
BUCUREŞTI îN PERIOADA LUPTEI 
JMPOTRIVA PERICOLULUI FASCIST 

ŞI A DICTATURII MILITARE FASCISTE (1933-1944) 
de TITU GEORGESCU 

Bucureşti în anii care au urmat crizei economice şi luptelor revo
luţionare a le muncitorimii din ianuarie-februarie 1933, reflectă în modul 
cel mai concentrat viaţa economică şi politică a Romîniei, cu contradic
ţiile sale, cu grupările şi regrupările de forţe social-politice, cu înverşu
nate lupte pro şi contra democraţiei. 

Bucureştiul, oraşul unde era concentrată masa cea mai mare de 
muncitori, de antifascişti, de intelectuali patrioţi, în raport cu alte centre, 
crea focarul cel mai viu, mai efervescent al luptei pentru democraţie, pace 
şi progres social. Atît în perioada premergătoare celui de-al doilea război 
mondial, cit şi în timpul războiului, Bucureştiul -şi-a îndeplinit cu cinste 
rolul de centru al mişcării muncitoreşti şi antifasciste din Romînia. Jn 
Capitala ţării se ciocneau în chipul cel mai ascuţit şi cu implicaţiile cele 
mai complexe interesele unui însemnat număr de proletari din întreprin
deri cu reprezentanţii reacţiunii burghezo-moşiereşti şi ai autorităţilor 
guvernamentale, grupate la rîndul lor în acelaşi mare şi principal centru 
economic, politic şi administrativ al ţării. 

Bucureşti era centrul recunoscut de întreaga mişcare muncitorească 
şi antifascistă şi spre acest focar al luptei de clasă, spre organizaţiile 
revoluţionare, democratice din Bucureşti erau îndreptate privirile organi
zaţiilor şi secţiilor din ţară, ale tuturor patrioţilor, care vedeau în muncito
rimea bucureşteană stegarul luptei şi năzuinţelor populare, profund 
democratice. 

Capitala s-a afirmat puternic, cu toată vigoarea, de la înălţimea 
rolului de centru al mişcării muncitoreşti, îndeosebi cu prilejul luptelor 
eroice ale muncitorimii ceferiste din ianuarie-februarie 1933. 

Marea bătălie de clasă la care s-a ridicat muncitorimea ceferistă 
din Romînia şi în primele rînduri muncitorii de la „Griviţa" Bucureşti, 
întruchipa opoziţia maselor largi împotriva claselor dominante, a politicii 
reacţionare, a pericolului fascizării şi pierderii independenţei patriei. 
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„Griviţa" - reduta proletară din Bucureşti, a devenit un simbol 
al luptei împotriva exploatării şi a pericolului fascist, al luptei pentru 
democraţie şi suveranitate naţională. 

„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" 1• 

Evenimentele politice din Bucureşti, începînd cu februarie 1933, se 
\"Or desfăşura şi mai mult decît pînă acum, sub semnul prezenţei clasei 
muncitoare şi a organizaţiilor sale revoluţionare, democratice, antifas
ciste în viaţa generală politică a Capitalei şi a ţării. 

Luptele de la Griviţa au fost un apel al clasei muncitoare, adresat 
tuturor claselor, păturilor sociale, grupărilor şi partidelor politice, au 
fost un semnal de alarmă care anunţa şi mobiliza împotriva marelui 
pericol care plana asupra poporului romîn. Politica agresivă imperia
listă, revanşardă, distinct conturată după venirea la putere a hitleris
mului în Germania, întemeiată pe vechea politică a militarismului 
german şi a fostei Austro-Ungarii, ameninţa sud-estul Europei şi în mod 
direct Romînia. Pacea, suveranitatea şi integritatea naţională a Romîniei 
erau nemijlocit vizate de către forţele agresive, hitleriste din afară şi de 
către cele prohitleriste, antinaţionale, dinăuntru. Prin marea ridicare 
revoluţionară din februarie 1933, clasa muncitoare a lovit în organiza
ţiile fasciste, slabe pînă la venirea la putere a lui Hitler, dar care căutau 
după aceea să forţeze cursul politicii romîneşti spre o aliniere la Ger
mania hitleristă. 

Caracterul antifascist al luptei clasei muncitoare din 1933 şi-a 
pus amprenta asupra dezvoltării imediate a acţiunilor proletariatului, a 
maselor, a tuturor forţelor şi grupărilor interesate în împiedicarea fasci-
zării ţării şi pierderii independenţei 2• · 

Luptele muncitorimii au contribuit efectiv la reevaluarea orientării 
unei serii de grupări politice neproletare, la alinierea unora dintre cele 
burgheze la o politică de pace, potrivnică hitlerismului, fascismului. Fac
torul principal al acestor regrupări a forţelor social-politice l-a consti
tuit creşterea forţei de atracţie a proletariatului şi a prestigiului Parti
dului Comunist din Romînia, organizatorul luptelor din ianuarie-fe
bruarie 1933. 

In Bucureşti, mai mult ca în oricare alt centru, s-a resimţit atît 
înaltul grad al combativităţii muncitoreşti cît şi larga solidaritate a 
maselor muncitoare, a păturilor mijlocii, a intelectualităţii, meseriaşilor, 
funcţionarilor, micilor întreprinzători, inclusiv unii reprezentanţi ai 
burgheziei. 

Caracterul popular, larg reprezentativ al luptelor muncitorimii a 
adîncit în conştiinţa maselor convingerea că proletariatul este purtăto
rul intereselor şi năzuinţelor de libertate, pace şi democraţie ale poporu
lui romîn. 

Luptele muncitorimii, la care se adaugă efervescenţa ·creată în 
rîndul maselor, au determinat clasele dominante să-şi revizuiască planu-

1 „Scînteia", nr. 4 din 15-28 februarie 1933. 
2 „Studii" - revistă de istorie nr. 1/1963, vezi articolul : Tnsemnătatea eroicelor lupte 

ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti pentru întărirea legăturilor P.C.R. Cil masele in vede
rea mobilizării lor împotriva fascizării Rominiei, pag. 139. 
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rile pentru a face faţă contradicţiilor şi disensiunilor din cadrul lagă
rului burghezo-moşieresc şi pentru a nu se afla într-o opoziţie flagrantă 
cu voinţa maselor. 

în Bucureşti, centru politic şi administrativ al ţării, reprezentanţii 
claselor dominante, din guvern, de la conducerea partidelor politice, ai 
autorităţilor poliţiste, represive, au trăit evenimentele de mare tensiune 
cînd proletariatul Capitalei se ridicase în 1933, pentru a-şi impune hotă
rîrea de luptă. Aceiaşi reprezentanţi cu îngrijorare trăiau în continuare 
momente de afirmare a forţelor muncitoreşti, democratice, antifasciste. 

în atmosfera de puternică ripostă dată de muncitorime pericolului 
fascist, s-au manifestat cu mai mult curaj acele forţe ale burgheziei, 
mai lucide, care vedeau primejdia şi pentru propriile partide şi interese 
cît şi pentru soarta independenţei ţării. Oamenii politici burghezi ca 
Nicolae Titulescu, Dr. N. Lupu, prof. Nicolae Iorga, Grigore Iunian şi 
alţii aveau să apară după 1933 pe tribunele întrunirilor politice din Bucu
reşti şi să dezvăluie consecinţele ofensivei politicii hitleriste şi urmările 
sale în Romînia. O bună parte a presei burgheze, în coloanele căreia 
se publicau adesea articole ale gazetarilor democraţi, antifascişti, demasca 
ţelurile antipopulare ale organizaţiilor fasciste, prohitleriste din Romînia. 

Bucureştiul a devenit o arenă de acerbă dispută între organizaţiile 
şi forţele muncitoreşti antifasciste, democrat-burgheze pe de o parte, şi 
cele fasciste sprijinite de o mînă de mari potentaţi ai finanţelor şi in
dustriei pe de altă parte. încă la sfîrşitul anului 1933 legionarii, încurajaţi 
de succesele lui Hitler, au luat cu asalt tribunalele din cîteva sectoare 
ale Bucureştiufoi, pentru a· şi impune listele de candidaţi în alegerile 
parlamentare din decembrie. S-au baricadat în sedii, în localurile de 
întruniri fasciste, au organizat demonstraţii huliganice în centrul Bucu
reştiului, chemînd la violenţe împotriva tuturor celor care nu le împăr
tăşeau planurile. Trecînd peste „bunăvoinţa" acordată de palat şi guvern, 
legionarii au început să tragă, pe străzile Capitalei, pînă şi în poliţie. 
Cînd I. G. Duca, primul ministru liberal, la insistenţele lui N. Titulescu 
şi altor politicieni burghezi ostili Germaniei hitleriste, a încercat să tem
pereze excesele fasciştilor, acesta a fost asasinat, iar N. Titulescu declarat 
ca duşman de moarte. Garda de fier, dezavuată de masele largi popu
lare, incapabilă să participe la viaţa politică a ţării pe alte căi decît cele 
proprii hitlerismului, a asasinat în decurs de şapte ani trei prim-miniştri 
precum şi un număr de miniştri, prefecţi, lideri de partide politice, nume
roşi oameni ai muncii, intelectuali patrioţi, antifascişti. Creată ca o grupare 
de tip hitlerist, în spiritul sălbăticiei rasiste, Garda de fier desfăşura o 
furibundă campanie anticomunistă, antidemocratică, şi antisemită, agitînd 
lozinci demagogice şi diversioniste pentru a atrage masele nemulţumite de 
politica nepopulară a P.N.L. şi a P.N.Ţ. In Bucureşti mai ales, bandele tero
riste ale Gărzii de fier erau alcătuite pe temelia mozaicului social al marelui 
oraş, din indivizi declasaţi, mulţi criminali de profesie, fii de mari bancheri, 
industriaşi, moşieri şi chiaburi, studenţi repetenţi şi vagabonzi, tineri aflaţi 
în plasa lozincilor demagogiei legionare. Aceste bande, unităţi de şoc 
instruite după metode hitleriste, atacau sediile organizaţiilor democratice, 
spărgeau magazinele şi casele celor „indezirabili", provocau cetăţenii paşnici 
şi puneau la cale incidente şi scandaluri în barourile şi în facultăţile din 
Bucureşti, la întruniri publice şi reuniuni culturale. 
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Tn aceste împrejurări, - cînd ofensiva vîrfurilor marei burghezii 
~i ale moşierimii era dirijată în esenţă pe două direcţii: spre instaurarea 
dictaturii regale de către monarhie cu sprijinul unei părţi a marilor ban
cheri, industriaşi şi moşieri pe de o parte şi pe de altă parte dictatura 
fascistă şi cu tendinţe de aliniere la Germania hitleristă de către orga
nizaţiile prohitleriste susţinute de Hitler şi de cele mai reacţionare şi 
antinaţionale forţe ale marelui capital - clasa muncitoare în frunte cu 
Partidul său comunist s-a situat cu consecvenţă în fruntea luptei pentru 
apărarea libertăţilor democratice, a independenţei ţării, contra fascismului. 

