reuşeşte să înfrîngă rezistenţa unităţilor de la nord ale deta
şamentului Augustin, care în noaptea de 4 spre 5 septembrie, se repliază 
pe o linie la nord-est de Ai ta Mare- Miclăşoara- Augustin- Racoşul de 
Sus. In acelaşi timp unităţile de la sud ale aceluiaşi detaşament s-au 
apropiat de localitatea Malnaş Băi, ţinînd sub focul aruncătoarelor gara 
Malnaş Băi. Inamicul, în ziua de 5 septembrie, reuşeşte după lupte înverşu
nate să ocupe localităţile Racoşul de Sus şi Miclăşoara. 

In ziua de 6 septembrie 1944 Corpul de munte avea misiunea să 
închidă defileul Oltului şi să ocupe obiectivul Micfalău - Nord Murgo 
cota 1U16. La 6 septembrie au sosit şi Divizia "Tudor Vladimirescu" în 
sectorul de operaţii al detaşamentului Dobolii şi unităţi ale Diviziei 202 
sovietice. Divizia "T.V." s-a instalat pe direcţia Dobolii - Ilieni - Sfîntu 
Gheorghe, avînd în dreapta Divizia 202 sovietică şi la stînga Regimentul 
89 infanterie. 

La 6 septembrie atacînd cu tancuri, trupele fasciste au reuşit să 
ocupe Aita Mare, fiind oprite la nord de Belin de Regimentul 30 dorobanţi. 

In seara zilei de 6 septembrie corpul 33 din armata 27 sovietică a 
ajuns la nord-est de Braşov, unde a stabilit cu corpul de munte modul de 
cooperare în vederea ofensivei spre Sfîntu Gheorghe, hotărîndu-se ca lovi
tura principală să fie executată pe direcţia Ilieni - Sfîntu Gheorghe -
Malnaş cu diviziile române "T.V." şi 1 Munte. Atacul a început în dimi
neaţa zilei de 7 septembrie fiind precedat de o puternică pregătire de 
artilerie. !nfrîngînd rezistenţa înverşunată opusă de inamic la Ilieni şi 
Chichiş şi respingîndu-i numeroasele sale contraatacuri sprijinite de 
tancuri, Divizia "T.V." a ajuns pînă seara la sud de Sfîntu Gheorghe cuce
rind aliniamentul Sîncrai - Ilieni. In luptele de la Ilieni Regimentul 3 
infanterie, oprit în faţa unei rezistenţe puternice, a fost contraatacat de 
trupe de infanterie inamice, sprijinite de artilerie şi 7 tancuri. 4 tancuri 
au fost distruse sau avariate de către ostaşii unei subunităţi antitanc, 
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celelalte wU continuat să pătrundă în dispozitivul infanteriei româneşti, 
provocîndu-i pierderi însemnate. In această situaţie critică sublocotenentul 
Gheorghe Turturică s-a repezit spre unul dintre tancuri, aruncînd asupra 
lui două grenade, fără a reuşi să-1 oprească. Atunci - dînd dovadă de un 
patriotism înflăcărat şi un înalt spirit de sacrificiu, a sărit pe tanc, a des
chis capacul turelei a aruncat o nouă grenadă , sărind în aer şi el - împre
ună cu tancul distrus . 

A doua zi, la 8 septembrie, trupele rom6ne şi sovietice au dezlănţuit 
o puternică ofensivă , au r espins cu bărbăţie contraatacurile hitleriştilor, 
care căutau să-şi menţină poziţiile cu orice preţ. După lupte crîncene, cu 
un inamic ce se apăra cu disperare, batalionul 2 Vînători din Divizia 
1 munte a pătruns pe la ora 11 în oraşul Sfîntu Gheorghe prin marginea 
de vest, în timp ce ostaşii Diviziei "T.V." pătrundeau prin sud şi sud-est, 
eliberînd oraşul, caporalului Arambaşa din divizia "T.V." revenindu-i 
cinstea de a arbora drapelul României pe primăria oraşului 3. 

La 9 septembrie Divizia "T.V." şi Divizia 202 sovietică s-au depla
sat în centrul Transilvaniei. Corpul de munte român a ocupat şoseaua 
Tîrgu Secuiesc - Odorhei. Inamicul s-a retras din Sfîntu Gheorghe spre 
nord şi a continuat cu forţe blindate şi de artilerie, să reziste atacurilor 
dezlănţuite de ·Divizia 3 infanterie română. Insă pînă la urmă trupele 
fasciste au fost nevoite să se retragă, în drumul lor distrugînd poduri şi 
şosele şi provocînd imense pagube materiale populaţiei civile. 

Comandantul secund al Diviziei 1 munte, generalul Grigore Bălan 
comandant cu înalte calităţi militare, anim.ator înflăcărat al ostaşilor şi 
ofiţerilor, a condus cu multă iscusinţă un detaşament al Diviziei în cuce
rirea zonei împădurite de la vest de oraşul Sfîntu Gheorghe şi în luptele de 
la Zălan şi Bodoc. In toiul acestor bătălii a căzut rănit mortal în timp ce 
îşi îmbărbăta soldaţii spre noi victorii. 

La 10 septembrie 1944 Diviziile 1 şi 3 ale Corpului de munte român 
se aflau pe aliniamentul Racoşul de Sus - Bar aolt - Băţanii Mari -
Micfalău, de unde, împreună cu alte mari unităţi au pornit pe valea Tir
navei, spre oraşul Tîrgu Mureş. 

In toate luptele desfăşurate în zona oraşului Sfîntu Gheorghe, ostaşii 
români şi sovietici au primit un ajutor substanţial din partea populaţiei 
locale care si-a adus contributia sa la eliberarea teritoriului ocupat de ' ' ' trupele hitleriste şi hortiste. Iată cîteva exemple de vitejie şi curaj săvîr-
şite de populaţia civilă a acestor meleaguri. 

