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Bucureştii .şi-au indeplinit cu cinste rolul de centru al mişcării mun
citoreşti revoluţionare din Romînia. Concentrarea unui însemnat număr de 
întreprinderi industriale, de transport şi comerciale grupa un mare număr 
de muncitori, îi lega pe probleme comune şi ducea la realizarea solidari
tăţii proletare, ca o forţă de care reprezentanţii burgheziei, moşierimii, ai 
autorităţilor guvernamentale, concentraţi la rîndul lor în acelaşi mare 
centru, trebuiau să ţină seama cu prioritate. 

Sînt numeroase evenimentele, faptele, datele istoriei moderne şi con
temporare, care atestă Bucureştii ca ce!l mai efervescent focar al luptei 
de clasă din Romînia burghezo-moşierească. In Capitala ţării s-au creat 
diferite asociaţii muncitoreşti şi au apămt o serie de gazete socialiste ; 
aici s-a desfăşurat prima mare grevă proletară, cea a lucrătorilor de la 
căile ferate în 1888. In Bucureşti s-au grupat numeroase elemente înain
tate ale mişcării muncitoreşti şi în jurul lor au gravitat elementele socia
liste din alte oraşe şi regiuni, care au pus bazele în 1893 Partidului Social
Democrat al Muncitorilor din Romînia. In acest oraş s-au creat puternice 
sindicate, s-au purtat acerbe lupte greviste şi au avut loc mari manifestaţii 
antirăzboinice şi pentru pace pînă în 1916. Bucureşti a fost centrul recu
noscut de întreaga mişcare muncitorească a luptei revoluţionare în perioada 
avîntului mişcărH revoluţionare din Romînia (1917-1921 ). Spre secţia din 
Bucureşti a Partidului Socialist erau îndreptate privirile secţiilor din ţară 
în plină frămîntare şi ele, pentru clarificarea politică a mişcării şi crearea 
unui partid de tip nou, marxist-leninist. Greva generală din Romînia, care 
a avut în proletariatul bucureştean stegarul acestei uriaşe ridicări munci
toreşti, a dus la creşterea prestigiului mişcării revoluţionare din Bucureşti, 
iar linia grupărilor comuniste şi a aripei stingi a Secţiei Partidului Socialist 
din Capitală, avea să devină în acea perioadă linia generală a mişcării 
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muncitoreşti din Romînia. Pe aceste temeiuri s-a organizat, tot în Bucureşti, 
primul congres al Partidului Comunist R-0mîn. 

Problemele muncitorimii bucureştene, reflectate în 011ganele de presă 
revoluţionare, între care la loc de frunte se situau „Lupta de clasă" şi 
„Socialismul" erau în fond problemele îintregei clase muncitoare din Ro
mînia. BucureştH, :perrnaneillt centru politic-administrativ şi cel mai impor
tant centru muncitoresc, erau locU!l unde acţionau legal, după 1924 ilegal, 
QrganeLe conducătoare ale P.C.R. şi se editau majori1tatea gazetelor mişcării 
revoluţionare. 

Odată cu crearea P .C.R. „a început o etapă nouă în luipta proletaria
tului şi a maselor muncitoare. ln fruntea lor se afla aclllffi un conducător 
devotat pînă la capăt cauzei dezrobirii ·celor ce muncesc, hotănît să conducă 
la victorie lupta poporului pentru eliberarea de orice exploatare şi asu
prire" 1• 

Eroice şi mari sînt paginile de luptă iînscrise de munoitorimea bucu
reşteană sub conducerea partidului comunist. Numeroşi comunişti, revo
luţionari din Bucureşti au fost întemniţaţi, schingiuiţi şi au căzut în luptă 
pentru viitorul fericit al poporului nostru, pentru independenţă, pace şi so
cialism. ln Bucureşti, ca de altfel în întreaga ţară, comuniştii, cadrele devo
tate marxism-leninismului, intereselor poporului şi propăşirii sale, au avut 
de înfruntat grele şi uneori mari piedici în calea st11îngerii legăturilor cu 
masele şi onganizării luptei lor. Elemente duşmănoase, lichidatoriste, aven
turiste, promotoare ale luptei fracţioniste fără de principii din anii 
1929-1930, împingeau partidul pe calea distrugerii, iar unele străine de su
flul revoluţionar al poporului rnunoitor negau rolul proletariatului Bucu
reştilor, al 011ganizaţiilor saile comuniste ca centru al mi,şcării muncitoreşti 
din Romînia. Negau existenţa unui proletariat concentrat în marile întreprin
deri ale CapitaJlei, combati'V şi capabil de mari lupte revoluţionare. Aceste 
elemente, rupte de clasa muncitoare, de popor, nu vedeau în plin centrul 
BUJCureştillor cei peste 7 OOO de muncitori oeferJşti şi clocotul revoluţionar 
care îi stăpînea şi nici forţa muncitorilor de Ia multe alte ,întreprinderi 
aile Capitalei. 

Bucureştii s-au afkmat puternic cu toată vigoarea, de la înălţimea 
rolului lor de cenltru al mişcării muncitoreşti, o dată cu pregătirea şi 
desf~urarea eroicelor '1upte de la Griviţa din ianuarie.februoarie 1933. 

Marea bătălie de clasă la oare s-a ridicat muncitorimea ceferistă şi în 
p11imul rînd muncitorii de la „Griviţia"-Bucureşti întruchipa opoziţia ma
selor largi împotriva politicii de fascizare şi de jefuire a poporului, dusă de 
clasele dominante. 

„Griviţa" a devenit un simbol al luptei împotriva exploatării şi a 
pericolu~ui fascismului, a'l luptei pentru democraţie şi independenţa patriei. 

„Muncitorii din Bucureşti - scria Scînteia în 1933 - ne-au indicat 
calea. Să păşim pe ea cu mai multă înverşunare căci este singurul drum 
.care duce la izbîndă" 2• A.lătul'i de ceferişti se aifl.au în luptă muncitorii 
petrolişti. 

In condiţiile în care dictatura fascistă se instaurase îin Germania iar 
în Romînia cercurile cele mai reacţionare trecuseră Ia ofensi1Vă pent~u a 
aduce la putere fascismul, direcţia principală spre care trebuia concentrată 

ll Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări 1959-1961, p. 432. 
2) „Sicînteia", nr. 4 din 15-28 februarie 1933. 
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activitatea partidului comunist pentru mobiHzarea maselor era lupta contra 
pericolllllui fascismului şi războiului imperialist ca cel mai mare pericol. 

Conţinutul principal al activităţii Partidului Comunist din Romfoia 
în lupta contra fascizării ţării a fost dat toornai de legătura sa mereu 
mai strînsă cu masele, prin mijlocirea unor noi forme organizatorice, a 
unor metode noi de acţiune, care îmbinau munca ilegală cu cea legală sub 
cele mai variate forme, în scopul atragerii celor mai largi pături sociale 
interesate în împiedicarea fascizării Romîniei. 

Presa partidului comunist ilegală şi legală reflecta acest conţinut, cu 
elementele noi intervenite în propaganda partidului după 1933, îndeplinin
du-şi rolul de propagator, agitator şi organizator colectiv în rîndul prole
tariatului, ţărănimii, a inteilectualităţ,ii, a'l larigi,lor pături neproletare care 
nu erau cuprinse în formele organizatorice de activitate revoluţionară. 

ln presa îndrumată de partid din această perioadă poate fi urmărit 
modul cum Partidul Comunist din Rom.inia, ţinînd seama de experienţa 
luptelor din 1933, care au constituit o verifkare strălucită a liniei fron
tului unic, şi-a concentrat atenţia asuipra realizării unităţii de acţiune în 
întreprinderi între comuni,şti şi social-<lemocraţi, între membrii sindica
telor unitare ilegale şi ai sindicatelor reformiste, cu şomerii şi muncitorii 
neorganizaţi, între organizaţiile tineretului muncitor 1 ). Majoritatea acţiu
nilor de luptă pu11tau pecetea frontului unic şi erau legate de împoitdvirea 
faţă de măsurile reacţionare antidemocratice ale guvernului liberal şi faţă 
de dezmăţul bandelor fasciste 2). 