Poporul romîn putea fi salvat de primejdia fascistă, hitleristă în 
condiţiile realizării unei uniri a tuturor forţelor antifasciste, potrivnice 
Germaniei hitleriste. Elementul pivot al acestei largi uniuni populare nu 
putea fi decît forţa antifascistă cea mai consecventă, cea mai lovită de 
ofensiva fascismului, cea mai interesată în triumful cauzei democraţiei ; 
această forţă era clasa muncitoare 1• 

Partidele politice din Romînia au avut poziţii diferite atît faţă de 
ideea unui front care să unească forţele antifasciste, cît şi faţă de rolul 
clasei muncitoare în cadrul acestui front. Partidele burgheze deşi ostile 
Germaniei hitleriste şi într-o măsură organizaţiilor fasciste care o spri
jineau, urmăreau realizarea unei asemenea coaliţii de forţe care să per
mită instaurarea la putere a reprezentanţilor partidelor respective, cu o 
politică externă antihitleristă şi cu un program intern antidemocratic, 
ajustat chiar după unele metode ale fascismului italian. Partidele bur
ghezo-democratice, Frontul plugarilor condus de Dr. Petru Groza (care 
avea să evolueze pe poziţii democratice net antifasciste), Partidul Ţără
nesc condus de dr. N. Lupu, Partidul radical-ţărănesc condus de Gr. Iu
nian şi alte grupări, vedeau în realizarea frontului comun antifascist 
posibilitatea împiedicării instaurării dictaturii fasciste în Romînia şi în 
consecinţă au aderat la ideea grupării tuturor forţelor antifasciste. Par
tidul Comunist în primul rînd, Partidul Social Democrat, Partidul socia
list Unitar, Partidul Socialist (Popovici) vedeau în proletariat temelia 
irontului popular antifascist şi însoţeau lupta contra fascismului de 
acţiuni pentru cucerirea de noi libertăţi şi drepturi democratice. Dintre 
aceste partide, cel care a dovedit consecvenţă în cadrul mişcării anti
iasciste, avînd o linie generală justă, verificată de practica luptei, care 
a acţionat cu perseverenţă pentru realizarea unităţii clasei muncitoare 
ca bază sigură a unităţii antifasciste a fost Partidul Comunist. 

Pentru masele din Capitală, Partidul Comu_nist Romîn avea un 
ascendent de prestigiu politic şi moral în raport cu alte grupări şi par
tide. Masele din Bucureşti au simţit existenţa şi tăria organizaţiilor comu
niste, influenţa lor în rîndurile muncitorimii Capitalei şi în primul rînd la 
C.F.R. 

Cadrele muncitoreşti, cu un puternic simţ de clasă, verificate în 
focul luptelor de la Griviţa au adus în organizaţiile P.C.R. din întreprin
derile şi sectoarele Capitalei un suflu proletar mai viu, de contact mai 
eficient, cu masele, de înlăturare treptată a practicilor stîngiste, secta
riste. După 1933, deşi activitatea P.C.R. continua să fie interzisă, în 

1 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1963, 
vezi articol11l: Comitetul national antifascist. 
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Bucureşti se discuta mereu mai mult în cercurile muncitoreşti şi intelec
tuale progresiste despre activitatea antifascistă, patriotică, a comunişti
lor, despre necesitatea de a urma chemările Ia acţiune contra fascis
mului. 

In anii 1933-1936 îndeobşte P.C.R. a găsit calea activizării în 
jurul clasei muncitoare a unor largi forţe de masă : intelectuali, funcţio
nari nevoiaşi, pensionari, meseriaşi, invalizi, studenţi ş.a., care au răs
puns apelurilor lansate de organizaţiile partidului din Bucureşti. 

,,în aceste împrejurări, cînd în faţa partidelor comuniste stătea 
sarcina de a organiza tin larg front popular de luptă împotriva fascis
mului şi războiului, partidul nostru creează o serie de organizaţii de masă 
legale, pentru a putea desfăşura acţiunea de închegare a unui larg front 
popular antifascist" 1. Organizaţiile P.C.R. din Bu_cureşti, ţinînd seama 
de experienţa luptelor de la „Griviţa", care au constituit o strălucită 
verificare a posibilităţilor realizării unităţii de acţiune muncitorească, 
şi-a concentrat atenţia asupra realizării frontului unic între muncitorii 
comunişti şi social-democraţi, între membrii sindicatelor revoluţionare şi 
ai celor reformiste, cu şomerii şi muncitorii neorganizaţi, între organi
zaţiile tineretului muncitor 2. 

Intensificarea activităţii P.C.R. pentru realizarea frontului unic 
avea la bază atît revendicările imediate muncitoreşti cît şi probleme de 
mare importanţă politică privind soarta maselor largi muncitoare. Propu
nerea P.C.R. făcută încă în 1933 P.S.D. şi P.S.U. pentru realizarea uni
tăţii de acţiune venea imediat după instaurarea dictaturii sîngeroase 
fasciste a lui Hitler împotriva maselor muncitoare din Germania, odată 
cu creşterea reacţiunii şi fascismului în toate ţările capitaliste. „Situaţia 
politică din Romînia impunea în acel moment ca niciodată - se preciza 
în comunicatul P.C.R. privitor la F.U.M. - organizarea cea mai largă 
a contraofensivei maselor muncitoare printr-o forţă unită a întregului 
proletariat" 3. Acest comunicat a fost unul din primele documente care 
sublinia conţinutul mai bogat al F.U.M., în care se preciza rolul de pivot 
al frontului unic, în cadrul ofensivei maselor împotriva pericolului pe 
care-l reprezenta forţele fasciste, prohitleriste. 

în Bucureşti, sub semnul F.U.M., s-au desfăşurat în anii 1934-1936 
un mare număr de greve în cursul cărora muncitorii împleteau acţiunile 
pentru revendicările economice cu cele politice antifasciste, pentru apă
rarea drepturilor şi libertăţilor. 

Muncitorii de la Atelierele C.F.R. Griviţa şi-au reluat şirul luptelor 
greviste şi al acţiunilor de solidaritate cu muncitorii altor întreprinderi, 
chiar în cursul anului 1933. în 1934 şi 1935 Atelierele C.F.R. din Bucu
reşti erau centrul luptei pentru unitatea muncitorimii ceferiste. 

Metalurgiştii de la „Malaxa", în vara anului 1934, împreună cu 
muncitorii de Ia „Titan" au demonstrat pe străzile Bucureştiului sub 
lozincile „Jos fascismul!", „Jos războiul!", cu aceştia solidarizîndu-se 
numeroşi alţi locuitori ai Capitalei. între organizaţii ale P.C.R. şi P.S.D. 

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, E.S.P.L.P., 1936, ed. IV-a, pag. 379. 
2 Documente din istoria P.C.R. 1934-1937, voi. IV, Bucureşti, E.S.P.L.P., 1957, pag. 

160-182, Apeluri ale P.C.R. către P.S.D. şi P.S.U. pentru realizarea F.U.M. 
3 lbid., 1929-1933, vol. III, Bucureşti 1933, E.S.P.L.P., pag. 716. 
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din unele întreprinderi şi cartiere ale Bucureştiului s-au realizat înţele
geri de front unic sau pentru acţiuni comune temporare. 

Orientarea tot mai evidentă a muncitorimii spre realizarea frontu
lui unic avea în calea sa mari piedici din partea elementelor social-demo
crate de dreapta, care copleşiţi de stihia mic-burgheză şi burgheză se 
opuneau legăturilor cu comuniştii, cu muncitorii revoluţionari şi frînau 
acţiunile cu caracter politic, democratic, antifascist. 