Venind dinspre Intorsura Buzăululi, pe cărările ascunse ale munţilor, 
evitînd drumurile umblate, grupuri de hitlerişti au fost semnalate pe raza 
comunei Dobîrlău _(judeţul Covasna). La primăria comunei tinerii au fost 
organizaţi pe grupe şi echipe şi înarmaţi. Au primit ca sarcină să patruleze 
prin comună în timp ce o grupă formată din Gheorghe Olaru şi un alt 
tînăr din comună împreună cu un militar trebuiau să descopere grupul de 
hitlerişti care s-a adăpostit în pădurea de lîngă comună '?i dacă e posibil 
să-i captureze. 
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Urcînd firul văii, Gheorghe Olaru distingea înfundat clocotul unor 
explozii dinspre Braşov. Se duceau lupte grele în zona comunelor Hărman, 
Chichiş, Dobolii de Jos, Teliu, pe malurile Oltului şi pe valea Pîrîului Negru. 

In locul unde se îngemănau pîrîiaşele Piliştea şi Mărcuş, un grup de 
12 hitlerişti şedeau în iarbă şi mîncau, fiind înarmaţi cu pistoale automate 
şi cu grenade. 

După o chibzuinţă rapidă, dar plină de curaj, Gheorghe Olaru ·a 
somat hitleriştii , care, luaţi prin surprindere au fost siliţi să se depărteze 
de arme şi făcuţi prizonieri. Cu cei 12 prizonieri, tînărul ·Gheorghe Olaru 
a intrat pe uliţele Dobîrlăului, predînd hitleriştii postului de jandarmi. 
Impreună cu un alt tînăr a adus apoi muniţia şi armamentul în sat. Ulterior, 
el a mai capturat 6 hitlerişti. Faptele lui de curaj i-au adus o bine meritată 
medalie de război 4. 

Ceq. mai însemnată acţiune insurecţională la care şi-au adus contri
buţia voluntarii civili din această parte a ţării a fost cea înfăptuită de 
,,Bateria albastră", formaţiune militară constituită din tineri ai fostelor 
uzine "Rogifer" din Tohan, care, însufleţiţi de avint patriotic, îmbrăcaţi 
în salopetele lor albastre - care le-a dat numele - au înscris fapte de 
arme remarcabile în luptele îndîrjite împotriva inamicului. 

La chemarea înflăcărată a organizaţiei regionale Braşov a P.C.R., 
56 de muncitori din fostele uzine "Rogifer'' constituiţi în Bateria albastră, 
sub comanda locotenentului Marin Năstase, inginer în comisia de recepţie 
a armamentului fabricat în uzină, au luptat alături de armata română 
împotriva inamicului din această zonă. După primele lupte purtate în zona 
Rucăr - Eran, Bateria albastră a fost transferată în zona de nord al satu
lui Prejmer, cu misiunea urgentă de a bloca retragerea trupelor hitleriste. 
Bateria albastră a fost pusă sub comanda căpitanului Titus · Haşdeu, care 
era şeful subgrupării de artilerie. Voluntarii erau înarmaţi cu 4 tunuri cu 
care trăgeau aproape în continuu în ziua de 27 august 1944 s. · 

In ziua de 28 august, bateria a primit ordin de deplasare în zona 
Do bolii de Jos - Podul Oltului, unde o companie germană susţinută de 
artilerie a respins pic;hetul grănicerilor români şi a ocupat Do bolii de Jos. 
Amplasată în spatele pădurii de lîngă Podul Oltului, bateria a deschis foc 
asupra hitleriştilor într-o cadenţă de tragere foarte rapidă, ceea ce a făcut 
ca ţevile tunurilor să se înroşească. In ziua de 31 august, muncitorii de la 
uzinele "Astra" din Braşov au trimis bateriei încă 4 tunuri deservite de 
voluntarii Ion Secăreanu, Ion Sasu, Gavrilă Morea şi Dumitru Baiculescu. 
Ajutorul de comandant Poalelungi Constantin era alături de baterie pe 
cînd locotenentul inginer Marin Năstase de la observator dirija tragerea şi 
făcea legătura cu anităţile militare 6• 

In luptele de la Dobolii, conduse de căpitanul Titus Haşdeu a fost 
recuperat un important material de război, constînd în 15 puşti mitraliere, 
16 mitraliere grele şi 12 tunuri, precum şi circa 500 arme de jnfanterie şi 
branduri, care căzuse în mîinile trupelor fasciste 7_ 

După recucerirea poziţiilor, în satul Dobolii de Jos au fost organizate 
cuiburi de rezistenţă în casele de la liziera satului spre Ilieni, de unde 
nemţii au fost supuşi unui foc nimicitor cu puştile mitraliere care i-au 
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determinat să se retragă cu grele pierderi în materiale şi oameni. Depozitul 
de muniţii de la Ilieni a fost lovit în plin, ceea ce a determinat puternice 
explozii şi un mare incendiu care a durat timp de 24 de ore. In această 
acţiune au fost distruselO piese de artilerie şi tunuri pe şenile a. 

Un alt episod al luptelor a fost acela al salvării singurului pod peste 
Olt rămas nedistrus în această zonă. In seara zilei de 6 septembrie 1944 
o echipă de sacrificiu germană care avea asupra ei materiale explozive a 
căutat să arunce podul în aer venind înot de-a lungul Oltului. Voluntarii 
care păzeau podul, înarmaţi cu puşti mitraliere au capturat echipa formată 
din 24 de nemţi înarmaţi cu mine şi pistoale automate 9. 