La Bucureşti, de pildă, în august 1934, metalurgiştii de la „Malaxa", 
împreună cu muncitorii de la „Titan" au demonstrat pe străzile Capitalei 
sub lozincile : „Jos fasdsmul ! ", „Jos războiul ! ", Grevele din 1934 de la 
căile ferate, din industria metalurgică, de la fabricile textile, desfăşurate în 
rront unic, marcau oreşterea nivelului conştiinţei politice a clasei mun
citoare. 

Luptele din ianuarie-februarie 1933, prin înaltul lor nivel de organizare, 
prin amploarea şi spiritul lor revoluţionar, au avut o mare influenţă asupra 
activităţii Uniunii Tineretului Comunist şi, în genere, asupra tineretului 
muncitor. Această influenţă s-a resimţit cu precădere în organizarea şi pa,r
ticiparea activă a tinerilor Ia acţiunile contra pericolului fascist. 

Presa revoluţionară cuprinde bogate informaţii din anii 1933, 1934, 1935 
despre mişcarea de tineret care a crescut şi s-a dezvoltat, participînd la 
activitatea tuturor forţelor antifasciste din Romînia. 

ln presa indrumată de partid sînt înserate numeroase manifestări 
de solidaritate ale ţărănimii muncitoare cu luptătorii ceferişti şi petrolişti 
în ianuarie-februarie 1933 şi în timpul procesului de la Bucureşti şi Craiova. 
Acestea constituiau dovezi clare ale marilor posibilităţi de unire a luptei 
muncitorimii cu cea a ţărănimii muncitoare. 

lnlăturarea unor practici stîngiste din activitatea partidului, ca ur
mare a suflului nou creat de luptele din 1933, precum şi creşterea presti
giului clasei muncitoare şi a Partidului Comunist din Romfoia, au avut 
o înrîurire directă asupra intelectualităţii cinstite, patriotice, interesate în 
propăşirea democratică a ţării. 

1) Va:u1 revoluţionar din Rominia şi sarcinile P.C.R. lnvăfămintele luptelor din 
februarie 1933, ale proletariatului ceferist ; el. Documente din istoria Partidului Comu
nist din Rominia 1929-1933, Bucureşti, E.S.P.L.P., vol. III, 1956, p. 596--597. 

2 ) „Ecoul" din 25 august 1934; „Cuvint nou• din 3 noiembrie 1934; „Ecoul" 
din 11 noiembrie 1934 ş.a. 
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O adevărată ofensivă pe tărîm ideologic, cultural a început partidul 
comunist după 1933, continuînd să apropie o însemnată parte a intelectuaili
tăţii cinstite de problemele politice ale luptei antifasciste pentru pace şi 
să creeze o opinie demooratică, activ antifascistă în rîndurile intelectuali
tăţii romîneşti. 

Partidul° Comunist a învăţat să se apropie mai bine de mase, a dobîn
dit experienţă şi curaj mai mult în a aborida nu numai probleme greviste 
şi sindicale, ci şi probleme de interes genera:! politic ca-re priveau şi alte 
clase şi pături sociale. 

Partidul comunist a găsit calea activizării mai eficiente în jurul clasei 
muncitoare a intelectualită.ţii progresiste, a funcţionă1rimii nevoiaşe, a micilor 
întreprinzători, a pensionarilor, invalizilor, studenţilor, pent·ru a crea o 
largă opinie de masă antifasdstă, antirăzboinică. Pentru aceasta partidul 
comunist s-a sprijinit pe un însemnat număr de organizaţii de masă demo
cratice create între 1933 şi 1937. 

* 
Activitatea antifascistă a partidului comunist pentru atragerea maselor 

a fost 1susţinută în permanenţă de o bogată presă ilegală şi legală. 
Publicistica cea mai prodigioasă a P.C.R. în timpul ilegalităţii s-a 

dezvoltat tocmai în perioada pregătirii, desfăşurării şi care a urmat lupte
lor muncitorimii din 1933. Bucureşti, Capitala ţării, s-a dovedit a fi cel mai 
activ centru al publicisticii revoluţionare, democratice şi antifasciste. 

In condiţiile unei adînci ilegalităţi, prigoanei şi arbitrnriului guver
nanţilor, ale abuzurilor nesfîrşite din partea cenzurii burgheze, partidul co
munist, dîn:d dova,dă de o mare. operativitate, pricepere, experienţă şi tena
citate, a reuşit să editeze un impresionant număr de gazete şi reviste ile
gale şi legale. Aceasta presupunea un vast aparat alcătuit din mii de tova
răşi - redactori, corespondenţi, muncitori tipografi, difuzori ai gazetelor 
- şi toate se realizau în tăinuite acţiuni ale membrilor P.C.R., simpatizan
ţilor, membri ai sindicatelo·r sau ai altor organizaţii de masă, muncitori, in
telectuali patrioţi, cu dragoste pentru progresul ţării. Cînd organele re
presive îşi dădeau seama că au de a face cu gazete ale Partidului Comunist, 
le interziceau imediat, sigilau sediile, arestau redactori, tipografi, distribui
tori. Este .grăitoare alarma din toamna anului 1934 provocată în rîndurile 
autorităţilor de către marele număr de gazete legale ale P.C.R. Siguranţa 
informa Ministerul de Interne, iar Direcţia poliţiei îşi exprima nedumerirea 
pentru faptul că presa legală comunistă aruncă în circulaţie „25-30.000 de 
exemplare, la care se poate adăuga fără exagerare 5--6.000 exemplare din 
presa ilegală" 1). Acestea erau citite de zeci de mii de oameni ai muncii. 

Fiecare organizaţie de masă legală, nou creată, avea şi gazeta pro· 
prie. Aceste gazete se intitulau „independente", „umanitare", „culturale". 
Ori de către ori erau interzise sub acuzarea că „nu respectă profilul" titu
laturii, apăreau de fiecare dată cu nume schimbate, sau altele noi, astfel 
încît nici o clipă să nu rărnînă necunoscute chemările partidului împotriva 
fascismului 2• Oricît de sălbatică a fost prigoana, aricit de mari au fost 

1) Arhiva C.C. a1l P.M.R., fond nr. 24, dosar nr. 4150, fila 149. 
2 ) O serie de articole cu caracter antifascist au fost publicate şi în unele ziare 

burgheze, cum au fost „Dimineata", „Adevărul", „Zorile" şi altele, fie de redactori 
comunişti cu prestigiu cum au fost Alexandru Sabia, fie de către gazetari democrat
burghezi sau intelectuali antifascişti. 
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lipsurile materiale şi oricît de multe sacrificii s-au cerut comuniştilor, P.C.R. 
nu a lăsat nici o problemă importantă a maselor, nici un moment politic 
însemnat, nici o indicaţie preţioasă de luptă care, sub o formă sau alta, 
prin presa ilegală sau legală, să nu fi fost aduse la cunoştinţă maselor. 

Vasta muncă politică desfăşurată de către Partidul Comunist din 
Romînia prin organizaţiile sale ilegale, în rîndurile proletariatului, pentru 
făurirea unităţii de acţiune muncitoreşti, prin organizaţiile sale de masă 
legale, în ,rîndurile păturilor largi populare pentru antrenarea lor la lupta 
antifascistă, prin presa sa ilegală şi legală cu o întinsă rază de răspîndire, 
a avut urmări de necontestat asupra opiniei publice din ţara noastră 1). 