Partidul Comunist, concentrîndu-şi eforturile în direcţia conso
lidării organizaţiilor de partid din Bucureşti şi a lărgirii cadrului de 
activitate în rîndurile muncitorilor din toate întreprinderile oraşului, a 
dat o deosebită atenţie dezvoltării sferei de cuprindere, de antrenare a 
celor mai diferite categorii sociale interesate în a se împotrivi dezmăţului 
reacţiunii, a organizaţiilor fasciste, pentru apărarea demnităţii omului şi 
a fiinţei naţionale a ţării. 

Organizaţiile P.C.R. din Capitală au învăţat treptat să se apropie 
mai bine de mase, comuniştii au dobîndit mai multă experienţă şi curaj 
în a aborda în activitatea lor atît probleme greviste şi sindicale, cît şi 
probleme de interes general politic care priveau şi alte categorii sociale, 
cu atît mai· mult cu cît Bucureştiul oferea o diversitate bogată în această 
privinţă. Activizarea acestor pături sociale nemulţumite de ofensiva reac
ţiunii burghezo-moşiereşti, ostile organizaţiilor fasciste, agenturilor hit
leriste în Romînia, s-a realizat prin intermediul organizaţiilor, asocia
ţiilor democratice antifasciste. Intre 1933 şi 1937 au activat circa 30 de 
asemenea grupări democratice, asociaţii, ligi, clădite pe principii gene
ral-democratice şi antifasciste. Toate aceste organizaţii aveau conduce
rile centrale în Bucureşti, iar în sectoare secţiuni locale. Sprijinindu-se 
pe muncitorime, pe consecvenţa proletariatului, în acţiunile întreprinse, 
organizaţiile democratice antrenau un mare număr de elemente din pătu
rile mijlocii ale populaţiei. 

Bucureştiul a dat mişcării democratice, antifasciste un important 
detaşament .de intelectuali progresişti, cărora s-au aliniat alţi numeroşi 
intelectuali din- oraşele ţării. Marea ridicare proletară din februarie 1933 
~i ecoul acesteia în mase a înlesnit intelectualităţii cinstite să găsească 
noi f ăgaşuri, mai eficiente, pentru manifestarea atitudinii lor protesta
tare, faţă de regimul burghezo-moşieresc şi de ofensiva forţelor reacţio
nare, profasciste. Au început a fi mai prezenţi în viaţa politică, împotri
vindu-se înfeudării ţării marilor puteri şi implicaţiilor legate de subju
garea spirituală a poporului romîn, de negarea valorilor naţionale şi 
capacităţilor culturale, prin importul unei ideologii şi influenţe retro
grade, reacţionare, antipopulare şi fasciste. 

In 1933, în Bucureşti s-a creat primul comitet antifascist, alcătuit 
din muncitori, intelectuali, meseriaşi. In aprilie acelaşi an, Comitetul 
Antifascist al Capitalei lansează un apel prin care cheamă masele să 
adere la mişcarea antifascistă care „nu priveşte scopurile particulare ale 
niciunui partid" 1• In iunie a fost creat Comitetul Naţional Antifascist 
din Romînia, care coordona activitatea tuturor comitetelor locale din 
ţară. Mai multe cotidiene din Bucureşti au publicat apelul Comitetului 
Naţional Antifascist care, în acelaşi timp, informa masele despre situaţia 
.creată în Germania după venirea la putere a lui Hitler, precum şi despre 

1 Arhiva CC. al P.M.R„ fond 24, dosar nr. 4161, fila 303. 
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poziţiile delegaţiilor a diferite ţări la Congresul internaţional antifascist, 
de la Paris. 

„Strîngînd în jurul acţiunii antifasciste pe toţi cei care lucrează cu 
braţul sau cu mintea la oraşe şi sate, vom putea stăvili în Romînia 
triumf ul unui curent care poartă în el germenul de distrugere a tot ce e 
izvor de muncă şi gîndire. Facem apel Ia unirea tuturor forţelor munci
toreşti, intelectuale să formeze pretutindeni, în toate oraşele, satele, fabri
cile, birourile şi cartierele din ţară, comitete antifasciste" 1. 

Rezultatele Apelului au început să fie repede remarcate şi în mod 
deosebit în Bucureşti, unde în lunile următoare, dat ftmd avalanşa de 
adeziuni, a trebuit să se constituie mai multe secţiuni pe cartiere, pe 
sectoare. Elementele cele mai combative, din rîndul cărora se recrutau 
şi membrii gărzilor de autoapărare a întrunirilor antifasciste, erau mun
citorii, îndeosebi cei de la Atelierele „Griviţa", şi de la întreprinderile 
metalurgice „Vulcan", „Lemaître", „Malaxa" şi altele. Cele mai multe 
întruniri antifasciste din Bucureşti se desfăşurau în sala „Marna" pe 
strada Griviţei, unde participanţii în ma.ioritate erau muncitori ceferişti 2 . 

Comitetul Antifascist al Capitalei a organizat o serie de adunări, 
manifestaţii în faţa ministerelor, dezbateri publice pe teme privind pri
mejdia fascismului şi lupta antifascistă etc. O asemenea întrunire a fost 
convocată, cu prilejul împlinirii unui an de la luptele de la „Griviţa". 
La 11 februarie în sala „Marconi" s-a adunat un mare număr de mun
citori ceferişti şi de la alte întreprinderi, intelectuali şi funcţionari, care 
au răspuns la chemarea Comitetului Antifascist. In timpul întrunirii 
poliţia a invadat sala şi a arestat peste 50 de participanţi. Sutele de oameni 
au ieşit în stradă manifestînd contra procedeelor reacţionare şi cerînd 
eliberarea arestaţilor. 

Autorităţile burghezo-moşiereşti alarmate de creşterea mişcării 
antifasciste, au trecut în modul cel mai abuziv la îngrădirea activităţii 
legale a Comitetului Antifascist. 

în august 1934, interzicerea întrunirii antifasciste din sala „Izbîn
da", precum şi arestarea a 14 participanţi a fost urmată de o manifestaţie 
în stradă, unde a fost înfierat guvernul care „afişează discursuri anti
fasciste şi aplică totodată starea de asediu" 3• întruniri transformate în 
manifestaţii publice de stradă au avut loc şi în sectorul II Negru la 25 
august 1934 şi în calea Griviţei, cînd la 26 august poliţia a invadat sala 
conferinţei antifasciste de la „Marconi". 

Comitetul Naţional Antifascist, de la începutul activităţii sale, a 
acordat o atenţie deosebită tineretului, primul vizat de organizaţiile fas
ciste. în Bucureşti s-au creat în 1934 comitete ale tineretului antifascist 
pentru fiecare sector, pentru fiecare cartier. Printre cele mai active comi
tete antifasciste din Bucureşti se numărau cele de la „Griviţa C.F.R." 
şi de la „Regie - Grand". La Universitatea din Bucureşti, tinerii stu
denţi democraţi, progresişti de la facultăţile de litere, drept, filozofie, au 
convocat adunări unde majoritatea studenţimii s-a pronunţat împotriva 
fascizării Universităţii. Studenţii antifascişti de la Academia Corner-

1 Arhiva C.C. al P.M.R„ fond 24, dosar nr. 4162, fila 100-105. 
2 „Studii" - revistă de istoric nr. 2/1961 - articolul: /lctiuitatea Comitetului Naţio

nal Antifascist. 
3 „Tempo", 17 august 1934. 
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cială, Universitate, Politehnică şi Medicină în anii 1934-1936 au orga
nizat seminarii, cercuri de studii, dezbateri asupra problemei combaterii 
fascismului şi a activităţii fasciste în facultăţi. Echipe de studenţi îm
preună cu muncitori şi membri ai Comitetului Antifascist pe Capitală 
s-au deplasat în toamna anului 1934 în cartierele Bucureştiului şi în 
satele din împrejurimi spre a organiza întruniri antifasciste şi a lămuri 
cetăţenii asupra primejdiei care o reprezintă ofensiva reacţiunii şi a orga
nizaţiilor fasciste 1• Tineretul studenţesc şi cadrele universitare, consti
tuiau prin presiunile exercitate asupra lor de către organizaţiile fasciste, 
una din problemele acute ale anilor de ofensivă a reacţiunîi. Fasci
zarea universităţii însemna degradarea culturală, ştiinţifică, promovarea 
cosmopolitismului, negarea patrimoniului cultural patriotic, progresist, 
educarea în spiritul huliganismului, al obscurantismului, antisemi
tismului şi agresiunii. Numărul studenţilor din Bucureşti atraşi în 
organizaţiile fasciste, alcătuiau în anii 1935-1940 o minoritate, turbu
lentă şi agresivă, care împiedica buna desfăşurare a cursurilor, terorizau 
pe studenţii democraţi şi pe profesorii progresişti sau pe cei care pur şi 
simplu nu aderau la „ideile" fasciste. Concludent în această privinţă 
este felul cum se purtau cu savanţi romîni, de talie mondială, ca isto
ricul Nicolae Iorga, bruscat la cursuri şi apoi asasinat în 1940, sau 
Mihail Sadoveanu căruia i-au ars cărţile fn plin centrul oraşului. Oamenii 
cei mai · valoroşi de ştiinţă şi cultură din Bucureşti, cei care prin 
activitatea lor asiduă slujeau progresului ţării şi poporului romîn se 
aflau pe baricada antifascistă. Cei mai activi intelectuali din rîndurile oame
nilor de ştiinţă, renumiţi în ţară şi peste hotare, precum şi cadre universitare 
participau la activitatea organizaţiilor democrate antifasciste şi se 
declarau solidari cu acţiunile clasei muncitoare îndreptate împotriva 
împilării burghezo-moşiereşti şi a pericolului fascist. Astfel în prima 
jumătate a anului 1934, cînd Comitetul Naţional Antifascist şi-a con
centrat atenţia asupra procesului înscenat conducătorilor eroicelor lupte 
din februarie 1933, în frunte cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, inte
lectuali valoroşi ai vieţii ştiinţifice şi culturale romîneşti s-au pronunţat 
ln sprijinul reprezentanţilor demni ai proletariatului şi ai maselor largi. 
Profesori, avocaţi, medici, ziarişti, studenţi, funcţionari din Bucureşti au 
întocmit proteste, apeluri, moţiuni, telegrame în care cereau eliberarea 
conducătorilor luptelor muncitorimii. 