In zilele de lupte crîncene la care au luat parte muncitorii de la 
Tohan, constituiţi în Bateria albastră au contribuit în mod efectiv la elibe
rarea acestui teritoriu de sub ccupaţia trupelor fasciste , participînd ]a lup
tele duse dincolo de graniţa vremelnică a dictatului de la Viena, pînă la 
sosirea unităţilor armatei române. 

Pentru contribuţia adusă în luptele împotriva armatei hitleriste, 
pentru modul exemplar în care şi-au îndeplinit misiunea, Bateria albastră 
a fost citată pe întreaga armată prin ordinul de zi numărul 14 din 30 
octombrie 1944 în care se menţionează : "Alături de trupele care au luptat 
pentru respingerea inamicului în zona Prejmer - Dobolii, Uzinele Rogi
fer - Tohan, au intervenit imediat la cererea Corpului de Munte, cu o 
baterie încadrată cu lucrători şi material propriu" . 

In aceste lupte se disting şi mulţi cetăţeni ai altor localităţi din zonă 
printre care şi locuitorii din Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna, Băcel, Chichiş, 
Ilieni şi alte localităţi unde zeci de hitlerişti sînt capturaţi de populaţia 
civilă, unde armatele eliberatoare ~înt ajutate cu diferite materiale, infor
maţii, prin toate mijloacele posibile. Invăţătoarea Kertesz Iren din Ilieni, 
ţăranii Plugor Alexandru şi Demeter J 6zsef din Chichiş şi -au înscris 
numele alături de acei cetăţeni care prin riscul vieţii lor, prin jertfe şi 
vitejie au contribuit la izgonirea ocupanţilor străini , la eliberarea definitivă 
a teritoriului din zona oraşului Sfîntu Gheorghe. 

2. Lupta forţelor progtresiste, în frunte cu comuniştii pentru înfăptuirea 
unor transformări democratice în judeţul Trei Scaune. 

După victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimpe
rialiste, Partidul Comunist Român a trecut la reorganizarea pe baze noi, 
în condiţii legale a activităţii sale. Au fost create astfel condiţiile organi
zatorice şi politice pentru unirea clasei muncitoare, pentru intensificarea 
luptei în vederea transformărilor democratice in România. In decursul 
cîtorva luni partidul a reuşit să-şi creeze organizaţii puternice în toate 
judeţele ţării, dovedindu-se influenţa şi capacitatea sa organizatorică. 

"Instaurarea puterii populare, a guvernului prezidat de Dr. Petru 
Groza este rodul luptei duse de masele largi populare sub conducerea 
P.C.R. Victoria de la 6 martie nu a venit de la sine şi nici nu a fost adusă 
din afară : ea a fost cîştigată prin luptă, prin jer tfe grele date de forţele 
revoluţionare şi democratice din România" 10 - subliniază tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. 
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Masele populare de pe meleagurile noastre ataşîndu-se forţelor 
progresiste, au organizat numeroase mitinguri, demonstraţii de stradă, 
unde cereau constituirea unui guvern democratic şi înlăturarea guvernului 
reacţionar, au iniţiat acţiuni pentru luarea puterii şi pentru înfăptuirea 
cu de la sine putere a reformei agrare. 

Iniţiatorul, organizatorul şi conducătorul acestor acţiuni, ca şi al 
întregului proces revoluţionar, l-a constituit P.C.R. care a .esfăşurat o 
vastă şi intensă activitate politică şi organizatorică în rîndurile tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii. 

In judeţul nostru în urma luptelor victorioase duse de Armata 
Română alături de Armata Sovietică la începutul lunii septembrie 19i:4 
a fost înlăturată ocupaţia fascistă, toate localităţile fiind eliberate şi au 
fost create condiţii favorabile p2ntru transformările revoluţionar-democra
tice, pentru transpunerea în viaţă a prevederilor Platformei F.N.D ceea ce 
CI constituit programul de acţiune al forţelor revoluţionare şi democratice 
pentru instaurarea puterii populare, pentru legiferarea şi înfăptuirea 
reformei agrare şi a primelor măsuri vizînd lichidarea consecinţelor eco
nomice ale războiului. 

Astfel au început luptele pentru înlăturarea vechii administraţii 
rencţionare şi instalarea în fruntea administraţiei locale ale elementelor 
democratice. Forţa principală a progresului şi democraţiei o constituie 
organizaţia locală a F.N.D., care cuprindea majoritatea covîrşitoare a popu
laţiei, reprezentată prin diferite partide şi organizaţii democratice ca : 
P.C.R., P.S.D., sindicatele unite, Uniunea Populară Maghiară, Uniunea 
Micilor Meseriaşi, Muncitorii Agricoli etc. P.C.R. a reuşit să cuprindă 
masele largi populare, să pătrundă adînc în rîndul oamenilor muncii şi în 
special a ţărănimii. 

L::t 29 octombrie 1944 în oraşul Sfîntu Gheorghe, în clădirea cine
matografului, care cu această ocazie s-a dovedit neîncăpătoare, s-a ţinut 
adunarea F.N.D., cu peste 2 000 de participanţi. Reprezentanţii tuturor 
partidelor şi organizaţiilor democratice participante la această adunare 
şi-au exprimat adeziunea şi încrederea lor faţă de politica F.N.D., pronun
ţîndu-se cu hotărîre pentru unitatea în acţiune. Cu acest prilej au fost 
adoptate unele măsuri concrete, spre care trebuia îndreptată. toată atenţia 
în perioada următoare : . 

continuarea războiului antifascist pînă la victoria finală ; 
- arestarea criminalilor de război ; 
- alungarea elementelor reacţionare şi fasciste din instituţii şi 