Presa comunistă a fost o armă încercată a partidului nostru în marea 
luptă de eliberare de sub jugul exploatării şi asupridi burghezo-moşiereşti, 
pentru apărarea intereselor maselor şi a independenţei patriei. Istoria 
presei comuniste din Romînia reflecta istoria mişcăr-ii muncitoreşti revolu
ţionare, istoria contemporană a poporului nostru. 

Dînd o înaltă apreciere rolului activităţii presei comuniste, în ra
portul tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prilejul aniversării a 40 
ani de la crearea P.C.R. se sublinia: „O armă puternică de răsipîndire în 
mase a cuvîntului partidului, de propagare a ideilor marxist-leniniste a 
fost presa ilegală - „Scînteia", „Lupta de clasă", nenumăratele publi
caţii şi broşuri editate de partid. Cititorii, care au astăzi la îndernînă în 
tiraje de sute de mii şi miJioane de exemplare presa pa11tidu[ui, ediţii com
plete ale operelor marxism-leninismului, o vastă litemtură politică, îşi pot 
cu greu reprezenta activitatea plină de abnegaţie pe oare o desfăşurau co
munişHi în ilega'litate pentru a tipări 'şi răspîndi cuvîntul partidu1lui". 

Presa Romîniei socialiste, condusă de partid, poartă cu cinste, mai 
departe tradiţiile înaintate ale presei comuniste ilegale, ale presei democra
tice, antifasciste, îndrumată de partid. 

* SClNTEIA. Organul Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Romînia. Bucureşti, 15 august 1931 - 8 octombrie 1940. Apariţia ziarului 
„Scînteia", organ al Comitetului Central al Partidului Comunist din Ro
mînia, reprezintă un eveniment de importanţă istorică în viaţa partidului 
şi a mişcării muncitoreşti din ţara noastră. Ziarul publică documente ale 
Partidului Comunist din Romînia. Dintre articole şi mate,riale : „Confe
rinţa muncitorilor ceferişti, petrolişti, minieri contra ofensivei burghe
ziei", „Eroica luptă a ceferiştilor din Bucureşti", „Eroicele lupte şi vic
torii ale muncitorilor petrolişti din Ploieşti şi Valea Prahovei", „Campa
nia din străinăt,ate pentru apărarea ceferiştilor", „Frnnt Unic de luptă 
împotriva fascismului", „Lupta contra fascismului", „Jos monarhia -
stîLpul . exploatării şi asupririi". Ziarul publică zeci de articole, materiale 
şi informaţii despre realizările U.R.S.S. 

Apreciind activitatea desfăşurată de „Scînteia" în perioada ilegali
tăţii, în salutul C.C. al P.M.R. adresat ziarului, în 1956, se arăta: 

„De un sfert de veac „Scînteia" stînd cu fermitate la postul său de 
luptă ca puritător de cuvînt al partidului, slujeşte cu credinţă, sub steagUil 
glorios afl. comunismului, interesele vitale ale poporului. 

1) Date complete privind arhivele, bib~iotecile unde se află organele de presă 
înseriate, precum şi precizări pentru formatul în care au apărut, periodicitatea, carac
terul literelor ş.a. - pot fi urmărite în lucrarea consacrată bibliografiei presei P.C.R.: 
„Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masd 1921-1g44•, Ed Ştiintifică, 1963. 
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tn condiţiile cruntei prigoane dezlănţuite de clasele exploatatoare, 
„Scînteia" ilegală însufleţea şi organiza masele muncitoare de la oraşe şi 
sate la luptă împotriva exploatării capitaliste-moşiereşti, împotriva fas
cismului şi a reacţiunii, pentru independenţă naţională, pentru pace, 
pentru democraţiie şi sociia:lism". 

„Scinteia" era organul central de presă prin care 1P.CR. îndruma, 
organiza şi mobHiza masele la 'lupta împotri1va exploatării, a asupririi, a 
pericolului fascist. Articolul de fond al primului număr preciza că „Scînteia" 
îşi impune apariţia „pentru oa tovarăşii să-şi poată desăvirşi cunoştinţele 
în toate chestiunile teoretice şi practice ale mişcării revoluţionare". Luptînd 
pentru căllirea ideologică, politică a membrilor partidului, „Scinteia" a fost 
un instrument luminos cu ajutorul căruia 1P.C~R. înarma pe. comunişti cu 
bogate cunoştinţe aile activităţii revoluţionare teoretice şi practice. 

LUPTA DE CLASA. Organ al Partidului Comunist din Romînia. Bucu
reşti. Iunie 1926---0ecembrie 1939. Ongan teoretic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Rominia. 

„Lupta de clasă" a răspîndi:t în ţara noastră principiile marxist-leniniste, 
a îndrumat din punct de vedere teoretic elementele revoluţionare, a luptat 
cu .tărie pe itărim idedlogic împotriva oportunismUJlui, pentru con;solidarea 
unităţii şi tăriei P.C,R. Condusă de paritid, „Lupta de dasă" a apărat cu con
secvenţă interesde vitale ale maselor muncitoare, fiind un activ mobilizator 
al celor ce muncesc împotriva exploatăriii şi asupririi. „Lupta de clasă" a 
aipămt în mai mulite serii - prima în 1920, a II-a în 1926, a III-a în 1934 
şi a IV-a în 1938. 

Crunta prigonire a partidUilui nostru, a mi1şcării muncitoreşti, a făcut 
imposibilă apar,iţia continuă a revistei. Dar cu toate aceste întreruperi, de
terminate de arestările, condamnări1le, iar adeseori şi de asa!sinărille acedor 
oare scriau, tilpăreau şi răisipîndeau „Lupta de clasă", revista a oglindi1t cu 
f,ideUta!te în paginile ei continui1tatea luptei duse cu dîrzenie şi eroism de 
Partidul Comunist Romîn, avangarda revoluţionară a proletariatului, de la 
momentul înfiinţării sale. Numeroase ariticole şi studii analizează situaţia 
socialliPolitică şi economică din Romînia, abordează probleme ale vieţii de 
partid, relaţiile de clasă, demască regimul burghezo-moşieresc şi monarhia, 
denunţă conţinutul reacţionar al dictaturii carliste, al fascismului, mobUi
zind masele Ja lwpta revoluţionară. Revista publică o serie de fragmente din 
lucrăr,i scri1se de V. I. Lenin. In paginiile revistei sîn1 publicate o serie de docu
mente ca: „Statutul P .C.R. ", „Rezoluţia din iulie 1934 a Comi tettilui Central a'l 
Partidului Comunist din Romînia cu privire la „Procesul conducătorilor :prole
tariatu'lui ceferist şi petroli1st, însemnătatea lui şi sarcinile mişcării revoluţio
nare'', „Declaraţia Comitetului Central al Partidului Comunist din Romînia 
aswpra recunoaşterii Uniunii Sovietice de către statul romîn", „Raportul la 
Plenara a VI-a a Comitetului Central al PantidUilui Comunist din Romînia". 

FEB&UARIE. Organul Comitetului Raional de Verde al Partidu
lui Comunist din Romînia. Secţiunea Bucureşti. August 1933 - 1 fe
bruarie 1934. Gazetă ilegală, cu menirea de a mobiliza oamenii muncii, cu 
deosebire muncitorii de la atelierele „Griviţa ", la luptă revoluţionară îm
potriva regimului burghezo-moşieresc. Dintre articolele publicate : „Sen
tinţa din procesul ceferiştilor şi datoria noastră de clasă". „Organizaţiile 
fasciste şi lupta tineretului muncitor", „T·răiască Revoluţia din Octombrie ! ". 