Mişcarea antifascistă din Romînia era indisolubil legată de miş
carea antifascistă din celelalte ţări ale Europei, precum şi de apărarea 
primului stat socialist din lume - U.R.S.S. Partidul Comunist din 
Romînia, pentru a crea un climat propice unei politici de pace, 
prietenie şi bună vecinătate cu Uniunea Sovietică, sublinia necesi
tatea răspîndirii în mase a adevărului despre statul socialist vecin. în 
1934 s-a constituit asociaţia „Amicii U.R.S.S." 2• Asociaţia s-a dezvoltat 
repede în Bucureşti unde avea un număr mare de aderenţi. Sediul cen
tral se afla pe strada inginer A. Saligny nr. 6 (în clădirea situată lîngă 
actualul sediu al Sfatului popular al Capitalei). încă din primele săptă
mîni s-au creat în cartiere secţiuni ale asociaţiei. în septembrie 1934 au 

1 Arhiva C.C. al P.M.R., :fond 24, dosar nr. 4162, fila 355 ş.a. 
2 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1933, 

vedeţi articolul: Activitatea asociaţiei „Amicii U.R.S.S.", în anul 1934, p. 58-62. 

146 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



a\·ut loc întruniri ale tuturor delegaţilor Asociaţiei din Bucureşti pentru a 
discuta perspectivele activităţii organizaţiei. S-a hotărît pregătirea de 
conferinţe, expoziţii şi serbări, vizionări de filme sovietice şi editarea 
unui organ de presă. Din dezbateri a reieşit că la Atelierele C.F.R. „Gri
viţa" şi la fabrica „Malaxa" sînt grupuri întregi de muncitori care spri
jină asociaţia din momentul înfiinţării sale şi doresc să fie primiţi ca 
membrii activi 1• La cîteva cinematografe din Bucureşti a început rularea 
de filme sovietice, care au fost asaltate de publicul dornic a cunoaşte 
realităţile din ţara vecină. în aceeaşi lună un grup de artişti fruntaşi ai 
principalelor teatre bucureştene şi-au oferit sprijinul, înscriind în reper
toriu piese care se jucau pe scenele din U.R.S.S. Primul spectacol a fost 
anunţat în Bucureşti pentru 24 octombrie 1934. Spectacolul „Azilul de 
noapte" nu a putut fi jucat decît peste doi ani, dat fiind scoaterea în 
afara legii a Asociaţiei în noiembrie acelaşi an. Interzicerea activităţii 
Asociaţiei „Amicii U.R.S.S." nu a însemnat şi încetarea propagării reali
zărilor din Uniunea Sovietică şi a activităţii de contracarare a multor 
neadevăruri sau exagerări care erau puse în seama sistemului sovietic. 
O nouă organizaţie avea să fie creată în 1935, sub numele de „Societatea 
pentru întreţinerea raporturilor culturale dintre Romînia şi Uniunea Sovie
tică", care şi-a desfăşurat activitatea pînă în 1937 cu sprijinul unui mănunchi 
de intelectuali de vază din Bucureşti şi din provincie 2• Activitatea acestor 
asociaţii se contopea cu activitatea generală antifascistă din Romînia. 
Astfel se şi explică prezenţa celor două asociaţii alături de alte organi
zaţii democratice pentru a acţiona în comun contra pericolului cel mai 
mare pentru poporul romîn - fascismul şi agresivitatea hitlerismului. 
între organizaţiile democratice care au acţionat pentru o grupare a for
telor antifasciste, se numără şi „Liga Muncii", a cărei activitate s-a des
făşurat din toamna anului 1933 pînă la sfîrşitul anului 1934, cînd avea 
să fie interzisă de către guvern. Comitetul provizoriu al Ligii creat în 
timpul campaniei electorale din octombrie-decembrie 1933 a avut ca 
centru de acţiune oraşul Bucureşti 3• înscrisă la 23 noiembrie, ca grupare 
participantă în alegeri, Liga îşi depune lista de candidaţi la tribunalul 
Ilfov. Totodată a fost editată gazeta „Năzuinţa celor ce muncesc", al 
cărei prim număr era consacrat alegerilor şi principalelor revendicări 
ale maselor muncitoare. Deşi activitatea electorală a noii organizaţii, nu 
putea înregistra succese deosebite, dat fiind şi momentul creării şi al 
răspîndirii programului destul de tîrziu, în raport cu celelalte partide, 
totuşi activitatea sa prezenta importanţă în acele împrejurări de încor
dată luptă politică internă. La acea dată în Romînia, organizaţiile fas
ciste, încurajate de Germania hitleristă, deveniseră atît de agresive şi 
primejdioase încît ameninţau cu moartea nu numai pe comunişti şi mem
brii organizaţiilor muncitoreşti, dar şi pe politicienii democrat-burghezi 
şi burghezo-liberali care erau contra dezmăţului fascist şi a politicii 
Germaniei hitleriste. In Bucureşti, la sfîrşitul anului 1933 bandele Gărzii 
de fier au luat cu asalt tribunalele, dedîndu-se la huliganisme. In plin centrul· 

1 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1955, 
vezi articolul : Activitatea Asociaţiei „Amicii U.R.S.S." in anul 1934, p. 63. 

2 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 4/1955, 
p. 72-73. 

1 Arhiva C.C. al P.M.R., dosar nr. 10751, .fila 38. 
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Capitalei, în timpul campaniei electorale au recurs la rafalele de arme pentru 
a li se face simţită prezenţa. Activitateti. îndreptată contra unor asemenea 
manifestări periculoase pentru mase, pentru interesele ţării, păcii şi inde
pendenţei, se înscria pe linia luptei antifasciste, pentru apărarea libertăţilor 
democratice şi dezvoltarea lor. Liga Muncii a fost una din organizaţiile prin 
care Partidul Comunist şi-a adus aportul la lupta generală antifascistă, de 
apărare a intereselor maselor muncitoare. 

în Bucureşti, la scurtă vreme de la crearea Ligii, s-au constituit 
secţiuni pe sectoare, care încă la începutul lunii decembrie aveau să 
ţină primele întruniri 1• întrunirile electorale convocate de Liga Muncii 
au fost prilej de prezentare în faţa maselor a situaţiei politice reale a 
ţării, precum şi a programului imediat de revendicări populare care tre
buiau neapărat cucerite. Printre acţiunile cu roade organizate de Liga 
Muncii, în timpul campaniei electorale, se numără întrunirile desfăşurate 
în Bucureşti la intrarea fabricilor „Venus", „Lyon", „Mioara" şi mai ales 
cele de la Atelierele C.F.R. Griviţa. In faţa participanţilor au fost ridicate 
concis principalele probleme care frămîntau masele şi care erau în acelaşi 
timp lozinci electorale ale Ligii: contra scăderii salariilor, pentru aju
torul şomerilor, pentru ajutor de iarnă, micşorarea impozitelor, scăderea 
chiriilor, libertatea de organizare, drept de vot, contra organizaţiilor 
fasciste, a provocatorilor de războaie agresive ş. a. 2 

Secţiunile Ligii Muncii, din sectoarele Capitalei, au devenit centre 
de organizare a luptei maselor pentru satisfacerea revendicărilor lor, a 
demonstraţiilor şi manifestărilor antifasciste 3• • 

La aceste secţiuni se întruneau delegaţi ai muncitorilor din fabrici 
pentru a face cunoscute abuzurile patronilor şi a discuta asupra măsu
rilor ce trebuiau întreprinse. Tot aici veneau cetăţeni din cartiere care 
expuneau starea în care se aflau străzile mărginaşe, îndeosebi lipsa 
unor măsuri elementare profilactice etc. împreună cu membrii comitetelor 
Ligii se formulau revendicări şi lozinci, care erau popularizate în ziare, 
publicaţii legale, manifeste, în întruniri, manifestaţii etc. Pentru propa
gandă în rîndurile ţărănimii din satele vecine Bucureştiului, au fost orga
nizate echipe de muncitori şi studenţi, membri ai Ligii Muncii reparti
zaţi pe comune. Astfel, secţiunea tineretului a Ligii din sectorul Albastru 
cu un grup de 50 de membri ai Ligii Muncii a mers în comuna Adunaţii
Copăceni, unde s-a discutat cu sătenii despre nevoile lor, despre posibili
tăţile de realizare a unor cerinţe imediate. Acţiunea s-a încheiat cu o 

1 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.", nr. 2/1959, 
pag. 85. 