întreprinderi ; 1 

- formarea unui guvern democratic ; 
- confiscarea averilor elementelor fasciste ; 
- redeschiderea grabnică a uzinelor şi a şcolilor 11. 
Hotărîrile acestei adunări nu s-au limitat doar la probleme de 

intere" local, ci au pus în faţa maselor populare şi problemele de interes 
naţional, reliefîndu-se şi cu această ocazie necesitatea instaurării 
unui guvern democrat. 

ln şirul marilor mitinguri şi demonstraţii de stradă organizate în 
întregaa ţară în această perioadă, se distinge marea adunare populară din 
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oraşul Sfîntu Gheorghe, organizată de Uniunea Populară Maghiară în ziua 
de 2 decembrie 1944 12. Participanţii şi-au exprimat sentimentele lor de 
frăţie şi prietenie faţă de poporul frate român, dorinţa lor fermă de a 
lupta cu toată puterea pentru înfăptuirea reformelor democratice, pentru 
instaurarea unui guvern democratic. Au fost subliniate cu satisfacţie suc
cesele obţi~te în organizarea administraţiei locale, în aprovizionarea 
publică şi organizarea siguranţei publice. S-a subliniat totodată ca direcţia 
principală a luptei trebuie dusă în continuare împotriva elementelor 
fasciste, reacţionare. 

Adeziunea largă dată de masele populare programului de transfor
mări general democratice elaborat de C.C. al P.C.R., acordul cu principiile 
şi obiectivele Platformei F.N.D. este exprimată şi de adunarea generală a 
oamenilor muncii de la Baraolt, ţinută în ianuarie 1945. Proiectul de 
hotărîri al acestei adunări prevedea printre .altele : ajutorarea armatei 
române şi sovietice, înviorarea economiei judeţului pe baza aprovizionării 
proprii, demascarea elementelor fasciste şi confiscarea avutului acestora, 
sprijinirea absolută şi totală a democraţiei din România 13. 

In zilele de 25-26-27 februarie 1945 s-a ţinut conferinţa judeţeană 
a Uniunii Populare Maghiare. La această mare manifestare s-a exprimat 
din nou adeziunea la F.N.D., trasîndu-se perioadei următoare ca princi
palele sarcini : 

- judeţul Trei Scaune să contribuie cu toată capacitatea sa la 
victoria definitivă asupra fascismului ; 

lupta pentru instaurarea unui guvern al F.N.D. ; 
- luptă neîncetată pentru nimicirea rămăşiţelor fascismului ; 
- terminarea grabnică a împărţirii pămînturilor 14. 

Insemnătatea politică a mitingurilor şi demonstraţiilor muncitoreşti 
ca şi ale altor categorii de oameni ai muncii rezidă totodată, în faptul că 
ele au fost folosite ca o formă de exprimare a adeziunii la proiectul de 
Platformă a F.N.D. 

Din ce în ce mai mult întrunirile şi demonstraţiile de masă, mereu 
mai ample, mai viguroase, s-au împletit cu acţiuni pentru înfăptuirea cu 
de la sine putere, peste capul autorităţilor reacţionare, a unor obiective 
prevăzute în Platformă, în speţă : democratizarea aparatului de stat şi 
înfăptuirea reformei agrare. 

O altă formă caracteristică a luptelor desfăşurate în anii 1944-1945 
a fost cea dusă împotriva elementelor reacţionare, care s-au strecurat în 
administraţie. P.C.R. a acordat o mare atenţie acestei lupte, lansînd nu
meroase lozinci şi chemări p0ntru democratizarea administraţiei şi numirea 
unor funcţionari publici care să reprezinte interesele F.N.D. Intr-o tele
gramă adresată Ministerului de Interne de către reprezentanţii locali ai 
F.N.D. se spune : "Noi delegaţii şi aleşii F.N.D. nu ne putem identifica cu 
acei oameni, care au terorizat şi bruscat populaţia paşnică a judeţului şi 
care la plecare au jefuit populaţia. In numele poporului protestăm împo
trivR acestora" 15. 

La 27 noiembrie 1944 în judeţul nostru, conform Platformei F.N.D. 
din septembrie 1944, este adoptat o ordonanţă care prevedea printre altele 
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"In oraşe primarii, în comune autorităţile locale să împartă între ţărani 
pămînturile peste 50 ha. Proprietarii uzinelor şi fabricilor sînt obligaţi, ca 
peste 8 zile să înceapă producţia, în caz contrar vor interveni autorităţile 
locale ; datoria fiecărui cetăţean cinstit este să sprijine frontul antihitlerist 
cu alimente şi alte bunuri" 16_ 

Este semnificativ şi caracteristic faptul că judeţul nostru s-a aflat 
printre primii din ţară, unde s-au pus în aplicare pervederile Platformei 
F.N.D. Prin măsurile adoptate de noile organe .administrative s-a trecut 
imediat la rezolvarea celor mai stringente necesităţi ale vieţii economice şi 
sociale, respectiv aplicarea cu de la sine putere a reformei agrare şi la 
reînceperea producţiei industriale. 

Sînt demne de menţionat eforturile noilor autorităţi democratice 
pentru asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă cît mai bune celor 
ce muncesc. Ordonanţa din 2 decembrie 1944 se adresează organelor locale 
pentru · a asigura locuinţa celor rămaşi fără casă - să fie adăpostiţi în 
locuinţele celor refugiaţi. Cetăţenii să fie aprovizionaţi cu alimente şi 
lemne de foc. 

Pentru asigurarea ordinei publice se formează miliţia populară, ai 
cărei membri sînt recrutaţi din rîndurile cetăţenilor cinstiţi şi devotaţi 
cauzei poporului. 