INTREBARI ŞI RASPUNSURI. Organ de propagandă al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Romînia. Bucureşti. Septembrie 1932 
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- noiembrie 1933. Revistă ilegală. Dintre problemele la care dă răspuns 
revista: „Ce înseamnă aplicarea justă a tacticii de Front Unic de jos", 
„Care este rostul 1comitetelor de acţiune ?" „Tactica Frontului Unic şi sar
cinile partidului nostru", -'?.a. ·în care 1se refllectă orientarea justă spre ·rea
Jizarea frontului unic. „Ce este nou în situaţia politkă din Romînia în urma 
evenimentelor din februarie 1933 ?", „Care este cailea dezvoltării fascismului 
în Romînia ?". „Cum trebuie să organizăm şi să .pregătim lupta şomerilor ?" 

BULETINUL COMITETULUI DE ACŢIUNE IMPOTRIVA RAZBOIU
LUI. Bucureşti, 23 August 1932 - 4 februarie 1933. Redacţia şi administra
ţia: Bucureşti, str. Suvenir nr. 7. PU!blkaţie editată legal. In gazetă sînt 
publicate articole 1şi materiale referitoare la mi1şcarea impotri1Va războiului 

imperialist: ,,Apelul Comitetului de acţiune 1împotriva ră2Jboiului", „Con
ferinţa antirăzboinică din Bucureşti". Articolul „Greşelile mişcării antirăz
boinice" al tovarăşului Gh. Gheor.gbiu-Dej elucidează o serie de probleme 
ideologice ale mişcării anti·războinice din ţara noastră şi enunţă cu limpe
zime ţelul ei fundamental. 

BULETINUL. Organ al Partidului Comunist din Rominia. Bucureşti, 
1931 - iunie 1935. Organ ilegal al C.C. al P.CJR., publică documente de 
partid, articole şi materiale de directivă, pentru a le populariza în rînduri1le 
cadrelor şi membrilor de partid. 

SIRENA. Organ al Comitetului local al Ajutorului Roşu Bucureşti. 
Iulie 1933. Gazetă ilegală, editată de Ajutorul Roşu din Bucureşti,. Printre 
articolele şi materialele publicate: „Procesul ceferiştilor", „Doftana", „Ji
lava şi Văcăreşti". 

SIRENA CEFERISTA. Ziar de Front Unic de luptă al muncitorilor 
ceferişti. Bucureşti. August 1933. Ziar ilegal care mobilizează oamenii muncii 
în sprijinul luptătorilor ceferişti. Articolele sînt mobilizatoa·re pentru apă
rarea deţinuţilor revoluţionari : „Procesul C.F.R.", „Un nou atac al direcţiei", 
,,Accidente", „Mitraliere la !fiecare atelier .şi secţie". 

TINARUL LENINIST. Organul Central al Uniunii Tineretului Comu
nist din Romiinia. Bucureşti, decemibrre 1924 - 1 mai 1936. Organul central 
a U.T.C., editat ilega1l, prin problemele abordate a jucat un rol important 
Îll educaţia politico-ideologică a tineretului revoluţionar din ţara noastră, 
în strîngerea rfodurilor tineretului muncitoresc şi ţărănesc în jurul Partidu
lui Comuh1st Romîn. După 1933, publică numeroase articole consacrate 
mobHizării tineretului împotriova pericolului f.as.cist. O serie de articole de
mască monarhia, cheamă tineretul la apărarea independenţei patriei. 

TlNARA GARDA. Organul secţiunii Bucureşti a Uniunii Tineretului 
Comunist. Bucureşti. Aprilie 1932 - februarie 1935. Gazetă ilegală editată 
de org. U.T.C. din BU1Cureşti. De menţionat articolele „Scăipaţi de ocnă pe 
tovarăşii ceferi1şti ", „Diro1varea origanizaţii1lor reVIQlluţionare ", „Jos războiwl 
de jaf ! " La rubrica : „Frontul muncii", gazeta publică informaţii despre 
situaţia tinerilor din fab:ricile: „Lyons", „Voina", „Norma", „Horstein", 
„Mociorniţa", atelierele C:F.R. „Griviţa", „Textra", „Venus", ,1Malaxa". 

MOMENTUL social-economic-literar. Decembrie 1933. Redacţia şi ad
ministraţia : Bucureşti, str. Carol Davila nr. 25. Revistă legală antifascistă, 
care se adresează cu deosebire tineretului intelectual. Numeroase articole 
şi materiale abordează prob1emele educaţiei în şcoJ.i, a~e şomajuJlui intl:electual. 
Dintre articolele pe aceasH. temă: ,,Anul universitar 1933-1934", „Şcoala 
şi noua ofensivă culturală", „Numerus olausus :şi şomajul ·intelectual", „Aju
torul de şomaj al tinerilor", „Criza sufletească a tineretului". 
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LUPTA UNIVERSITARA. Organ de apărare a intereselor studenţeşti. 
3 februarie 1933. Redacţia şi administraţia: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 62. 
Publicaţie legală care mobilizează masele de studenţi la organizare şi luptă 
pentru îmbunătăţirea situaţiei lor economice, educă studenţimea· în spirit 
democratic; antifascist. Dintre articolele şi materialele publicate: „Schim
barea guvernului", „Presa", „Situaţia de la Academia Comercială", informa
ţii cu privire la viaţa şi luptele studenţilor medicinişti etc. 

ALARMA. Organul antimilitarist al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Romînia. Bucureşti, martie 1932 - octombrie 1933. Organ 
ilegal al C.C. al P.C.R. - de luptă pentru mobilizarea oamenilor· muncii 
împotriva pregătirilor războiului imperialist. 

Di111tre articO'lel.e publicate : „Muncitorii ceferiş.ti în faţa ju:stiţiei mi
litare". „Către muncitorii şi ţăranii din contingentul 1932", „Patria socia-
1ltstă în pericol". Articolele arătau pericolUJl care îl reprezintă un război 
irnperfalist:. „Pe spinarea muncitorimii se fac noi înarmări", „Sub masca 
serbărilor se ascund exerciţii şi manevre războinice", „Congresul antirăz
boinic din Amsterdam şi atitudinea delegaţilor comunişti", „Concediile de 
vară în armată - prilej pentru exploatarea soldaţi1lor". 

BRAZDA. Organ al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comu
nist din Romînia. Bucureşti. Noiembrie 1931 - iunie 1935. Organ ilegal al 
U.T.C. Artkolele şi materialele pubilioate au un conţinut revoluţionar, anti
fasdst : „Conversiunea datoriilor", „Către recruţii 1932". „25 de ani de la 
răscoalele ţărăneşti", „Luptaţi contra stării de asediu", „Jos dictatura ciocoi
lor. Jos regele călău!", „Jos Garda de fier". Gazeta mai publică inforimaţii 
despre luptele ţăranilor, şt,iri cu privire fa realizările din U.R.S.S. precum 
şi poezii cu conţinut social, revoluţionar. 

APARATORUL. Februarie 1933, Bucureşti, str. Bursei nr. 1. Organ de 
apărare a deţinuţilor politici antifascişti şi de demascare a abuzurilor, sa
mavolniciilor şi terorii regimului burghezo-moşieresc. 

Dintre articolele publicate : „Un nou cod penal", „O gardă ce-şi zice de 
fier". Ziarul demască prigonirea apărătorilor acuzaţi'lor politici, cheamă 
masele la solidarizare cu luptă-torH ceferişti. 