2 Ibidem. 
3 Liga Muncii avea sediul central în str. Visteriei nr. 25 în fostul sector Albastru. 

Comitetul judeţean al Ligii se afla 'în str. colonel Georgescu nr. 33. Comitetele de sectoare 
îşi aveau sediile, pentru I Galben în str. Stirbei Vodă 48, pentru II Negru în str. Trinităţii 
nr. 29, pentru sectorul III Albastru în str. Georgescu nr. 33 impreună cu cel judeţean, 
pentru comitetul IV Verde ·în str. Dr. Felix nr. 109. Deoarece numărul celor care şi-au 
dat adeziunea, în acest sector, era m:ire, desfăşurîndu-se o muncă mai activă, îndeosebi 
de către muncitorii ceferişti s-au luat măsuri pentru .a se crea subcomitete în str. Albinelor 
nr 59, str. Mihai Bravu nr. 229 şi str. Turturele nr. 9. ln sectorul V Roşu sediul Ligii 
Muncii se afla în str. Gherghel pe şoseaua Crîngaşi, unde erau deosebit de activi muncitorii 
şi muncitoarele de la Regie. 
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mare întrunire la care a participat majoritatea ţăranilor din comună. 
Studenţii, mergînd în cartierele mărginaşe ale Bucureştiului, au făcut 
sondaje cu statistici, grăitoare pentru starea sănătăţii, a nivelului de 
trai ş.a. 

Preocupările secţiunilor şi subsecţiunilor Ligii din Bucureşti de 
a-şi lega cît mai strîns activitatea de revendicările arzătoare ale maselor 
s-au reflectat şi în editarea unor manifeste pe raza cîtorva străzi sau 
afişe care cuprindeau revendicările cetăţenilor chiar de pe o singură 
stradă. Subsecţiunea Ligii din Cotroceni, ca urmare a discuţiilor purtate 
în întruniri cu locuitorii de pe trei străzi, a răspîndit un afiş-apel în care 
erau înfăţişate nevoile edilitare urgente şi totodată era exprimat pro
testul faţă de autorităţi, în a căror preocupare nu se aflau niciodată pro
blemele populaţiei nevoiaşe. 

In toamna anului 1934 Liga Muncii realizează împreună cu Comi
tetul Naţional Antifascist şi cu Partidul Socialist Unitar o înţelegere 
de front comun antifascist, împotriva războiului imperialist, pentru apă
rarea intereselor maselor. La 25 octombrie a avut loc în sala „Marna" 
pe Calea Griviţei, o mare întrunire, caracterizată prin dorinţa puternică 
de unitate a muncitorimii din Bucureşti. Mii de muncitori, îndeosebi de 
la „Atelierele C.F.R." au salutat cu căldură la această întrunire, reali
zarea frontului comun între cele trei organizaţii 1. 

înţelegerea ·era un pas înainte în direcţia realizării frontului unic 
muncitoresc - temelia Frontului popular antifascist 2• Eforturile Parti
dului Comunist şi ale altor organizaţii pentru crearea F.U.M. nu au fost 
susţinute de către liderii social-democraţi de dreapta, care continuau să 
împiedice realizarea unei forţe unite a maselor împotriva ofensivei reac
ţiunii şi a primejdiei din partea organizaţiilor fasciste, îndeosebi prohit
leriste. Ofensiva îndreptată contra maselor muncitoare, a organizaţiilor 
democratice, avea să fie resimţită de însăşi Liga Muncii la scurtă vreme 
după făurirea frontului comun de luptă ; la 26 noiembrie 1934 a fost 
dizolvată împreună cu toate organizaţiile democratice antifasciste în
drumate de Partidul Comunist 3. 

Problemele de ordin social-politic care se aflau în faţa Romîniei 
erau deosebit de importante pentru soarta maselor şi independenţei patriei. 
Agresivitatea organizaţiilor fasciste, agitaţia revanşardă la hotarele 
tării şi pregătirile de război ale Germaniei hitleriste, ale Ungariei hor
tiste, constitujau în anii 1935-1937 un pericol în faţa căruia trebuiau 
mobilizate toate forţele capabile să se opună politicii prohitleriste, de 
înrobire a poporului romîn. Guvernul naţional-liberal Tătărăscu care în 
majoritate înclina spre politica Franţei fiind ostil Germaniei hitleriste 
nu lua măsuri eficiente împotriva organizaţiilor fasciste, sprijinind 
instaurarea unei dictaturi regale şi oprimînd organizaţiile democratice, 
antifasciste. 

1 P. Constantinescu-laşi, Organizaţii de masă legale conduse de P.C.R. - pag. 48, 
Vezi şi „Tempo" nr. 385 din IO octombrie 1934, aiiicolul Frontul unic s-a înfăptuit. 

2 „Umanitatea", nr. 5 din 18 noiembrie 1934. 
3 „Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R., nr. 2/1939, 

oag. 99. 
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Capitala ţării se afla sub încordarea unei mari confruntări între 
forţele antifasciste, progresiste şi cele ~eacţionare, profasciste, anti
populare. 

Sufletul activităţii mobilizatoare, al ripostei active contra organiza
ţiilor fasciste şi a ofensivei reacţiunii era proletariatul Bucureştiului şi 
organizaţiile Partidului Comunist Romîn. Polarizarea în jurul organiza
ţiilor democratice a tuturor cetăţenilor din alte grupări politice, indife
rent de apartenenţa socială, animaţi de spirit patriotic, antifascist, a fost 
preocuparea centrală a P.C.R. în lupta antifascistă. în cursul anilor 
1935-1937, vor fi create noi organizaţii în locul celor desfiinţate, vor fi 
atraşi noi şi mai mulţi aderenţi la mişcarea antifascistă, iar eficienţa 
acţiunilor de masă va creşte. în aceşti ani au fost create grupări demo
cratice, ligi, blocuri, asociaţii, cum au fost: Blocul democratic, Frontul 
Democratic Studenţesc, Grupul avocaţilor democraţi, Comitetul pentru 
eliberarea deţinuţilor antifascişti, Comitetele cetăţeneşti, Liga contra 
prejudecăţilor şi altele. 

Blocul democratic a fost organizaţia în jurul căreia Partidul Comu
nist a reuşit în anii 1935-1936 să strîngă alte grupări şi asociaţii poli
tice, democratice, antifasciste, dindu-le un sens comun şi în liniile esen
ţiale, coordonat. Blocul avea sediul în Bucureşti, pe actuala Alee a Marii 
Adunări Naţionale, la nr. 7, în casa în care mai înainte şi-au avut sediile 
Liga drepturilor omului şi apoi Comitetul pentru amnistie. 

Blocul democratic şi-a cucerit repede prestigiu în rîndurile unei 
însemnate părţi a populaţiei Bucureştiului. Lideri de partide politice 
burghezo-democratice au stabilit contacte cu reprezentanţii Blocului: 
P. Constantinescu-Iaşi, Atanase Joja şi alţii. Printre aceşti lideri se 
numărau dr. Nicolae Lupu (Partidul Ţărănesc), Gr. Iunian (Partidul 
Radical-Ţărănesc), Dem. Dobrescu (stînga P.N.T. - primar al Capita
lei) şi alţii. 

Dorinţa de făurire a Frontului popular antifascist era puternică în 
rîndurile populaţiei Bucureştiului. însăşi membrii de rînd ai P.N.T. şi 
P.N.L. îşi exprimau asentimentul la acţiunea de realizare a frontului 
comun pentru a stăvili pericolul fascist mereu mai mare o dată cu creş
terea agresivităţii Germaniei hitleriste. Una din dovezile stării de spirit 
antifasciste care anima masa cetăţenilor din Bucureşti o constituie 
demonstraţia din 31 mai 1936. Convocată de către P.N.T. pentru a releva 
opoziţia faţă de Partidul Liberal de guvernămînt, întrunirea a depăşit 
intenţiile iniţiatorilor şi numeric şi din punctul de vedere al caracterului. 
Peste 100.000 de cetăţeni din Bucureşti şi împrejurimi au transformat 
întrunirea antiliberală, într-o mare demonstraţie antifascistă, în fruntea 
cărora s-au situat organizaţiile muncitoreşti democratice, scandîndu-se 
iozincile lansate de comunişti pentru realizarea frontului popular. 

Bucureştiul da prin această demonstraţie de masă, un minunat 
exemplu întregii ţări, dovedind o dată în plus că reşedinţa guvernelor, 
a autorităţilor burghezo-moşiereşti, a palatelor regale era în primul rînd 
citadela forţelor celor .mai înaintate, mai democratice, mai legate de 
interesele patriei şi năzuinţele de progres ale poporului. 

în aceşti ani în Bucureşti s-au înregistrat şi o serie de succese elec
torale ale grupărilor politice antifasciste, care au împiedicat organizaţiile 
fasciste să se afirme în diriguirea treburilor oraşului, a sectoarelor din 

150 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Capitală. Mai mult, se poate spune că după 1935 pma m 1937 o bună 
parte a populaţiei oraşului se afla sub înrîurirea directă a acţiunilor ele
mentelor progresiste, legate de nevoile stringente ale ma'selor. în această 
privinţă un rol remarcabil l-au avut comitetele cetăţeneşti din Bucureşti. 
Concepute iniţial ca forme de ajutorare a consiliilor primăriilor din sec
toarele Capitalei, pentru buna gospodărire, convieţuire cetjiţenească, 
împotriva abuzurilor, scumpetei, speculei, incorectitudinei din serviciile 
publice, aceste comitete vor lua treptat un caracter mai larg cu revendi
cări general-democratice şi preocupări antifasciste. P.C.R. a sprijinit de 
la început acţiunea grupării de stînga a P.N.T. condusă de fostul primar 
al Capitalei, Dem. Dobrescu, şi împreună cu celelalte organizaţii demo
cratice a dat tot concursul dezvoltării acestor comitete cetăţeneşti. 