Sînt de asemenea semnificative străduinţele autorităţilor pentru a 
crea o deplină înţelegere, frăţie şi egalitate între populaţia românească şi 
cea maghiară, subliniindu-se în repetate rînduri că toţi cei care fac propa
gandă de atîtare natională sînt considerati reactionari si dusmani ai noii 
ordine publi~e. ' ' ' ' ' 

Presa - un mijloc important în propagarea noilor idei democratice 
trebuie să servească interesele generale ale maselor populare. La 4 decem
brie 1944 organizaţia judeţeană a P.C.R. se adresează prefecturii pentru a 
lua în stăpînire Tipografia "J6kai" din Sfîntu Gheorghe, împreună cu 
anexele sale. Pînă atunci această tipografie a slujit interesele şi ideile 
fasciste, reacţionare, în consecinţă nu există nici o chezăşie ca şi în viitor, 
ea nu va edita materiale ostile ideilor democratice. 

Un alt domeniu de activitate deosebit de important ~n care şi-a 
intensificat influenţa P.C.R. şi care a fost un puternic sprijin al F.N.D. era 
cel al sindicatelor, care au constituit o puternică forţă în lupta pentru 
democratizarea şi refacerea ţării. · 

In această perioadă, alături de muncitori, s-a intensificat organizarea 
în sindicate şi a funcţionarilor publici. Mişcarea sindicală a adus o contri
buţie deosebit de însemnată în lupta pentru instaurarea guvernului demo
cratic, pentru asigurarea drepturilor şi libertăţilor masei de salariaţi, pentru 
repunerea în funcţiune a uzinelor şi fabricilor. 

La 27 octombrie 1944 a fost ţinută şedinţa de constituire a sindica
tului de la Uzinele Textile din Sfîntu Gheorghe 17_ Cu acest prilej partici 
panţii au subliniat faptul că pentru prima oară muncitorii au luat în mînă 
propria lor soartă. Muncitorii vor lupta pentru inst aurarea unui regim 
democratic-popular, vor duce o intensă activitate pentru demascar~a 
naţionalismului, ca între muncitori să se instaureze legăturile de prietenie 
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şi frăţie. Noul organ de conducere al sindicatului, ales cu această ocazie 
a primit ca primă sarcină să impună direcţiunii fabricii luarea măsurilor 
corespunzătoare pentru reînceperea producţiei. 

La 23 noiembrie 1944 s-au reorganizat în sindicate lucrătorii din 
comerţ, la 10 decembrie 1944 micii meseriaşi din Sfîntu Gheorghe, iar la 
8 februarie 1945 ia naştere sindicatul muncitorilor forestieri din judeţ, 
primind ca principală sarcină repunerea în funcţiune şi înzestrarea cu 
materii prime a uzinelor forestiere din judeţ. 

P.C.R. a desfăşurat o activitate susţinută şi pentru democratizarea 
vieţii juridice, ca să scoată din mîna reacţionarilor posibilitatea de a recurge 
şi în continuare la vechile metode de constrîngere şi înfricoşare a maselor 
populare. F.N.D. a organizat în oraşul Sfîntu Gheorghe judecătoria popu
lară care a ajuns cel mai înalt for de judecată, în frunte cu un jurist, spri
jinit în activitatea sa de patru judecători populari, aleşi din membrii 
organizaţiilor afiliate de F.N.D. 

Această formă de organizare a fost apreciată de masele populare, 
care şi-au exprimat în numeroase rînduri încrederea lor deplină în hotă
rîrile aduse de noile organe. Deplina egalitate în faţa legii a tuturor 
cetăţenilor, profunda democraţie a acesteia este subliniată şi de faptul că 
sentinţa era pronunţată în limba maternă a cetăţenilor. 

După instaurarea guvernului democratic în frunte cu Dr. Petru 
Groza, populaţia judeţului nostru îşi manifestă sentimentele de bucurie 
şi încredere faţă de noul guvern. La Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Secuiesc, 
Baraolt şi alte localităţi ale judeţului se organizează mari mitinguri, unde 
masele populare îşi exprimă adeziunea lor totală faţă de noul guvern. 
Intr-o telegramă adresată de populaţia judeţului nostru noului guvern 
democratic se spune : "Muncitorimea şi marea masă a populaţiei locale îşi 
manifestă ataşamentul faţă de guvernul democrat şi se asigură sprijinul şi 
colaborarea ei şi pe mai departe" 18. 

La 7 iunie 1945 oraşul Sfîntu Gheorghe este vizitat de către mini
strul justiţiei Lucreţiu Pătrăşcanu, căruia i se face o primire călduroasă 
din partea populaţiei oraşului. Cu această ocazie se iau măsuri concrete 
şi eficiente pentru rezolvarea unor probleme din cadrul activităţilor 
juridice 19. 

La 12 noiembrie 1946 oraşul Sfîntu Gheorghe are un alt oaspete de 
seamă în persoana primului ministru Dr. Petru Groz2. Marea adunare 
populară din piaţa oraşului se transformă într-o uriaşă manifestare de 
simpatie faţă de guvern, faţă de măsurile democratice. Peste 45 000 de 
participanţi din tot judeţul scandau : "Trăiască guvernul Groza, care a dat 
pămînt poporului ! ". Dr. Petru Groza a rostit o cuvîntare, spunînd printre 
altele : "De multă vreme, neîncetat am luptat pentru libertate. !ntotdeauna 
am mers cu poporul, am luptat pentru pace şi înţelegere. Am străbătut un 
drum spinos pînă cînd am fost pus de popor în fruntea ţării, ca să realizăm 
visul său multisecular" 20. 