STEAGUL ROŞU. Organul Partidului Comunist din Romînia. Secţiu
nea Bucureşti. Iunie 1929 - martie 1937. Ziar ilegal care are rolul de a în
druma lupta membrilor de partid şi a oamenilor muncii din Capitală. 
Ziarul publică documente de partid, articole de orientare ideologică, mate
riale cu indicaţii organizatorice, informaţii etc. Ziarul publică informaţii din 
întreprinderile şi instituţiile din Capitală, precum şi ştki asupra situaţiei în 
închisori. 

BULETINUL COMITETULUI CENTRAL AL AJUTORULUI ROŞU DIN 
ROMtNIA. Bucureşti. Ianuarie 1931 - martie 1935. Organ ilegal al C.C. al 
AjutoruJui Roşu. Dintre articolele şi materialele publicate : „Siituaţia deţi
nuţillor politici din închisoriJe din Romi111ia se agravează din ce în ce mai 
mult", „Pe drumul refacerii organizaţiei noastre într-o organizaţie de masă", 
„Procesul din Calea Griviţei'', „P.ro111t ll!Ilic proletar de lupită pentru elibe
rarea ceferiştiifor şi a întăririi prizonierilor politici". „SoHdaritate initer
naţională, izvor de forţă şi izbî111dă ". 

BULETINUL Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist 
din Romînia. Bucureşti. Decembrie 1930 - iunie 1935. Organ ilegal al C.C. 
al U.T.C. Dintre documentele, articolele şi materialele publicate: „Rezolu-
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ţia Biroului al U.T.C.R.", „Cotitura spre munca de masă", „Situaţia politică 
şi sarcinile noastre". 

BULETINUL DE· ACŢIUNE îMPOTRIVA FASCISMULUI. Bucureşti, 
23 octombrie 1933 - 28 ianuarie 1934. Redacţia şi administraţia: Bucureşti, 
str. Poliţiei nr. 5. Publicaţie legală, editată de Comitetul Naţional Antifascist. 
Dintre articolele şi materialele publicate: „Apelul Comitetului Antifascist", 
„Să înceteze provocările", „Incendiatorii Reichstagului se demască", „Gu
vernul face politica -struţu1lui faţă de fascişti", „Fasoismul se demască", 
„Fascismul şi războiul", „Războiul în pregătire". Sînt pl.J:blicate documente 
ale mişcării antifasciste, informaţii despre constituirea de secţii. 

BULETINUL CONSILIULUI GENERAL AL SINDICATELOR UNI
TARE. Bucureşti. Decembrie 1932 - aprilie 1934. Organ central ilegal 
al sindicatelor revoluţionare. Dintre articolele şi materialele publicate: 
„învăţămintele din luptele economice decurse în ultimul timp", „Lupta 
pentru ajutorarea imediată şi permanentă a şomerilor", „Să împiedicăm 
concedierea celor 40.000 de funcţionari", „Schimbarea guvernului naţional
ţărănesc şi 11.11ptele din februarie", „Lupta pentru realizarea FrontUllui 
Unic de luptă", „Importanţa muncii printre femeile muncitoare", „Pen
tru un congres de Front Unic de luptă al ceferiştilor". 

CAZARMA. Organ antimilitarist al Comitetului CentraI ail Uniunii 
Tineretului Comunist din Romînia. Bucureşti. Mai 1931 - august 1935. 
Organ ilegrul al C.C. al U.T.C. Destinat tineri1lor soldaţi. Gazeta conţine 
numeroas~ articole care demască pregătirile de război împotriva Uniunii 
Sovietke, cuprinde informaţii despre situaţia grea a soldaţilor din unităţile 
militare din ţară, indioînd totodată metode de organizare şi luptă. Sînt pu
blicate numeroase informaţii din unităţile militare, care descriu suferinţa 
şi mizeria la ca·re erau supuşi soldaţii din armata burghezo-moşierească. 

DESCATUŞAREA. Organul Ajutorului Roşu din Romînia. Bucureşti. 
Mai 1931 - 1 mai 1935. Gazetă ilegală, editată de C.C. al Ajutorului Roşu, 
în vederea mobilizării maselor de oameni ai muncii împotriva terorii şi 
samavolniciilor autorităţilor burghezo-moşiereşti, pentru ajutorarea deţi
nuţilor politici şi a familiilor acestora, pentru cucerirea amnistiei politice. 
Gazeta publică de asemenea informaţii din închisori, ştiri cu privire la 
mişcarea antifascistă, informaţii cu privire la succesele din U.R.S.S. 

LA LUPTA. Organ al Comitetului Raional de Negru. Organizaţia de 
Ilfov a Partidului Comunist din Romînia. Bucureşti. 1933 - aprilie 1934. 
Dintre articolele publicate: „Trăiască 1 Mai de luptă!", „Recursul a fost 
cucerit. înainte pentru eliberarea ceferiştilor", „Teroarea de la Mocior
niţa". Gazeta publică ştiri despre situaţia şi frămîntările muncitorilor din 
fabricile: „Voina", „SET", „Lemaître", „Suchard" 1şi „Mioara". 

LUPTA SINDICALA. Organul Comisiei Locale a sindicatelor munci
toreşti din Capitală (legal). 4 decembrie 1932 - 24 martie 1935. Redacţia 
şi administraţia: Bucureşti, str. Decebal nr. 6. Gazetă sindicală care dez
bate problemele organizării ~uptelor ecanomice şi politice ale muncito
rimii din Bucureşti: „Teroarea se înăspreşte", „Sprijin Ajutorului Munci
toresc", „Alegerile comunale", „13 Decembrie 1918 - 13 Decembrie 1932", 
„Luptele textiliştHor bucureşteni", „AjutorUll de şomaj şi patronatul", des
pre acţiuni muncitoreşti de la fabrica „Saturn", de la C.F,R., „Malaxa", 
„S.T.B.". 

NAZUINŢA CELOR CE MUNCESC. Organul Comitetului Central al 
Ligii Muncii (legal). 9 decembrie 1933. Redacţia: Bucureşti, str. Vistie-
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rului nr. 25. Gazeta miliitează pentru Front Unic Muncitoresc, împotriva 
pericoluJlui fascismului şi a terorH regimului burighezo-moşieresc. Dintre arti• 
colie şi materiaJle: „Fascismu~", „Cum e exploatată ţărănimea", „Regimul poli
ticilor lîn indhiisorile -rom~neşti", „Crima judiciară de la ,Le~pzig". 

TRIBUNA LUCRATORILOR COAFORI-FRIZERI. O·rgan al Sindica
tului coafori-frizeri. 26 noiembrie 1933. Redacţia şi administraţia: Bucu
reşti, Calea Victoriei nr. 49. Gazetă legală a Sindicatelor Unitare. Gazeta 
.dezbate problemele economice şi politice ale muncitorilor coafori şi fri
zeri. lntr-0 .serie de articole 1şi note sţnt demascaţi 'liderii reformişti din 
fruntea C.G.M. 

* . RASCOALA. Gazetă pentru argaţi, ţărani săraci şi mijlocaşi. Organ al 
Comitetului judeţean IBucuretşi. Iunie 1934. Gazeta ilegală, pentru mobilizarea 
ţărănimii muncitoare la luptă revoluţionară, împotriva regimului bur.ghezo
moşieresc. Gazeta mai cuprinde informaţii cu privire la jefuirea şi mizeria 
ţăranilor din satele : Gălbinaşi, Fundeni, Fîntîna Doamnei şi Bragadiru. 