Adunările de constituire a acestor comitete erau adevărate întruniri 
antifasciste. „Vrem front popular, vrem să luptăm împotriva cenzurii şi 
stării de asediu", scandau cei peste 3.000 de muncitori ceferişti, metalur
gişti, funcţionari, intelectuali şi alţii strînşi la 3 septembrie spre a dezbate 
problemele creării comitetului cetăţenesc din cartier 1. La 8 septembrie, 
pe Calea Griviţei, în sala „Marconi" şi în jur, peste 5.000 de participanţi 
au scandat: Jos fascismul ! Jos războiul ! Vrem pîine !2 şi încolonîndu-se 
au manifestat pe străzi în sprijinul frontului popular antifascist. 

Liderii P.N.T., temîndu-se de amploarea acţiunilor comitetelor cetă
ţeneşti, de participarea activă a maselor la acţiuni politice apropiate de 
cele ale clasei muncitoare, au exclus din partid p·e Dem. Dobrescu. Aceasta 
nu a iputut stăvili activitatea de constituire a noi comitete cetăţeneşti. 
La 29 decembrie, de exemplu, 7.000 de cetăţeni din Bucureşti în frunte 
cu delegaţii lor din cartierele Griviţa, Giuleşti, Dudeşti, Militari, Bă
neasa, Colentina s-au întrunit într-o mare adunar·e publică şi au mani
festat pentru front popular. „întrunirea a fost o adevărată manifestaţie 
pentru alcătuirea unui front ·democratic, pentru apărarea libertăţilor 
cetăţeneşti" 3• 

în atenţia comitetelor cetăţeneşti se aflau probleme de cel mai larg 
şi acut interes pentru populaţia nevoiaşe, în mod deosebit din cartierele 
periferice ale Bucureştiului. Printre preocupările tuturor comitetelor se 
aflau : ieftinirea chiriilor, extrem de ridicate pînă la o treime din salariu; 
grija pentru cartierele mărginaşe, lăsate într-o stare de paragină de 
către oficialităţi, care alocau sume de batjocură pentru întreţinere ; pava
rea străzilor, care în mahalale deveneau pe vreme de ploaie adevărate 
mocirle; iluminatul public, literalmente inexistent în cîteva cartiere; 
controlul cetăţenesc al brutăriilor, unde patronii nu respectau nici gra
majul, nici proporţia de făină de grîu obligatorie; împiedicarea speculei, 
care făcea ravagii în rîndurile populaţiei nevoiaşe, a muncitorilor, şome-

1 „Adevărul", nr. 13837, din 4 septembrie 1933. 
2 Idem, nr. 15742 din 10 septembrie 1935. 
3 „Adevărul" nr. 15935 din 31 decembrie 1935. Detalii privind activitatea comitetelor 

cetăţeneşti se găsesc în articolul Comitetele cetăţeneşti 1936-1937 de Gh. Ioniţă - „Ana
lele institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R., nr. 2/1964. 

lntrunirea din 12 ianuarie 1936 din sala „Dacia" arăta cursul democratic şi antifascist 
urmat de comitetele cetăţeneşti, care conlucrau îndeaproape cu organizaţii muncitoreşti, 
democratice legale ale P.C.R., îndeosebi cu Blocul democratic, Frontul studenţesc ş. a. 
Asemmea întruniri au avut loc în ianuarie la „Marconi", în februarie în sala „Entracht", 
în martie în sălile Barasseum, Tomis, Grădina Icoanei ş.a.m.d. 
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rilor, funcţionarilor lăsaţi la discreţia speculanţilor; ajutorarea celor 
înfometaţi, a şomerilor, a copiilor fără veşminte, destul de numeroşi în 
acea vreme. Toate aceste preocupări cu caracter democratic, profund 
uman, au avut urmări pozitive, realizîndu-se o serie de îmbunătăţiri în 
curăţenia oraşului, în frînarea temporară a speculei, în ajutorarea înfome
taţilor ş.a. Populaţia Bucureştiului făcea atunci tot ce putea cu propriile 
forţe, spre a menţine marele oraş curat, cu o igienă minimă, spre a 
alunga spectrul mizeriei şi al promiscuităţii din cartierele mărginaşe. 
In acelaşi timp, tot mai mulţi cetăţeni ai Capitalei se opuneau în masă 
forţelor reacţiunii, organizaţiilor fasciste, agenturilor hitleriste în Romî
nia, înrolîndu-se în acţiuni ale organizaţiilor democratice pentru salvarea 
ţării de pericolul care ameninţa din partea forţelor agresive revanşarde 
încurajate de Germania hitleristă. 

Anii dictaturii regale (1938-1940) au fost ani de grea cumpănă 
pentru Romînia. La răscruci de interese politice internaţionale, ale lumii 
capitaliste şi ale marelui stat socialist, Romînia era atunci, grav ame
ninţată de ofensiva hitleristă spre sud-estul Europei, iar petrolul romî
nesc constituia cheie de boltă "a războiului bazat pe o permanentă şi 
rapidă mişcare. Planurile Germaniei hitleriste, prevedeau încă în 1935, 
ocuparea Romîniei sau constrîngerea sa pentru a se alinia politicii Ger
maniei. Forţele potrivnice, de la comunişti pînă la burghezia antihitle
ristă, urmau să fie slăbite, măcinate treptat, dezbinate şi distruse. Orga
nizaţiile fasciste din ţară îşi îndeplineau rolul de agentură hitleristă 
lovind în primul rînd în organizaţiile muncitoreşti, punînd la cale asasi
nate împotriva antifasciştilor, a antihitleriştilor, a miniştrilor şi prim
miniştrilor ostili Germaniei hitleriste. Măsurile regelui Carol al II-iea 
împotriva legionarilor, după 1938, nu au fost de natură a întări forţele 
potrivnice Germaniei, cu 'atît mai mult cu cît regele instaurînd un regim 
de dictatură a desfiinţat partidele politice, a interzis activitatea orga
nizaţiilor democratice de masă, grupările progresiste, împotriva ·comuniş
tilor luîndu-se aspre măsuri. Cei care puteau să constituie cu adevărat 
o forţă antihitleristă, de mobilizare 'a maselor contra pericolului din 
partea Germaniei ,şi organizaţiilor prohitlreriste, 'erau oprimaţi de 
regimul dictatorial introdus de vîrfurile marei burghezii şi moşierimi 
grupate în jurul regelui. In nici un alt oraş al ţării marile frămîntări 
politice proprii Romîniei, nu se resimţeau atît de multilateral şi puternic 
ca în Bucureşti. Populaţia Capitalei a întimpinat cu neîncredere noua şi 
unica organizaţie admisă de rege - Frontul Renaşterii Naţionale. Creată 
fără un fundament politic şi social real, F.R.N. a vieţuit scurtă vreme şi 
a rămas în istorie ca o organizaţie care nu a reuşit să mobilizez·e masele 
pentru preocupările majore ale ţării. Constituţia impusă de rege în I 938. 
desfiinţarea sindicatelor, au fost înHmpinate cu ostilitate datorită ·dozei 
pronunţate de reacţionarism, iar interzicerea presei, nealiniată dictaturii 
regale a provocat vii nemulţumiri şi acţiuni de protest în Bucureşti, ca 
şi în alte centre ale ţării. In această atmosferă, muncitorimea Bucureş
tiului, forţele progresiste antifasciste, patriotice au fost acelea, care în 
pofida regimului de dictatură regală, au ieşit în stradă pentru a arăta 
pe ce făgaş doreşte poporul să meargă. Prilejul l-a constituit manifes
taţia de 1 Mai 1939, cînd, organizîndu-se defilarea breslelor în faţa pala-

152 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



. 
tului regal, zecile de mii de demonstranţi au cerut într-un glas: front 
popular, pace, pîine ! Demonstranţii cereau ca Romînia să încheie un 
sistem de alianţe care să asigure pacea în această regiune a Europei, să 
înfrîneze pe agresorii hitlerişti. 

In împrejurările cînd ţările centrului şi sud-estului Europei au fost 
lăsate de către marile puteri ale lumii în sfera de influenţă a Germaniei 
hitleriste şi cînd guvernanţii Romîniei se dovedeau a fi rupţi de aspira
ţiile populare, asup.ra ţării plana pericolul imediat al dezmembrării 
ţării. Vîrfurile claselor dominante au cedat treptat p-e plan econo
mic şi apoi politic ceea ce a dus la amestecul brutal al Germaniei hitle
riste în treburile interne şi externe ale Romîniei. In primăvara anului 
1940 regimul de dictatură regală era în pragul falimentului politic. Sfîr
tecarea trupului ţării, în vara anului 1940, care ducea la dezmembrarea 
statului romîn a fost însoţită de creşterea nemăsurată a aversiunii mase
lor populare împotriva dictaturii regale. Această aversiune îşi avea ascu
ţişul îndreptat contra Germaniei hitleriste, socotit ca principalul regizor 
al cotropirii teritoriilor romîneşti. Dictatul fascist de la Viena care da 
Ungariei hortiste partea de nord a Transilvaniei, a fost întimpinat de 
populaţia Bucureştiului cu adîncă mînie şi în acelaşi timp cu hotărîre 
de a se ridica la luptă pentru apărarea ţării. In pieţele principale ale 
oraşului, pe străzi, nenumăraţi cetăţeni ai Capitalei s-au strîns spontan, 
animaţi de patriotism, protesti!ld cu vehemenţă. In acele momente, cînd 
regele abdica, liderii principalelor partide burgheze au refuzat să-şi ia 
răspunderea guvernării pe linia tradiţionalei alianţe cu Franţa şi Anglia, 
permiţînd vîrfurilor celor mai reacţionare ale marei burghezii şi moşie
rimi sprijinite activ de Germania hitleristă, să aducă la putere dictatura 
militară fascistă. 