Marea victorie de la 6 martie 1945, a forţelor populare în frunte cu 
P.C.R. a fost un moment de seamă în lupta partidului nostru pentru drep
tate şi progres social. 
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La toate manifestările politice ale vremii 1au parte în număr foarte 
mare şi femeile care cu aceste ocazii îşi exprimă dorinţa lor de a se ataşa 
acţiunilor de refacere a ţării, de a se integra în toate manifestările politice, 
revoluţionare ale vremii. La marea adunare populară din Sfîntu Gheorghe 
din decembrie 1944 J6zsef Manone spunea : "Vrem să luăm şi noi partea 
noastră în munca de reconstrucţie a ţării" 21-. 

La Consfătuirea judeţeană a Uniunii Populare Maghiare din S.fîntu 
Gheorghe din 25- 27 februarie 1945 delegata comunei Ilieni, învăţătoarea 
Kertesz Iren, cerea grabnice măsuri pentru alungarea elementelor fasciste 
şi democratizarea administraţiei locale. In această direcţie îşi exprimă 
dorinţele lor şi alte participante la conferinţă ca Lorincz Juliana, Fi.izi 
Ilona din Comandău şi altele 22. 

Cotidianul judeţean aproape săptămînal informează asupra muncii 
susţinute desfăşurată de organizaţiile de femei pentru sprijinirea frontului, 
a răniţilor, orfanilor şi văduvelor de război. In această activitate se evi
denţiază organizaţia femeilor democrate din Ozun, Covasna, Tîrgu Secuiesc, 
Moacşa, Cernatul de Jos, Leţ, Sfîntu Gheorghe. 

Se remarcă în acelaşi timp eforturile depuse de femei pentru relua
rea activităţii lor instructive din şcoli . La Sfîntu Gheorghe femeile de la 
fabricile de ţigarete şi textile curăţă şi pun la punct şcolile, la Baraolt se 
dau pantofi şcolarilor pentru a putea merge la şcoală. 

Paralel cu extinderea măsurilor democratice femeile ocupă tot mai 
multe funcţii politce în noile organe democratice judeţene, Straff Zsu
zsanna la Sfîntu Gheorghe, Jarosovits Am<Hia la Comandău şi multe altele 
desfăşurînd o activitate foarte rodnică 23. 

3. Infăptuirea pe calea revoluţionară a reformei agrare democratice. 

O preocupare permanentă a P.C.R. încă de la înfiinţarea sa a fost 
rezolvarea dreaptă şi democratică a problemei agrare, împroprietărirea 
ţăranilor fără pămînt sau cu pămînt puţin, desfiinţarea rămăşiţelor feudale 
încă existente în agricultura ţării. 

Formarea guvernului Dr. Petru Groza la 6 martie 1945 a constituit 
un pas decisiv în lupta pentru instaurarea puterii de stat muncitoreşti de 
tip socialist în România. Guvernul a devenit instrumentul principal al 
maselor populare în înfăptuirea ţelurilor lor fundamentale, dintre care 
reforma agrară ocupa în permanenţă un loc central. 

Platforma din 26 septembrie 1944 a Frontului Naţional Democratic 
întocmit de Comitetul Central al P.C.R. a mobilizat întreaga ţărănime pen
tru rezolvarea pe calea revoluţionară a reformei agrare : "Pentru cît mai 
grabnica restabilire şi dezvoltare a ţării trebuie împlinită dorinţa arzătoare 
a ţărănimii române, executarea reformei agrare prin exproprierea proprie
tăţilor de peste 50 ha şi împărţirea lor printre ţăranii fără pămînt sau cu 
pămînt I?uţin" 24. 

O importanţă deosebită a primit reforma agrară şi pe aceste melea
guri unde majoritatea populaţiei era direct legată de agricultură. 
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Prefectura judeţului, conform platformei F.N.D. a adoptat la 27 
noiembrie 1944 o ordonanţă şi a trimis aceasta tuturor autorităţilor admi
nistrative orăşeneşti şi comunale, unde primarii şi celelalte autorităţi locale 
erau obligaţi să înceapă împărţirea pămînturilor de peste 50 ha între 
ţărani 25. Importanţa acestei dispoziţii este subliniată şi de faptul că în 
această zonă a ţării s-a trecut printre primele la executarea în mod concret 
a reformei agrare, la împărţirea pămînturilor. 

Cu toate că în unele locuri s-a trecut de la sine putere la înfăptuirea 
reformei agrare, ţăranii punînd mîna pe pămînturile baronilor şi grofilor 
fugiţi din ţară ei trecînd şi la efectuarea lucrărilor de toamnă, totuşi 
această activitate nu era unitară. 

Pentru generalizarea acţiunilor de împroprietărire, a fost adoptată 
o nouă ordonanţă al F.N.D. în 29 ianuarie 1945, care arată modul concret 
de aplicare a reformei agrare în judeţul Covasna. "Acele arături şi fineţe 
care depăşesc 50 de ha să fie împărţite . Pămînturile primite de ţărani să 
nu fie înstrăinate sub nici un motiv, să fie împărţite pămînturile părăsite 
şi acele pămînturi a căror proprietari sînt fascişti sau simpatizanţi cu 
germani" 26. In ordonanţă este prevăzută o măsură deosebit de importantă, 
adusă în sprijinul ţăranilor nou împroprietăriţi : "Animalele şi uneltele 
necesare cultivării pămîntului să fie şi ele împărţite între ţărani" asigu
rîndu-se astfel mijloacele necesare începerii cît mai grabnice a producţiei 
agricole în noile gospodării. Aceste idei erau cuprinse şi în legea reformei 
agrare adoptată mai tîrziu de către guvernul democrat condus de 
dr. Petru Groza. 

In urma acestor măsuri revoluţionare, a acestor acţiuni curajoase 
peste tot în judeţ s-a trecut în masă la împărţirea şi luarea în proprietate 
a pămînturilor de peste 50 ha. 