TlNARUL GFR-ist. Origan al celulei U.T.C.-ului de la atelierele C.F.R. 
Bucureşti. Februarie 1934. Gazetă ilegală a uteciştilor de la„ Griviţa". Ar
ticole şi materiale: „De la atelierul de vagonaj", „Din iadul (căminul) 
ucenicilor din atelierele Griviţa", "Tovarăşi, tineri muncitori, ucenici, la 
luptă contra atacurilor direcţiunii ! ", „Către recruţii noştri". 

SPICUIRI DIN PRESA. Editat de Comitetul judeţean din Ilfov al 
Partidului Comunist din Rornînia. Bucureşti, 15 februarie 1934. Publicaţie 
ilegală, cu caracter de Buletin informativ. Dint.re articolele şi materialele 
publliicate: „Bilanţul 'lU1ptelor revoluţionare din 1933", ariticole pe probleme 
ale întă-ririi legăturilor P.C.R. cu masele. 

AŞA. 5 martie 1934 - 29 iulie 1934. Redacţia: Bucureşti. str. Ionescu 
Gion nr. 14. Revistă antifascistă cu preocupări culturale şi politice. Revista 
publică materiale consacrate demascării pericolului de război· imperialist 
care împinge llllIIlea spre con:fjlai~raţii mondiale. Sînt date ştiri privind acti
vhatea antifasci1Sită a fomefilor din ţară şi străinătate. 

BOLŞEVICUL Origan de critică al Comitetului organizaţiei Bucureşti 
a Partidului Comunist din Romînia. Mai 1934. Buletinul a apărut ilegal. Din
tre articolele publicate: „împotriva răiJboiului", „Propagâooa antimilita
ristă", „învăţămintele căderilor", Publicaţia conţine de asemenea materiale 
de îndrumare a activităţii celulelor. 

AMICII U .R.S.S. Origan legal al Asociaţiei „Amicii RepUJblicilor Sovie
tice Socialiste". Bucureşti, 16 octombrie 1934, str. Inginer Sailigny nr. 6. 
Articolele publicate urmăresc să popularizeze realizările idin prima ţară 
-soC'ialistă şi corespondenţe: „Rositu~ nostru", „Ce ne scriu aderenţii", „Cwn 
este privită Asociaţia Amicii U.R.S.S.". 

FARUL ROŞU. Organ al Comitetului Raional de Galben al organfa.aţiei 
de Ilfov a ·Partidului Comunist din Romînia. Bucureşti. :Februarie 1934 -
ianuarie 1935. Gazetă ilegală. Articole ~i materiale: ,1Greva demonstrativă 
de [a fabrica de textile Regina Maria", informaţii despre situaţia muncitorilor 
de la S.T.B., „Leonida", „Bakani". Ziarul conţine „Rubrica tineretului". 

FRONTUL ROŞU. 1934. Origanul Comiitetllllui Raiionall de AfbaSitru al 
Partidului Comunist din Romînia. Secţiunea Bucureşti. 

NOI VREM PAMlNT. Gazetă pentru argaţi, ţărani săraci şi mijlocii. 
Bucureşti. Ianuarie 1934 - iulie 1935. Gazetă ilegală, editată de C.C. al 
P.C.R. Dint·re articolele şi materialele publicate : „Nu lăsaţi pe boieri, că-
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mătari şi statul lor să vă mai jefuiască. Numai astfel veţi scpa de înfome
tare ! ", „Nu conversiunea, ci ştergerea datoriilor", „Uniunea Sovietică în 
fruntea luptei pentru păstrarea păcii". 

STUDENTUL LENINIST. Organul local al organizaţiei comuniste stu
denţeşti Bucureşti. Martie 1934. Publicaţie ilegală pentru studenţi, aivînd 
rolul de a-i mobiliza la acţiuni revoluţionare, în jurul clasei muncitoare şi 
sub conducerea ei. 

BECCA ROŞIE. Organ al secţiei sindicale. Bucureşti. Februarie 1934. 
Gazetă de uzină, editată ilegal. Ziarul conţine chemări de încadrare în sin
dicatele revoluţionare, precum şi informaţii despre situaţia muncitorilor din 
sooţii1le fabricii. Sînt publicate ştiri despre luptele greviste ale proleta
riatului. 

UMANITAT·EA. 2 septembrie - 29 octombrie 1934. Redacţia şi admi
nistraţia : Bucureşti, Calea Victoriei nr. 55. De semnalat articolele şi ma
terialele: „Congrese muncitoreşti", „Mişcările din Spania", „O instituţie pa
razitară: Camera de muncă", „Artiştii proletari'', „Şomerul intelectual". 
Numeroase reportaje descriu viaţa şi lupta muncitorilor din diferite între
prinderi din ţară. 

MALAXISTJ. Bucureşti. Gazetă de uzină, editată ilegal în preajma lui 
1 Mai 1934. Editorialul: „Ce este un ziar de fabrică şi pentrn ce apare?", 
articolul „1 Mai 1934'', precum şi informaţiile cu privire la situaţia munci
torilor din uzină. 

ECHIPA. 7 octombrie - 25 noiembrie 1934. Redacţia: Bucureşti, str. 
Ionescu-Gion nr. 14. Revist·a are preocupări principale de domeniul politicii 
interne şi internaţionale. Dintre articolele: „Gloanţele de la Marsilia'', „Sta
tui ţărănesc", „Uniunea Sovieti'Că şi cqpiii". 

CONSTRUCTORUL. Organul Sindicatului muncitorilor din industria 
construcţiei. Bucureşti. 26 august - 18 noiembrie 1934. Redacţia şi admi
nistraţia : Bucureşti, str. Eugen Carada nr. 9. Organ legal al Sindicatului 
revoluţionar al muncitorilor constructori din Bucureşti. Gazeta cheamă pe 
muncitorii .constructori la organizare şi luptă, demască pe reformiştii ca 
spărgători ai unităţii sindicale, dezvăluie conţinutul reacţionar al fascis
mului. Ziarul publică informaţii de pe şantierele din Bucureşti, ştiri interne 
şi internaţionale. 

AZ EPITOMUNKAS. Organul Sindicatului muncitorilor constructori 
din Bucureşti. 26 august 1934 - 11 noiembrie 1934. Redacţia: Bucureşti, 
st·r. Belvedere nr. 12. Gazeta apare ca ediţie în limba maghiară a publica-
ţi ci „Constructorul ". 

* 
JILAVA ROŞIE. Iulie 1935 - decembrie 1935. Gazeta a apărut ilegal, 

fiind reda·ctată de deţinuţii comunişti din închisoarea „Jilava". Dintre ar· 
ticale: „Importanrţa luptei ce o pregătim pentru cîştigarea regimului", „Des· 
pre importanţa participării la munca culturală", „13 Decembrie". „Războiuil. 
italo-abisinian", „Frontul PQpular Antifascist şi atitudinea Partidului naţia· 
nai-ţărănesc", „Importanţa reluării relaţiilor dintre Romînia şi U.R.S.S.". 

FABRICA ŞI OGORUL. Organul Blocului Muncitoresc-Ţărănesc, din 
Bucureşti. Iunie - iulie 1933. Printre articolele şi materialele publicate : 
„Procesul ceferiştilor", „Prelungirea stă-rii de asetdiu", „Periferia şi [primă
ria", „Tineretul şi rolul lui de azi" „Lupta antifascistă a maselor". 
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CRIZA. Bucureşti. 28 aprilie - 19 mai 1935. Gazeta luptă pentru demas
carea tendinţelor burgheziei de a arunca pe umerii clasei muncitoare ur
mările crizei. Numeroase articole şi materiale sînt consacrate dezvăluirii 
condiţiilor grele economice ale maselor muncitoare: , 1Revendicări•le mun
citorilor de la atelierele C.F.R.-Griviţa", „Viaţa de mizerie a funcţionarilor 
publici", „Pepinierele de tuberculoză din magazinele Capitalei", „Exploa
tarea de la Metaloglobus''. O serie de articole şi materiale descriu situaţia 
şi .lUlpta muniohoriior de Ja fabricille „Haug", „Venus'', „Saturn", ,„Mioara" etc. 

CRITICA. Artă-Literatură-Filozofie-Sociologie. Bucureşti ,7 februarie 
1935 - 14 iul.ie 1935. Redacţia şi Admini•straţia: Bucureşti, str. Louis 
Blank, nr. 21. Revistă legală. Articole: „Doi ani de la incendierea Reich
stagului", „Studenţii şi politica", „Concepţia materialistă a istoriei", „Ro
main Rolland despre rolul intelectualilor". 

ORIZONT. Organul Ugii contra prejudecăţilor. Bucureşti. 24 februa
rie - 28 aprilie 1935 .. Redacţia: Bucureşti, str. Mexic nr. 3. Revistă editată 
legal .pentru răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice, lupta împotriva misti
cismului, prejudecăţilor şi sutpe!'stiţiilor, a reacţionarismului politic şi şo

vinismului. O serie de documente şi materiale oglindesc activitatea Ligii 
contra prejudecăţilor. 

DRUMUL FEMEII. Bucureşti, 25 martie - 22 iunie 1935. Redacţia şi 
administraţia: Bucureşti, B-Oul Elisabeta, nr. 7. Gazeta demască inega
litatea economică şi politică a femeilor din Romînia burighezo-moşierească. 
Gazeta publică articole împotriva fascismului şi războiului imperialist, pentru 
pace şi prietenie cu U.R.S,S. 

SA NE DAM MIINILE ! Ziar local de Front Unic al origanizaţiei din 
Bucureşti a Partidului Comunist din Rominia. Bucureşti. Iulie 1935 -
februariie 1936. Gazetă ilegală. De menţionat articolele pentru realizarea 
F.UM.: „Ce surferă şi ce vor muncitorii din deipouri'le C.F.R. ?", „Frontul 
Unic cere înfăptuiri", „Să ne dăm mîin.ile pentru Frontul Popular". 

STUDENTUL ROMtN. 30 octombrie 1935 - 31 mai 1936. Redacţia şi 
administraţia: Bucureşti, ·str. Doamnei nr. 14. Publicaţie legală, editată 
pentru studenţi de Frontul studenţesc democrat. Gazeta militează pentru 
promovarea intereselor studenţeşti, demască fascismul şi şovinismul, ana
lizează şi îndrumă luptele studenţeşti. Dintre artieolele şi materialele 
publicate: „Studenţimea şi ţăranii", „Congresul mondial pentru pace", 
„Acţiunea de la Facultatea de drept", „Frontul studenţesc democrat". 

TtNARA GENERAŢ.IE politică-socială-literară. Redacţia şi administra
ţia : Bucureşti, str. Răsuri nr. 3. Revistă studenţească antifascistă, editată 
legal. O serie de articole şi materiale conţin date cu privire la acţiunile 
studenţeşti. 

STUDENTUL EVREU. Publicaţie lunară de luptă studenţească. Bucu
reşti. 10 ianuarie 1935 - 19 aprilie 1935. Redacţia şi aid.ministrnţia: Bucu
reşt·i, str. Sfinţilor nr. 47. Revistă ant~fascistă pentru studenţii evrei. Arti
cole: „Dreptul Ja viaţă", „Numerus Clausus", „Despre legea anttdemocratică 
a avocaţifor". Revista publică interviurile unor oameni de ştiinţă care se 
ridică împotriva antisemitismului, precum şi ·informaţii studenţeşti. 

* 
ERA NOUA. Revistă lunară de filozofie, literatură, ştiinţă. Februarie 

aprilie 1936. Redacţia şi administraţia: Bucureşti, str. Brezoianu nr. 18_ 
Revistă legală, editată de partid la mijlocul deceniului patru. „Era nouă" a 
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jucat un rol de seama m afirmarea ·ideologiei clasei muncitoare, în cul
tura din ţara noastră. Dintre articolele şi studiile de filozofie şi sociologie: 
„Criza ştiinţei" (Studiul, apărut în continuare în cele trei numere ale re
vistei, abordează problemele filozofice ale ştiinţelor moderne ale naturii 
în lumina lucrării lui V. I. Lenin, „Materialism şi empiriocriticism"), „Mis
ticismul şi filozofia romînească", „Note asupra mişcării de monografie so
ciologică". In domeniul istoriei: articolul „115 ani de la mişcarea democra
tică a lui Tudor Vladimirescu", iar în cel al ·Învăţămîntului „Impasul şcoalei". 
Sînt tratate probleme economice ale Romîniei şi a altor ţări: „Bilanţul 
economic al anului 1935 în U.R.S.S.", „Expoziţia eehiipelor de lucru studen
ţeşti", „Criza generală". 

ARENA-politică•social-edilitară. Februarie-iunie 1936. Redacţia: Bucu
reşti, str. PasajUil .I.rnobhliara. PUJblicaţie legală editată de partid cu scopul 
de a îndruma şi mobiliza masele împotdva pericolului fascist pentru 
Frontul popular, pentru apărarea deţinuţilor politici. „Arena" publică nu· 
meroase articole :şi materiale privind situaţia •şi lupta muncitorilor din 
uzine şi fabrici, relatări cu privire la grevele de la întreprinderile textile, 
analizează metodele de conducere a mişcării greviste. Dintre articolele şi 
materialele publicate: „Gărzile antifasciste: imperativul zilei", „Tineretul 
are nevoie de pace", „Activitatea Blocului Democratic", „După 1 Mai", 
,.însemnătatea Congresului Sindicatelor C.F.R.", „Pentru pregătirea Con
gresului sindicatelor ceferiste", „Vrem amnistie pentru deţinuţii anti
fascişti", „Frontul Popular şi ţărănimea", „Tot despre Congresul fier-me
tal", „De la frontul comun al meseriaşilor". 

BLOCUL 1936. Apare sub ingrijirea Comitetului Central al Blocului 
pentru apărarea libertăţilor democratice. Redacţia 1şi administraţia : .Bucu
reşti, str. Aurelian nr. SO •. Blocul militează pent·ru crearea unui larg Front 
Popular antifascist in articolele „Fascismul contra naţiunii", „Fascismul în 
Romînia", „Blocul democratic şi politica guvernului". 

ATLAS. 18 ianuarie 1936 - 1 mai 1936. Redacţia: Bucureşti, str. Za
haria nr. 10. Publicaţie cu preocupări dominante de domeniul politicii. 
Dintre articolele şi materialele publicate: „Noi provocări războinice", „Li
bertăţile noa•stre constituţionale", „Procesul Thalmann", „Amnistia - o 
revendicare a democraţiei", „Iarăşi Doftana", „In pragul Congresului sin
dicatelor ceferiste", „Problema funcţionarilor publici". 

DRUMUL TINERETULUI. Oganul Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. Bucureşti. Decembrie 1936. Organ ilegal al C.C. al 
U.T.C. care apare în continuarea „T1înărului leninist". iDintre articolele şi 
materialele publicate: „13 Decembrie o zi împotriva exploatării şi a pri
goanei". „Tineri, nu lăsaţi satul pradă domnişorilor fascişti", „Poliţia 
şcolară". 

REPORTER. Săptărnînal ilustrat - politic - literar şi artistic. 6 de
cembrie 1933 - 6 februarie 1938. Redacţia: Bucureşti, Calea Victoriei 33. 
Revistă democratică, antifasci·stă. La mijlocul anului 1937 revi·sta trece sub 
influenţa hotărîtă a partidului, sfîrşind prin a deveni o publicaţie de ipartid. 
Dintre articolele pe teme politice, se desprind cele consacrate combaterii 
fascismului: „Frontul contra gărzii de fier", „Apusul fascismului", „Pro
cesul incendierii Reiohstagului ". Revista publică numeroase articole care 
demască hitlerismul, iau apărarea Spaniei republicane, popularizează suc
ce-,ele forţelor democratice din lumea iÎntreagă. 1Bogat ·reprerentată, partea 
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literară se distinge prin publicarea ·de lucrări aparţinind unor cunoscuţi 
scriitori progresişti. 

* 
DACIA NOUA. 1937-1938. Redacţia: Bucureşiti, str. Academiei nr. 1. 

Axa revistei o constituie problemele culturii şi ale politicii internaţionale, 
privite in lumina năzuinţelor democratice ale tineretului. Dintre articole: 
„Adevăratul război contra trusturilor", „Social-democraţii în pragul anului 
1938", „Germania cere cOllonii", despre pericOllul fascist, „De 'la dadaism şi 
suprarealism la realismul social", ,,.Despre eroism", ,1Necesitatea culturii 
sociale şi politice". 

ŞTIRI. Bucureşti - 1938. Publicaţie ilegală, editată de P.C.R. De men
ţionat articolele: „Romînia şi interesele speciale ale Germaniei", „Regimul 
de distrugere a antifasciştilor la închisori", „Campania ·În favoarea Spaniei 
trebuie înteţită", „Atacul guvernului împotriva sindicatelor muncitoreşti", 
articole despre primejdia războiului imperialist. 

COMENTAR. Bucureşti. 3-14 iunie 1938. Redacţia şi administraţia: 
Bucureşti, str. Romană nr. 17. Revistă legală editată de partid cu ajutorul 
unui grup de intelectuali democraţi. Sînt publicate articole împotriva peri
colului fascist. „Totalitarismul in derută", „Avantpostllll ungar" etc. Sînt 
publicate recenzii, note pe teme culturale, cronici. 

LUPTA TINERETULUI. Organul Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist din Romînia. Bucureşti, 15 martie 1940. Publicaţie ilegală. 
Articolele şi materialele publicate arată drumul luptei revoluţionare a tine
retului împotri·va pericolului fascist. Lupta Tineretului publică informaţii 
despre acţiun1le tineretului din ţară, precum şi ştiri din UJR.S.1S. 

TlNARUL LUPTATOR. Organul Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Secţiunea Rominia. Bucureşti. Septembrie 1940. Gazetă 
ilegală, editată de C.C. al U.T.C. care demască politica trădătoare a bur
gheziei şi moşierimii care nu s-au împotrivit răpirii nordului Transilv.aniei. 

BULETIN INFORMATIV. Bucureşti. 10 octombrie 1941 - 6 iunie 1942. 
Publicaţie ilegală editată de partid. ·Publicaţia conţine informaţii asupra 
desfăşurării războiului, despre mişcarea de rezistenţă din ţările subjugate 
de hitler1şti des.pre poziţia potrivnică •războiului hit1lerist şi dictaturii 
fasciste. 

BULETIN INFORMATIV PENTR!U LUPTA PATRIOTICA A TINERE
TULUI ROMIN. Bucureşti. 15 aprilie 1942 - 4 iulie 1942. Gazetă ilegală. 
Dintre articolele şi materialele publicate : „Romînia sub cizma hitleristă", 
„LU1pta pentru salvarea patriei", „Lupta ;pent·ru pîine şi pace de la atetlierele 
C.F.R.-Griviţa", ,1Datoria tineretului în ceasurile de faţă", „Lupta contra 
plecării tinerilor muncitori în Germania". 

ROMINIA LIBERA. Foaie de informaţii a Frontului Unic Naţional de 
1uptă pentru independenţă, democraţie, pace, pîine, Bucureşti. 15 aprilie 
1942 - 20 aprilie 1942. Publicaţie ilegală cu conţinut antihitlerist, apărută 
:sub forma unui buletin de ştiri. 

ROMINIA LIBERA. Ziar patriotic. Bucureşti. 28 ianuarie 1943 - 23 
august 1944. Ziar ilegal central, îndrumat de partid, „Romînia liberă" a 
adus o contr1buţie de seamă la mobilizarea forţelor patriotice din Romînia 
la lupta .împotriva ocupanţilor hitlerişti şi a dictaturii antonesciene, pentru 
ieşirea Romîniei din război şi alăturarea ţării coaliţiei antihitleriste. Dintre 
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articolele şi rnateri1a:lele publica.te: „Chemarea Comitetu~ui Uniunii Patrio
ţilor", „Manifestul de 1 Mai 1944 al .Frnntului Unic Muncitoresc", ,;Declaraţia 
Uniunii Patrioţilor", „Poporul romîn trebuie să 'Împiedice nimicirea sa", 
„Armatele hitleriste se apropie de catastrofă", „Sprijiniţi Armata Roşie". 

„Romînia Liberă" a militat pentru unirea într-un larg front a tuturor 
forţelor patriotice, antifasciste, antihitleriste, a luat atitudine împotriva 
pol1ticii contrare interese/lor naţionaqe dusă de şeful PNŢ, Iuliu Maniu, a 
chemat necontenit armata să se alăture luptei drepte, ant1fasdste, antihiitle
riste, pentru libertate naţiona~ă şi independenţă. tn edi'torialul primului nu
măr se arăta: „Sunăm chemarea 1a unire sub cutele gloriosullui şi neînvinsu
lui drapel al independeiliţei şi libertăţii naţionatle şi nu cunoaştem ca duşmani 
dedt pe cotropitorii şi pe trădătorii de neam ce Je servesc drept undlte": 

BULETINUL CAPITALEI. Bucureşti. 1944. Organ ilegal de partid. 
Dintre articolele şi materialele publicate : „Chemarea la unire şi la Iuptă, 
pentru pace, pentru izgonirea nemţilor din ţară, pentru doborîrea regimu
lui Antonescu de trădare, pentru o Romînie liberă, independentă şi demo
cratică", „Armata să nu asculte ·de trădătorii de ţară", „Viaţa lin întreprin
deri. Lupta muncitorilor împotriva teroarei hitleriste". 

BULETIN DE RADIO. Bucureşti, 20 aprilie 1944 - 14 mai 1944. Bu
letin informati'V, apărut ilegal pentru mobilizarea maselor contra dictaturii 
militaro..fasciste şi a războiului hitlerist. Dintre articolele şi materialele publi
cate : „Manifestul Frontului Patriotic" (1 Mai 1944), „Declaraţia Guvernului 
Sovietic cu prilejul intrării Armatei Sovietice pe teritoriul Rominiei". 

CHEMAREA. Organul Comitetului Central al Uniunii ·Patriotice. Bucu
reşti. 22 iulie 1944. Gazetă patriotică antihitleristă, editată ilegal, sub îndru
marea P.C.R., cu menirea de a mobiliza oamenii muncii [mpotriva ocupan
ţilor hitlerişti 1şi a clicii antonesciene, pentru ieşirea Romîniei din război şi 
încheierea păcii cu U.R.S.S. 

BULETINUL APARARII PATRIOTICE. Bucureşti. Iunie 1944 - 1 au
gust 1944. Gazetă ilegală apărută sub îndrumarea ,p .R.C. cu orientare net 
antifascistă, ant1hitleristă. Gazeta conţ·ine articole care demască teroarea 
dezlănţuită împotriva patrioţilor, informaţii din închisori şi 'lagăre, în legă
tură cu masacrele de la Rîbniţa etc. 
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