Pentru Bucureşti, ca şi pentru mtreaga ţară, începea o perioadă 
deosebit de grea, de crîncenă oprimare a maselor. 

în pofida ordinelor severe ale generalului Antonescu privind inter
zicerea oricărei adunări, a doua zi după instalarea guvernului fascist, la 
7 septembrie în mai multe locuri din Bucureşti s-au adunat grupuri mari 
cu sute de muncitori, funcţionari, intelectuali care au protestat contra 
guvernului instaurat. La Malaxa, peste o mie de muncitori, s-au întrunit 
pentru a da glas protestului împotriva guvernului şi a legionarilor care 
începuseră dezmăţul chiar în întreprindere. Numeroşi vorbitori au înfie
rat politica de aliniere la Germania hitleristă şi au cerut luarea de măsuri 
contra huliganilor legionari 1• Asemenea întruniri au avut loc în zilele 
următoare Ia fabricile Vulcan, Wolf, Voinea, S.E.T., Pirotehnia Armatei, 
Leonida ş.a., fiind însoţite de greve la Metaloglobus şi mai multe între- ' 
prinderi textile 2. în luna octombrie aceste întruniri şi greve au conti
nuat, culminînd la începutul lunii noiembrie cu o mare demonstraţie anti
fascistă în Piaţa Obor. în cartierele Tei, Obor, Foişorul de Foc au fost 
răspîndite manifeste prin care cetăţenii Capitalei erau chemaţi la demon
straţia din 3 noiembrie, iar pe ziduri au fost şablonate lozinci : „Vrem 
front popular", „Jos dictatura", „Nu vrem război", „Alungaţi pe hitle
rişti" ş.a. La Pirotehnia Armatei, la Arsenal, Vulcan şi Malaxa, cornu-

1 „Sclnteia" din 17 septembrie 1940. 
2 Arhiva C.C. al P.M.R., fond 1, dosar 2·H, fila 508. 
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niştii au organizat în ajun întruniri fulger pentru mobilizarea muncito
rilor în Piaţa Obor. 

în ziua de 3 noiembrie o imensă mulţime de muncitori, ţărani, 
funcţionari, femei, tineri şi vîrstnici au ascultat cuvîntul Partidului Co
munist, care îi chema la organizarea rezistenţei, contra dictaturii fasciste 
şi a hitleriştilor. Cu lozincile „Jos fascismul!", „Jos teroarea", „Vrem 
pîine nu război!", „Prietenie cu U.R.S.S.", au scandat mii de cetăţeni ai 
Capitalei în timpul demonstraţiei. Atacul bandelor de legionari şi al poli
ţiei s-a soldat cu ciocniri, lupte corp la corp şi ulterior masive arestări 
din rîndurile demonstranţilor. Rezoluţia generalului fascist Antonescu 
la raportul direcţiei Poliţiei privind demonstraţia din Obor consemna 
laconic: „Orice manifestaţie de dezordine va fi reprimată cu armele ... Se 
vor stabili instigatorii şi agitatorii. Aceştia să fie condamnaţi la muncă 
silnică pe viaţă. Dacă nu este lege să se facă imediat. Se va prevede 
muncă silnică pe viaţă şi pentru tipografiştii care imprimă manifestele 
şi acei care le scriu sau le multiplică într-un fel sau altul" 1. 

Asupra organizaţiilor muncitorimii, a comuniştilor, a antifasciştilor 
patrioţi s-a abătut o cruntă teroare. Dezmăţul bandelor legionare s-a 
extins de la devastarea şi incendierea de instituţii, redacţii de ziare, la 
atacarea cetăţenilor în plină stradă, la asasinarea de muncitori, funcţio
nari, ostaşi, intelectuali de frunte şi politiceni burghezi antihitlerişti ca 
Iorga, Madgearu şi alţii. In zilele de 21 şi 22 ianuarie acest dezmăţ a 
ajuns la paroxism. Jncercînd să rămînă singuri la cîrma ţării, legionarii 
au dezlănţuit o rebeliune armată urmărind în primul rînd, să-şi asigure 
dominaţia asupra Bucureştiului. Au fost zile deosebit de grele pentru 
populaţia oraşului, care a suferit cel mai mult de pe urma ciocnirilor 
pentru supremaţie dintre legionari şi partizanii generalului progerman 
Ion Antonescu. Au fost ucişi numeroşi cetăţ,eni paşnici, arşi de vii, spîn
zuraţi în drligele abatoarelor, după modelul hitleriştilor. La drma ţării 
a rămas generalu.I Antonescu, sprijinit de guvernul hitlerist, interesat în 
cîştigarea armatei romîne spre a o împinge împotriva Uniunii Sovietice. 

Deşi de jure Romînia nu a fost o ţară ocupată, prezenţa trupelor 
germane în ţară, modul de comportare, jaful săvîrşit, amestecul brutal 
în treburile interne, dovedeau existenţa unui regim care subordona poli
tica şi economia ţării intereselor Germaniei hitleriste. Agenţii Gestapou
lui supravegheau activitatea oamenilor politici din Romînia, a cercurilor 
palatului regal şi chiar a organelor siguranţei romîne. în Bucureşti se 
crease o vastă reţea de spionaj hitlerist, care supraveghea pînă şi sigu
ranţa antonesciană. 

Aservirea economică a Romîniei în urma „tratatelor" şi „acordu
rilor", exploatarea şi jaful economic uriaş la care a fost supusă de către 
Germania hitleristă au ieşit la iveală clar în anii 1941-1944. 

Politica Germaniei hitleriste nu s-a limitat însă numai la jefuirea 
economică a Romîniei. Ea ţintea mai departe, la desăvîrşirea înrobirii 
economice şi politice a ţării, căreia îi revenea în aşa-numita „noua ordine 
economică europeană" rolul de anexă agrară, sursă de materii prime şi 
forţă de muncă ieftină a Reichului german. 

1 Arhiva C.C. al P.M.R., fond I, dosar 251, fila 249. 
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Oamenii de încredere ai dictaturii fasciste şi ai hitleriştilor au 
fost plasaţi în funcţiile-cheie ale apa·ratului de stat. în acelaşi timp, o 
~erie de persoane considerate „indezirabile" au fost înlăturate. Astfel, 
printr-un decret-lege au fost scoşi din cadrele armatei 11 generali şi un 
număr de ofiţeri magistraţi superiori 1. 

Comandamentul hitlerist a căutat să-şi întărească tot mai mult 
controlul asupra armatei romîne, în scopul transformării ei în carne de 
tun pentru războiul antisovietic. 

Alianţa dictaturii mi.Jitare-fasciste cu Germania hitleristă, a fost 
primită cu ostilitate de către masele popu1'are. Forţele sociale cele mai 
înaintate ale poporului romîn, în frunte cu clasa muncitoare, s-au 
opus războiului hitlerist şi politicii guvernului fascist prin acte de sabo
taj, nesupunere la mobilizare şi rechiziţii, dezertări din armată, treceri 
de partea partizanilor sau predarea ca prizonieri. în numeroase între
prinderi, printre care Atelierele C.F.R. - „Griviţa", Uzinele „Malaxa", 
„Lemaître", S.T.B. din Bucureşti au avut loc conflicte de muncă, acţiuni 
greviste, împotriviri faţă de măsurile de militarizare a întreprinderi
lor etc. 

în 1941 de ex·emplu, au avut loc în Bucureşti greve şi conflicte de 
muncă îndreptate atît împotriva patronilor cît şi a regimului cazon insti
tuit în fabrici. Printre grevele mai cunoscute sînt cele de la Pirotehnia 
Armatei (iunie), la Industria romînă de bumbac (iulie), la fabrica Toma
zin (august), la Malaxa, Filona, Fabrica de tricotaje (toate în noiem
brie). In 1942 acţiunile muncitoreşti au continuat la Griviţa C.F.R., 
1.0.R., Vulcan, ş.a. 

Ia amploare acţiunea de protest prin memorii adresate ministerelor 
şi guvernului. în Bucureşti, toţi muncitorii metalurgişti au iscălit un 
astfel de memoriu cu caracter revendicativ şi protestatar în acelaşi timp, 
la fel au procedat şi muncitorii de la uzinele comunale 2• 

Procesele se ţineau lanţ. Curtea marţială a condamnat la pedepse 
mergînd pînă la pedeapsa cu moartea un număr de peste 270 de comu
nişti şi alţi luptători antifascişti 3, majoritatea fiind din Bucureşti. 