Autorităţile locale democratice din cadrul F.N.D. făceau eforturi 
considerabile ca pe lîngă împărţirea pămînturilor să fie asigurată şi culti
varea acestora. La 20 decembrie 1944 se ordonă ca toate pămînturile, 
indiferent dacă au sau nu au proprietari, să fie cultivate, " ... nici-o brazdă 
să nu rămînă nelucrată" datorită lipsei de animale şi de unelte agricole, 
cei care sînt incapabili de a face faţă singuri lucrărilor agricole să fie aju
taţi în clacă. Autorităţile comunale erau nevoite să se îngrijească ca şi 
lucrările de treierat să fie efectuate la timp, în mod egal la toate gospodă
riile ţărăneşti. 

Toate aceste măsuri au avut o mare influenţă asupra lărgirii bazei 
umane a reformei agrare, ele contribuind la cîştigarea încrederii maselor 
populare de la sate, în profundul democratism al acţiunilor revoluţionare. 
Autorităţile locale au preconizat împroprietărirea ţăranilor fără pămînt sau 
cu pămînt puţin, gîndindu-se însă şi la acei ţărani, care în timpul ocupaţiei 
hitleriste trebuiau să-şi părăsească casele, satele, în atenţia organelor locale 
aflîndu-se şi soarta acelora care în timpul împroprietăririlor se aflau pe 
front, luptînd împotriva fascismului, pentru obţinerea victoriei definitive. 

La sfîrşitul anului 1944 şi începutul anului 1945 pretutindeni în 
judeţ încep să se formeze comisiile de împroprietărire menite să conducă 
şi să controleze acţiunea de împărţire a pămînturilor, să rezolve în mod 
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just şi democratic toate problemele litigioase ivite cu aceste ocazii. Pe lîngă 
Comisia Judeţeană de Improprietărire, al cărui preşedinte a fost numit 
Demeter Sandor din Sfîntu Gheorghe, iau naştere comisiile de plăşi şi 
comunale, care imediat după înfiinţare îşi încep activitatea. 

In comuna Ozun comisia de împroprietărire a luat fiinţă în 21 
februarie 1945 avînd următoarele activităţi : întocmirea listei celor îndrep
tăţiţi la împroprietărire, afişarea, publicarea la primăria comunei a rezul
tatelor obţinute ; la Chichiş comisia ia fiinţă în 22 februarie 1945, la 
Moacşa şi Eresteghin cu o zi mai tîrziu. 

Comisia de împroprietărire din Ilieni şi Coşeni raportează următoa
rele : "Lista celor îndreptăţiţi la împroprietărire este stabilită în mod 
definitiv, sînt pămînturi suficiente, astfel tot cei săraci vor putea primi 
pămînt. Necesită încă citeva zile doar măsurarea pămînturilor ce urmează 
a fi împărţite" 27. 

Activitatea comisiilor de împroprietărire a fost îngreunată de faptul, 
că în unele locuri nu era pămînt suficient pentru împărţire. De exemplu 
cei din Ghelinţa trebuiau să împartă un iugăr de pămînt în trei părţi, în 
schimb la Zăbala şi Catalina fiecare ţăran împroprietărit primea cîte 
4 iugăre. 

Comisia de împroprietărire din Ghelinţa cerea sprijinul comisiei 
judeţene, pentru acordarea unor cantităţi de pămînt din hotarele comunelor 
Catalina şi Zăbala. 

Ţăranii din Comolău aveau următoarea propunere în legătură cu 
împărţirea pămînturilor; "Intrucît pentru cei 65 de îndreptăţiţi nu există 
pămînt suficient, este necesar completarea lor cu pămînturi din hotarele 
altor comune mai cu seamă din hotarul comunei Sîntionlunca" 28. 

Comisia din Chichiş solicita completarea pămînturilor pentru împăr
ţire din hotarul comunei Ozun. 

Cea mai grea situaţie o găsim în comuna Ojdula, unde au fost 87 de 
îndreptăţiţi, pămîntul disponibil pentru împărţire era foarte redus, ajungea 
numai pentru 8-10 familii. 

Comisia de împroprietărire din Bicsad relevă faptul "Improprietă
rirea nu se poate efectua pe placul tuturor, fiindcă îndreptăţiţi sînt mulţi 
dar pămînt pentru împroprietărire este puţin" 29, pentru obţinerea unei 
cantităţi mai mari de pămînt au procedat la transformarea a 100 de iugăre 
de păşuni în pămînt arabil. 

Cei din comunele Căpeni şi Micloşoara hotărăsc : "Cei care nu 
lucrează pămîntul în folosinţă proprie vor fi deposedaţi şi pămîntul împăr
ţit între ţărani fără pămînt" 30. 

Ţărănimea din Mărtănuş, ca urmare a urgenţei lucrărilor agricole a 
hotărît ca acele moşii a căror stăpîni au fugit şi nu s-au întors, cei care ~u 
lucrează pămînturile în folosinţă proprie, să fie înstrăinate şi împărţite 
între ţărani. 

In unele comune unde posibilităţile permiteau, ţăranii primeau pe 
lîngă pămîntul arabil şi fineţe şi loc de casă. Asemenea cazuri s-au ivit la 
Bicsad, Sîntionlunca, Lunga etc. 
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Activitatea comisiilor de împroprietărire nu s-a mărginit numai la 
împărţirea pămînturilor, uneltelor de muncă şi animalele necesare gospo
dăriilor nou înfiinţate au fost deasemenea împărţite. 

Procesele verbale din Ghidfalău, Dalnic, Zăbala şi din alte localităţi 
sînt mărturii în această privinţă. -

Exemplele de mai sus vin să ilustreze activitatea multilaterală pe 
care au desfăşurat-o comisiile de împroprietărire pentru rezolvarea în mod 
cît mai favorabil a problemelor ivite. 

Datele concrete privind împărţirea pămîntului pe sate şi comune 
sînt destul de puţine şi uneori imprecise, ulterior în mai multe cazuri găsim 
modificări în privinţa cantităţilor de pămînt acordate ţăranilor. 

Din datele pe care le avem totuşi ne putem crea o imagine generală 
despre împroprietărirea ţăranilor în judeţul Covasna. Activitatea legată de 
împărţirea pămînturilor a început încă la sfîrşitul anului 1944. Măsurarea 
pămînturilor ca prima fază concretă a împroprietăririi a luat un caracter 
general cu începutul anului 1945. In majoritatea cazurilor o familie ţără
nească în medie a primit 2 iugăre sau şi mai puţin pămînt. Avem un caz 
izolat, în satul Bita unde cei 33 de îndreptăţiţi din lipsa de pămînt dispo
nibil nu au primit pămînt deloc. 

Rapoartele prefecturii din anii 1944-1945-1946 ne oferă cîteva 
date statistice foarte interesante referitoare la reforma agrară. La 21 iulie 
1945 prefectura raportează Ministerului Agriculturii următoarele date 
statistice : pămînt împărţit 8.676 iugăre ; numărul împroprietăriţilor 3.919; 
numărul · expropriaţilor 161 ; cea mai mică cantitate de pămînt primit 
0,5 iugăre ; media generală 2 iugăre. 

Infăptuirea pe cale revoluţionară a reformei agrare a avut ca rezul-· 
tat desfiinţarea celei mai reacţionare clase din România, a moşierimii . Prin 
efectuarea şi legifer-area reformei · agrare a fost rezolvată problema funda
mentală a desăvîrşirii revoluţiei burgheza-democratice. In focul luptei duse 
pentru obţinerea pămîntului s-a făurit alianţa dintre clasa muncitoare şi 
ţărănime. Participarea muncitorilor la înfăptuirea reformei agrare a dat 
acestei acţiuni un caracter organizat, a contribuit considerabil la creşterea 
conştiinţei maselor ţărăneşti, a încrederii acestora în forţele proprii, în 
puterea alianţei muncitoreşti ţărăneşti, în justeţea liniei politice a Partidului 
Comunist Român. 

Formarea guvernului Dr. Petru Groza la 6 martie 1945 a constituit 
un eveniment esenţial în dezvoltarea revoluţiei democrat populare, în 
înfăptuirea programului de transformare revoluţionară a societăţii noastre . 

• 
• • 

Marea victorie din 23 August 1944 a marcat o cotitură istorică în 
dezvoltarea României. Lupta antifascistă democratică s-a transformat rapid 
într-o mişcare socială de mare amploare, fără precedent în analele ţării 
noastre, care a deschis calea desăvîrşirii revoluţiei burgheza-democratice, 
realizării unor profunde schimbări revoluţionare în viaţa socială, înfăp
tuirii idealurilor de libertate şi dreptate socială ale poporului român. 
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NOTE 

1 General Maior în rezervă ALEXANDRU TENESCU, In zona oraşului Sfîntu 
Gheorghe, în Armata Română în războiul antihitlerist, Editura Politică, Bucureşti, 
1965, pag. 152. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, pag. 156. 
4 Col. A. LUPĂŞTEANU, col. L. TARCO, V. BIRZA, Inimi de viteji, Editura Militară, 
Bucureşti, 1969, pag. 239. 

5 HAŞDEU TITUS, Memoriu cuprinzînd scurt istoric asupra luptelor de la 23 August 
1944 şi următoarele zile în sectorul de la Dobolii pentru apărarea Braşovului 

(lucrare în curs). 
6 CORNELIA ALBU, Bateria albastră, Cumidava, III, Braşov, 1969, pag. 63. 
7 TITUS HAŞDEU, op. cit. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 

10 NICOLAE CEAUŞESCU, Cuvîntare la adunarea festivă cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a instaurării guvernului democratic de la 6 martie 1945. 

11 Nepi Egyseg din 2 noiembrie 1944. 
12 Nepi Egyseg din 3 decembrie 1944. 
13 Nepi Egyseg din 6 februarie 1945. 
14 Nepi Egyseg din 7 martie 1945. 
15 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scaune, 

dosar 113/1944, Seria II. 
16 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scaune, 

dosar 206/191:4. 
17 Nepi Egyseg din 28 octombrie 1944. 
18 Nepi Egyseg din 8 martie 1945. 
19 Nepi Egyseg din 8 iunie 1945. 
20 Nepi Egyseg din 13 noiembrie 1945. 
21 Nepi Egyseg din 3 decembrie 1944. 
22 Nepi Egyseg din 3 decembrie 1944. 
23 Nepi Egyseg din 28 aprilie 1945. 
24 Scînteia din 26 septembrie 1944. 
25 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scatme, 

Dosar 206/1944. 
26 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scaune, 

nr. 2177/1945. 
27 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scaune, 

- Adresa Notariatului Comunei Chichiş către Prefectura Judeţului Trei Scaune. 
28 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scaune, 

- Adresa Notariatului din Comolău către Prefectura Judeţului Trei Scaune, 
4 martie 1945. 

29 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scaune, 
- Adresa Notariatului din Bicsad către Prefectura Judeţului Trei Scaune, 
9 martie 1945. 

30 Arhivele Statului, Sfîntu Gheorghe, Fondul Prefecturii Judeţului Trei Scaune, 
- Adresa Notariatului din Micloşoara către Prefectura Judeţului Trei Scaune, 
7 martie 1945. 

169 