Teroarea fascistă a lovit şi în intelectualii patrioţi, ostili dicta
turii fasciste şi nazismului german. Organele siguranţei au suspectat 
şi urmărit printre alţii pe profesorii universitari C. I. Parhon şi S. Stoilov 
din Bucureşti, precum şi alte cadre universitare valoroase 4

• Sub ţnvi: 
nuirea că „atentează la siguranţa statului" au fost arestaţi şi întemmţaţ1 
înflăcăratul patriot şi om politic eminent dr. Petru Groza şi mulţi alţi 
intelectuali 5. 

In memoria populaţiei Capitalei, erau încă vii cumplitele suferinţe 
îndurate în timpul ocupaţiei germane din primul război mondial. O ură 

1 Decret-lege pentru scoaterea din cadrele armatei a unor generali, din 10 septembrie 
1940, vezi Codul general al Romîniei. Culegere de C. Hamangiu", vol. XXVIII, partea 
a II-a, pag. 1563. 

2 Arhiva C.C. al P.M.R., fond 25, dosar 837, filele 10 şi 15. 
a Loc. cit., pachetul nr. 33, N. C. 183 (buletinele de informaţii ale Cabinetului militar 

al lui Antonescu din februarie 1942), pachetul nr. 48 N.C. 297 (raportul nr. 201.030, din 
13 noiembrie 1943, al Corpului 6 armată către Ministerul de război). 

4 Loc. cit., pachetul nr. 48 N.C. 297 (raportul nr. 201.030 din 18 noiembrie 1943 al 
Corpului 6 armată, către Ministerul de război). 

5 Petru Groza, ln umbra celulei, Editura C~_rtea rusă, Bucureşti, 1945, pag. 87-88. 
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nemărginită împotriva militarismului german stăpînea minţile şi inimile 
imensei majorităţi a populaţiei Bucureştilor, care vedea în armata hitle
ristă instrumentul imperialismului german pentru înrobirea poporului. 

Simţămintele patriotice ale poporului erau sfidate de către hitlerişti. 
Tradiţiile culturale romîneşti erau obiectul dispreţului „supraoamenilor" 
hitlerişti. Fascişti romîni se întîlneau cu hitleriştii în acţiuni din cele mai 
jignitoare pentru cultura şi aspiraţiile poporului romîn. Romanele lui 
Mihail Sadoveanu şi tomurile istoricului Nicolae Iorga, puse pe rug de 
către fasciştii romîni, distrugerea muzeelor din Romînia care aminteau 
de luptele romînilor contra militariştilor germani şi profanarea cimiti
relor cu eroii căzuţi pentru izgonirea cotropitorilor germani în 1916-1918, 
sînt doar cîteva din mostrele fărădelegilor fascismului şi ocupaţiei 
hitleriste. 

Marii noştri scriitori consacraţi ca Mihail Sadoveanu, Tudor 
Arghezi ş.a., au respins ideologia nazistă în diferite forme de manifestare. 
Mihail Sadoveanu a tipărit în mod semnificativ volumul al treilea din 
romanul „Fraţii Jderi", epopeea tradiţiilor de luptă şi jertfă pentru liber
tate a poporului romîn. Tudor Arghezi, după o serie de „tablete" cu su
biecte imaginare, dar cu aluzii caustice la adresa nazismului, a reuşit să 
tipărească în 1943, în ziarul „Informaţia zilei", pamfletul „Baroane" 1, 

care sintetiza ura împotriva cotropitorilor germani, personificaţi prin 
ambasadorul german, baronul Von Killinger. 

In rîndul maselor largi ale poporului romîn au crescut necontenit 
revolta, împotrivirea faţă de hitlerişti şi faţă de războiul hitlerist. 

In aceşti ani de grea cumpănă pentru poporul romîn, de dictatură 
fascistă şi de război, Partidul Comunist Romîn, s-a adresat . prin 
platforma din 6 septembrie 1941 tuturor forţelor nefasciste să se unească 
într-un singur front pentru alungarea din ţară a hitleriştilor, recucerirea 
libertăţii şi independenţei naţionale a ţării, pentru încetarea războiului 
dus împotriva U.R.S.S. şi alăturarea Romîniei la ·coaliţia antihitleristă, 
pentru răsturnarea g-uvcrnului militaro-fascist şi instaurarea unui guvern 
al independenţei naţionale, pentru anularea dictatului de la Viena şi 
eliberarea nordului Transilvaniei, pentru arestarea şi pedepsirea celor 
care au aruncat poporul romîn în războiul hitlerist. Această platformă 
era un program de luptă, menit să unească în jurul său toate forţele 
democratice într-un larg Front unic naţional antifascist 2. 

Organizarea luptei antifasciste în Rornînia a întîrnpinat greutăţi 
imense. Siguranţa rornînă, cu ajutorul Gestapoului, şi-a concentrat acţiu
nile îndeobşte contra comuniştilor, ca principali animatori ai luptei anti
fasciste. In ciuda existenţei acestor greutăţi care puneau piedici dezvol
tării luptei antifasciste, comuniştii punîndu-şi la fiecare pas viaţa în pri-

1 „Informaţia zilei" din 30 septembrie 1943. Pamfletul înfăţişa consecinţele înrobirii 
ţării de către hitlerişti şi spaima acestora în faţa falimentului şi dezastrului lor iminent : 
„Mi-a ieşit o floare în grădină, ca o pasăre, roşie rotată, cu miezul de aur. Ai prihănit-o. 
Ti-ai pus labele pc ca şi s-a uscat. Mi-a dat spicul în ţarină cît hulubul şi mi l-ai rupt. 
Mi-ai luat poamele din livadă cu carul şi te-ai dus cu el. Ţi-ai pus pliscul cu zece mii de 
nări pe stînca izvoarelor mele şi le-ai sorbit din adînc şi Ic-ai secat. Mocirlă şi bale rămî11 
după tine în munţi şi secetă galbenă, pustie în şes - şi din toate păsările cu graiuri 
cintătoare îmi laşi cîrduri de ciori. 

începi să tremuri acum, căzătură ... " 
2 Documente din Istoria P.C.R. 1917-1944, Ed. li E.P.L.P., pag. 340. 

156 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



mejdie, au organizat lupta oamenilor muncii de la oraşe şi sate împotriva 
jafului şi ternarei, nesupunerea faţă de auto;·ităţile fasciste, sabotarea 
maşinii de război hitleriste. Acţiunile grupelor de sabotaj la căile ferate, 
în uzinele de armament, editarea de ziare ilegale şi răspîndirea de mani
Ieste antifasciste au constituit o formă importantă a luptei împotriva 
războiului antisovietic. 

Poporul romîn vedea în lupta coaliţiei antifasciste, în rezistenţa 
antifascistă din întreaga Europă, în victoriile Naţiunilor Unite şi în 
deosebi ale Armatei Sovi·etice sprijinul omenirii civilizate pentru elibe
rarea popoarelor de sub jugul fascismului şi implicit salvarea Romîniei. 
Războiul purtat în apusul Europei şi în regiunea mediteraniană de arma
tele engleze şi americane era urmărit cu interes legitim în Romînia, iar 
succesele de pe îront bucurau poporul romîn. In Romînia, în ·acest timp 
era evidentă manif.estarea ·crizei politice şi militare a dictaturii fasciste 
antonesciene, ca urmare a ascuţirii contra.dicţiilor interne ale regimului 
burghezo-moşieresc. Infrîngerile suferite de armatele hitleriste în răsă
ritul şi apusul Europei, perspectiva zdrobirii inevitabile a Germaniei hit
leriste, apropierea Armatei Sovi·etice de graniţele Romîniei au provocat 
panică şi derută în rîndul clicii antonesciene, a aparatului ei de stat şi 
a întregii reacţiuni, izolată de popor şi urîtă de masele muncitoare. 

In împrejurările intensificării stării de spirit şi a luptei antifasciste 
a poporului, Partidul Comunist Romîn a organizat gruparea tuturor 
forţelor politice antihitleriste. Refuzul şefilor partidelor burgheze liberal 
şi ţărănesc, n-a putut împiedica realizarea în iunie 1943 a Frontului 
patriotic antihitlerist. Acest front, era alcătuit din Partidul Comunist, 
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioţilor, Partidul Socialist-Ţărănesc, 
MADOSZ şi unele organizaţii locale ale Partidului Social Democrat, iar 
la începutul anului 1944 şi Partidul Naţional Liberal (Tătărăscu). 

Situaţia politică şi militară, raportul forţelor de clasă şi ascuţirea 
contradicţiilor din interiorul claselor exploatatoare, impunea concluzia 
că Romînia poate şi trebuie să fie scoasă mai repede din coaliţia hitleristă 
şi să sprijine lupta antifascistă a popoarelor, prin organizarea răsturnării 
cu forţa a dictaturii militaro-fasciste. 

Misiunea organizării înlăturării dictaturii fasciste şi a ieşirii din 
războiul hitlerist a revent forţei celei mai consecvente antifasciste, mai 
interesate şi mai lovite de teroarea fascistă - Partidului revoluţionar 
al clasei muncitoare, cadrelor sale devotate, strîns legate de interesele 
poporului. Exprimînd năzuinţele de libertate şi profund patriotice ale 
poporului romîn, Partidul Comunist s-a situat în fruntea rezistenţei anti
fasciste din Romînia, trecînd la organizarea insurecţiei armate, ca cea 
mai corespunzătoare şi eficientă cale pentru a răsturna dictatura fascistă 
şi a da o puternică lovitură războiului hitlerist. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro


