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PITEŞTI

IN PERIOADA 1930-1940
ION CRUCEANA.

Procesul de fascizare a ţării a luat în deceniul al IV-lea al secolului
nostru o amploare de aşa proporţii că la 6 septembrie 1940 a înlesnit guvernului Antonescu să preia puterea.
Aproape toate partidele politice burghezo-moşiereşti de atunci au
privit cu indiferenţă evenimentul, iar unele (Goga-Cuza, Vaida, Cantacuzino etc.), chiar cu simpatie.
Singur Partidul Comunist Român, deşi în ilegalitate, a reacţionat
dîrz împotriva aservirii - pe faţă - a intereselor politico-economice ale
României cauzei hitlerismului. In perioada premergătoare celui de-al
doilea război mondial el a adoptat o tactică de luptă potrivit timpului şi
intereselor majore ale fiinţei patriei. Datorită situaţiei de ilegalitate, neputind duce pe faţă lupta contra fascizării ţării, conducerea Partidului
Comunist Român a hotărit crearea unor organizaţii de masă legale (Blocul democratic, Asociaţia Amicilor U.R.5.S., Comitetul pentru eliberarea
deţinuţilor antifascişti etc.), care să poată acţiona, de la om la om sau
prin manifestări publice, contra procesului de fascizare. Concomitent a
organizat şi îndrumat presa partinică. Pe lingă publicaţiile ilegale au
apărut o serie de periodice legale menite să susţină, să popularizeze şi să
facă cunoscut maselor largi de locuitori pericolul ce se pregăteşte patriei,
libertăţii de gindire şi acţiune a cetăţenilor, tezaurului nostru eultural şi
însăşi existenţei neamului românesc.

I
In Piteşti presa progresistă a prins contur şi grai m mai multe înunele izbutite, dar cu existenţă de scurtă durată, altele cenzurate
şi omorîte în faşă, cum este cazul ziarului „AMICII U.R.S.S." cunoscut
ca organ de presă al Asociaţiei legale „Amicii Republicilor Socialiste Sovietice''. Asociaţia avea sediul în Bucureşti pe strada Ing. Anghel Saligny nr. 6 şi normal era ca şi ziarul să apară tot acolo.
Dala tipăririi primului număr s-a fixat la 14 octombrie 1934, dar
de la 3 ianuarie era la putere partidul liberal condus de G. Tătărăscu,
care, simulînd starea de asediu nu a dat autorizaţie pentru tipărirea ziacercări,
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rului în Capitală. Atunci „Comitetul Asociaţiei Amicii Republicilor Socialiste Sovietice" a hotărît să tipărească ziarul la o tipografie dintr-un orWi
·Care nu intra în zona stării de asediu, la Piteşti" 1 • Şi cînd primul număr
gata paginat era scos din zaţ şi urma să fie trecut la multiplicat, agenţii
ordinei publice au oprit tipărirea şi au distrus zaţul. Sub formă de microfilm primul număr se află la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România unde a fost cercetat de Titu Georgescu - Mircea Ioanid 2 •
Tiparul s-a executat la tipografia „Română" a lui Ştefan Voiculescu,
din str. Doamna Bălaşa nr. 25, unde - dealtfel - s-au tipărit toate publicaţiile progresiste antifasciste de dinainte de 23 August 1944, după
cum vom vedea şi cu alte ocazii.
„In editorialul primului număr, semnat de ... comitetul Central al
Asociaţiei Amicii U.R.S.s.„, se arată printre altele : In condiţiile actuale
în care omenirea este bîntuită de fascism şi hihlerism, în care toate izvoarele de creaţie sînt secate şi toate cuceririle omenirii distruse în mod
sălbatic, Uniunea Sovietică deschide noi orizonturi în mersul lumii mereu
înainte" 3 • In continuare editorialul precizează că sarcina „noastră" (a
Asociaţiei n.n.) este de a apropia muncitorii, ţăranii, tineretul, pe
femeile noastre, pe savanţii, inginerii, medicii, învăţătorii şi profesorii din
România de colegii lor din Uniunea Sovietică de. la care au de învăţat
multe lucruri utile. In cuprinsul ziarului au mai fost înserate materiale
ca:· ,,Rostul nostru" de P. Constantinescu-Iaşi, „Electrificarea în U.R.S.S.",
„Legislaţia sovietică", „Ce ne scriu aderenţii" etc.~.

II
O încercare reuşită. dar strangulată probabil după apariţia pe piaţa
a primului număr, este „GAZETA TINERETULUI" pentru ştiinţă, artă şi
literatură". Din examinarea singurului număr identificat la Biblioteca
Academiei R.S.R. (cota P. II, 1500, vol. XI), apărut la 3 august 1935, reţinem că publicaţia îşi propunea să apară bilunar, în patru pagini, într-un
format 4 7 x 32, avînd ca director pe Al. N. Măgeanu 5 • Redacţia şi administaţia erau în str. Vasile Lupu nr. 5 °, iar tipărirea se făcea la tipografia
,.Română", Şt. Voiculescu.
Scrisă îndrăzneţ, în mare parte de membri ai unor organizaţii de
masă democratice sau tineri intelectua.l.i cu convingeri antirăzboinice şi
antifasciste (avocaţii Theo Simionescu 1 şi Constantin Chiriac 8 , membri
1 I. Eschenazi, ziarul „Amicii U.R.S.S.", organ al Asociaţiei „Amicii U.R.S.S. '.
An. I. nr. 1. 1934, în Analele lnst. de Ist. a partidului de pe lingă C.C. al P.M.R.,
Anul V. nr. 2. 1959, pag. 114-121.
2 Titu Georgescu Mircea Ioanid. Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de
masă, 1921-1944, edit. Ştiinţifică, 1963, pag. 248-249.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Al. N. Măgeanu, ziarist, născut la 20 aug. 1912 şi mort la 21 aprilie 1968.
Inmormîntat la Constanţa.
0 La locuinţa lui Al. N. Măgeanu.
7 Theo (Theodor) Simionescu, avocat, Piteşti, născut la 15 oct. 1898 şi mort
la 8 dec. 1963.
8 Constantin Chiriac, avocat, Piteşti.
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ai „Grupului avocaţilor democraţi"

9 , Gheorghe Bădescu-Aref, învăţă
poziţie făţişă contra măsurilor ordonate de guvernanţi împotriva libertăţilor fireşti ale poporului şi dădeau un semnal
de alarmă pentru trezirea celor mulţi şi cinstiţi contra pericolului iminent

tor etc.),

pubHcaţia

lua

de fascizare a ţării 10 •
Ca drept prezentare articolul de fond semnalează : „Evenimente
extrem de variate se succed pe dinaintea noastră cu o viteză nebănuită.
Căutăm să prindem mersul evenimentelor spre a ne orienta. Cu astfel' de
intenţii pornim la druin. Aportul tuturor ne este preţios, indiferent de
mediul din care porneşte". Gazeta, deşi adresată tineretului, nu exclude
contribuţia vîrstnicilor, ba chiar solicită concursul acestora, cînd este
cinstit. Mai mult, îşi înscrie în program să primească sugestii din orice
mediu, indiferent de unde porneşte, dacă acestea contribuie la demascarea fascismului.
In articolul „Imperialismul colonial" directorul gazetei Al. N. Mă
geanu face ample comentarii pe marginea lucrării lui Romain Rolland
- „Quinze ans de combat". „Spectacolul lumii actuale este un infern",
serie el, iar „Istoria umanităţii a fost în toate timpurile aceea a opresiunii popoarelor, a claselor şi a efortului desnădăjduit a celor asupriţi
pentru a se elibera". Discuţia se referă în principal la situaţia economică
din Indii şi Extremul Orient, din Indochina etc.
„Răsfoind o carte" este titlul articolului semnat de avocatul democrat Theo Simionescu. Se comentează cu date statistice preţul excesiv
ele scump al „cărţii" faţă de punga „celor care îşi permit luxuJ cititului".
Cauza : crizele economice, nestabilitatea monedei, scumpetea mărfurilur
şi puterea de cumpărare mllllt scăzută faţă de salariul mic realizat de
muncitori şi parte din intelectuali, aproape singurii cititori de noutăţi literare sau ştiinţifice.
Al. N. Măgeanu mai publică şi un articol de analiză sociologică, „Un
proces social - problema universitară", în care operează o documentată
indzie a cauzelor <::are frinează accesul tineretului în învăţămîntul universitar. In toamna acelui an (1935 n.n.) Universitatea Bucureşti anunţa
primirea a 800 studenţi în anul ·I la Facultatea de drept, 600 la ştiinţe şi
numai 200 la toate ramurile medicinei. Pe drept cuvînt autorul se întreabă : „Reprezintă aceste cifre cantitatea fixă de studenţi care ar asigura armonia perfectă între stat şi intelect?". Nicidecum, este răspunsul
care se desprinde din context. După primul război mondial tineretul a
dat năvală spre şcoli, dar inflaţia şi crizele economice au pus capat acestui
entuziasm, căci conducătorii burghezo-moşiereşti, constatînd că ţara s-a
umplut de prea mulţi intelectuali „cînd nici nu erau" şi-au zis : „N-avem
nevoie de atîţi licenţiaţi. Să le punem stavilă la intrarea în facultăţi, să
restringem numărul celor ce vor voi să înveţe". Nu şcoala este de vină
şi nici tineretul, îşi lămureşte autorul cititorii ci „conducătorii care îşi
închipuie că prin restricţiunile puse aduc armonie în bunul mers al societăţii". Iar mai departe semnatarul articolului întreabă : „Ce se va face
Elena Georgescu „Din activitatea antifascistă a Grupului avocaţilor demoStudii, nr. 6. 1963, pag. 1226-1229.
10
Titu Georgescu, Nic. Iorga împotriva hitlerismului. edit. st. 1966, pag. 17

9

craţi".
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tineretul oprit în pragul facul.tăţii, ce atitudine va lua, ce va gîndi cînd
nemincat, îmbrăcat prost şi fără nici o perspectivă va încerca zadarnic
pe la uşile celor mari?". O soluţie sau o rezolvare concretă şi imediată a
„problemei universitare" ce frămî.nta tineretul studios din acel timp nu
se dă. Se constată numai cauzele şi vinovaţii, lucru destul de îndrăzneţ
şi de important dacă ţinem seama că publicaţia era forfecată cuvînt cu
cuvînt de cenzură şi greu se strecurau prin furcile caudine ale acesteia
materialele antirăzboinice, antifasciste sau antiguvernamentale.
Avocatul democrat C. Chiriac face o temeinică discuţie pe marginea
materialului „Naţionalism şi democraţie" de profesorul C. Demetriad 11,
cu urmare în numerele viitoare.
Este tratată sumar problema mic burghezului în societate, situaţia
lui în faţa prăpastiei dintre „baza societăţii formată din clasa ţărănească
şi muncitorească" şi „cei de la virf, aşa-zişii diriguitori". Reiese că intelectualitatea (mic burgheză) trebuie să se trezească la o conştiinţă de
grup, apărind interesele sale şi ale celor de jos. Rubricile „Caleidoscop"
şi „Cronica ş.tiinţifică" semnate, prima de Constantin G. Dinu, iar a
doua de I. N. Iliescu aduc în dezbatere ştiri importante din domeniile
respective.
Bogat redactată şi cu multiple nuanţe se prezintă rubrica de „Cărţi reviste".
Din subiectele abordate reţinem : „Le Japon dans le Monde" sau
dezvoltarea statului japonez de la 1854 pină azi (data apariţiei cărţii n.n.) de Antoine Zischka; „Par la Revolution la Paix" de Romain Rolland;
„Foc în hanul cu tei", proză aparţinînd scriitorului român I. Peltz sau
„America tragică" de Theodore Dreiser. Din periodice se discută revistele :
„Munca", nr. 7-8 ; „Viaţa Românească", nr. 4-5 şi „Cuvîntul liber",
care „aduce săptămînal articole ce semnalează nedreptăţi, schiţează revolte, arată infamii şi crime, făcînd operă tonică şi morală". Şi toate
acestea sînt opera unui grup de intelectuali strînşi în jurul redactorului
şef Tudor Teodorescu-Branişte care „spun cu sinceritate şi fără menajamente adevăruri simple şi directe".
Ultima pagină, a patra, este rezervată ,,Informaţiunilor". material
destul de bogat în conţinut. Pe lingă „Antrenamentul în vederea zborului
deasupra Polului Nord" şi „Dintr-ale zilei", acesta semnat de AL N. Cristescu, se dau ample informaţii asupra dificultăţilor financiare prin care
trecea Italia acelor timpuri sau se comentează „Tragedia înfometaţilor
englezi", un de un grup de 2 OOO şomeri au 1uat cu asalt un birou de
plasare.
Veriga din multiplele forme de luptă organizate de Partidul Comunist Român contra fascizării ţării, Gazeta tineretului, a cărei apariţie,
deşi scurtă, se înscrie, totuşi, cu vigoare în lanţul acestor acţiuni. Ea
promitea a deveni tribună de mari proporţii „antirăzboinică şi antifascistă" 12 •
11

clin

C. DL•metriad, profesor de istorie între 19:27-l!l41 la liceul „N.

Pileşti.
12

Titu Georgescu -

Mircea Ioanid, op. cil. pag. 262.
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III
Dar tribuna cu viaţă mai lungă, intrată în conştiinţa maselor de
cititori şi care a servit la informarea acestora a fost „OMUL LIBER".
Primul număr a apărut (cenzurat) în noiembrie 1935, în patru pagini,
avînd ca director pe Constal'lltin Stănescu 13 • Din titlu reiese că „apare
'
lunar", în formatul 48 X 30, dar din
cauza incertitudinii timpului datele
de apariţie nu au fost respectate.
Numărul doi apare în aceeaşi lună, Ia
data de 23; numărul 3 la 14 decembrie ; numărul 4 la 12 ianuarie 1936,
ca numărul 5 să apară la 8 martie,
după două luni, urmat de ulitimul număr, 6 din 25 martie, închinat complet cauzei „Procesul antifasciştilor".
Redacţia şi admniistraţia erau în str.
Brîncoveanu nr. 42, la locuinţa avocatului C. Chi.riiac, dar „redactarea
materialelor" se făcea şi în strada
1 Mai, nr. 6, la locuinţa avocatului
Theo Simionescu 14 •
Imprimairea s-a făcut la tipografi.a „Română", a lui Fănică (Ştefan)
Voiculescu, din str. Doamna Bălaşa
nr. 25, în localul, acum transformat,
al restaurantului „Victoria", unde
era sediul tipografiei şi nu în strada
Şerban Vodă nr. 83 cum, eronat,
apare în unele publicaţii.
„Cuvint înainte" (nr. 1), articol de fond cu oare ziarul se prezintă
cititorilor, caută să depisteze cauzele care îşi „fac loc în lume şi se înfruntă, paşnk sau cu mijloce violente, iar omul, în majoritatea cazurilor,
asistă neputincios la fapte cari îl privesc de aproape, de cari depinde viaţa
sa şi nu~şi dă seama cărei forţe oarbe este supus fără putinţă de scăpare.
O cercetare amănunţită a acestor tendinţe şi puteri necunoscwte se impune
cu atît mai mult cu cit se încearcă o amorţire a minţii oelor mulţi, prin
mijloace şi cu explicaţii care n-au nimic comun cu realităţile sociale cauzatoare ale răului de care suferă omenirea actuală. Ne declarăm deci de
la început adversari ai teoriilor rasiste, ai teoriilor care propagă ura între
oameni sub pretext că fac operă naţionalistă. Ne este silă de şovinismul
diverşilor amatori de dictatură fascisto-hitleristă, deoarece cunoaştem îndeajuns interesul personal ce-i îndeamnă să se facă apologeţii unui regim
13
Constantin Stănescu, născut la 9 martie 1911, în Piteşti. Licenţiat în drept,
avocat ; în prezent face parte din corpul diplomatic din R. S. România.
14
D. Tudor. Din tradiţiile de luptă ale presei comuniste şi publicaţiilor antifasciste din Argeş pentru pace şi democraţie , în revista „ Argeş" An IV, nr. 8 (39),
august 1969.
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in care fiecare din aceşti caraghioŞi imitatori ai dictatori.lor din alte ţări
ar deţine toată puterea într-un stat îngenuncheat şi fără opinie publică.
Nu putem confunda interesele lor personale cu acelea ale poporului lJi de aceea socotim că, oricit de nepregătită ar fi mulţimea, tot este
preferabil să trăim sub un regim democratic în care fiecare să-şi poată
spune în voie convingerile şi credinţele sale. Vrem însă o democraţie
reală, nu o caricatură compromiţătoare". ln continuare articolul face apel
la „adevăraţii inte.lectuali", precum şi la toţi cei care, citind ziarul, vor
căuta să-şi exprime liber şi sincer părerile lor despre situaţia politică din
ţară şi din lume, chiar trimiţînd materiale spre publicare.
Pe aceeaşi pagină a numărului de început (coloanele 3 şi 4) avocatul Constantin Chiriac semnează incisivul articol : „Partidele politice de
dreapta şi partidele politice de stinga". După o incursiune în trecutul
istoriei universale şi al Revoluţiei franceze în special, el conchide că
.. acolo unde domneşte dreapta, adică partidul reacţiunei sau fascist, libertatea alc'r:~rilor, a întrunirilor, a scrisului, a omeniei a disipărut. Oamenii nt: fCO~ striga durerea. Ei poartă jugul sclaviei. Partidele ele
~!:-Papta sînt contra păcii. Ele prepară războiul"'. Şi avea dreptate. Peste
::id cinci ani zeul Marte a început însîngerarea Europei de sud-est. Articolul se continuă şi în nr. 2.
ln paginile interioare, ziarul face loc materialelor : „Cascada proceselor" de Petre Pandrea, reprodus din ziarul „Adevărul" din 21.X.1935 ;
unui foileton semnat de Krausz Maximilian „Pentru Frontul Popular, organizaţie politică în care trebuie să se înglobeze toate forţele cinstit
democratice, deasupra partidelor, în unire cu toţi muncitorii, în special
populaţia ţărănească şi mic burgheză ca să formeze o opoziţie puternică
şi eficace împotriva fascismului şovin, rasist şi obscurantist". In continuare se arată că „este o stare nejustificată ca o ţară să fie guverinată
permanent cu cenzură ~i stare de asediu".
Constantin Stănescu publică ,,Modificarea Constituţiei germane",
iar nume pe care le-am întîlnit şi în „Gazeta tineretului", scriu : profesor
C. Demetriad „Ceva despre libertatea presei" ; Al. N. Măgeanu „Variaţiuni pe o temă" (un foileton despre botniţă şi baionetă) ; avocatul Theo
Simionescu semnează competentul articol „Politica externă a României",
în care se arată ororile războiului şi se demască pregătirile furibunde ale
Germaniei, a cărei deviză de expansiune în răsărit „Drang nach Osten"
dacă va reuşi, se va îndrepta spre apus „Drang nach Westen"'.· Autorul
trage concluzia că într-un viitor război (noi - Românii n.n.) nu putem
merge lingă Germania şi Ungaria de paI"tea cărora sînt şi unele partide
politice Goga-Cuza, Vaida, Cantacuzino, ci de partea aliaţilor noştri fireşti Franţa, Anglia şi Rusia.
Tribună locală de atitudine proletară, „Omul liber" relevă protestele muncitorilor de la textila „Găvana" . .:-oncretizate printr-o grevă de 48
de ore împotriva neplăţii „restanţelor şi a re~: "'~rilor din salariile recente",
stabilindu-se un termen de 8 zile pentru discuţii, în care scop s-a dat
mandat pentru ducerea tratativelor lui Traian Novacovici, Mihail
Schusster şi Dumitru Stănciulescu.
O ştire confirmă faptul că muncitorii de la textila „Găvana" şi
„Ţesătoria Română", Piteşti-gară s-au constituit în sindicat, ştire infii·mată în numerele ulterioare.
http://cimec.ro
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Nu lipsesc,. din paginile primului număr nici versurile, slabe, lipsite de substanţă estetică, dar partinice şi mobilizatoare.
„Am ridicat miniat pumnul spre
Un glas a tunat. Şi
Mii glasuri la fel".

odată

boltă.

cu el

semnate de George Streinu
Primul articol din numărul 2 „Precizare", ia poziţie împotriva
defăimărilor aduse de partidele de dreapta ziarului „Omul liber" . care
,.a apărut în urma convingerii pe care ne-am făcut-o că o bună parte
din populaţia acestei ţări poate şi vrea încă să gîndească".
„La 25 ani de la moartea lui Leon Tolstoi" este articolul, de factură
literară, publicat de avocatul C. Chiriac, iar sub iniţialele P.N., muncitorul comunist ilegalist. Petrică Năstăsecu 15 , demască condiţiile inumane
in care lucrează 800 de muncitori şi muncitoare la Textila „Găvana",
cărora la sfîrşitul săptămînii li se aruncă cite 100 de lei şi dacă încearcă să zkă ceva sînt făcuţi „bolşevici", „răzvrătiţi", maltrataţi şi goniţi acasă. Semnatarul articolului trage concluzia că dacă ei ar fi
uniţi în sindicat, „singura cale pentru a obţine satisfacerea revendică
rilor", lupta unită ar impune patronilor recunoaşterea contractului colectiv de muncă. Ştirea apărută în numărul despre constituirea sindicatelor la textila „Găvana" şi „Ţesătoria Română" - Piteşti se dovedeşte
deci a nu se Ii realizat, pînă la această dată.
Se publică şi de data aceasita versuri neizbutite, un desen „Familie
în frig", aparţinînd graficianului N. Cristea. desenatorul permanent al
ziarului şi ştiri, între care se recomandă cititorilor cartea lui Al. Sahia
„U.R.S.S. - Azi" şi se informează publicul că a început judecarea procesului intentat profesorului universitar Petre Constantinescu-Iaşi': şi
altele.
Numărul 3 aduce în dezbatere publică cazul „Profesorului T. Bugnariu", al cărui curaj măriturisit public contra tendinţelor mereu crescinde
de fascizare a ţării a fost pedepsit de legiuitorii coaliţiei burghezo-moşie
reşti cu 8 luni închsoare, 10.000 lei amendă şi 10 ani interdicţii politice.
Războiul italo-abisinian, este demascat de Iuliu Valerian ca un act
inuman, de agresiune şi cotropire, de forţă şi pornit din dorinţa de expansiune şi ucidere sub masca civilizaţiei, accentuez a „civilizaţiei fasciste",
contra „necivilizaţilor" abisinieni. Un desen, avînd explicaţia „Civilizaţia
italiană pătrunzînd în Abisinia", înfăţişează doi tineri privind cerul senin
brăzdat de sute de avioane de bombardament. Nimic nu putea fi mai
semnificativ.
In cuprinsul articolului citim şi explicaţii ca : „Realitatea este că
regimul fascist, instaurat de Mussolini avea nevoie de o justificare a
existenţei lui şi, cum în interior dăduse faliment în toate domeniile,· a
încercat o aventură în Africa, crezind că în cîteva săptămîni îşi va reface
o popularitate pierdută încă de mult timp".
15 Născut

deţ

la 17 septembrie (stil vechi) 1898 în comuna Stîlpeni, fostul ju-
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„Nevoile studenţimii'", de Sandu Nicoară, înfăţişează peisajul trist
al vieţii tinerilor aflaţi în pragul formării lor ca viitori intelectuali, iar
lupta pe frontul muncii de la Textila „Găvana" continuă să ocupe atenţia
colegiului redacţional. C. Barbu semnează articolul „Pilda FI'lanţei", cu
referire la frontul unic de luptă care în această ţară a învins, precum şi
la Conferinţa plenară a mişcării mondiale contra războiului şi fascismului ţinută în Palatul Mutualităţii din Paris, sub preşedinţia lui Paul
Langevin, la care au participat delegaţi din ţările democratice. C. Stă
nescu, directorul, face să apară un foileton „Minciuna".
Combativ şi bine închegat, numărul 4 se bucură de semnătura lui
Petre Constantinescu-Iaşi, „O nouă forţă politică se încadrează vieţei
sociale româneşti : Blocul pentru apărarea libertăţilor democratice".
„Căci rostul Blocului democratic, scrie el mai departe, este acela de a lua
asupra-şi apărarea ultimelor libertăţi constituţionale ce au mai rămas".
De asemenea, Blocul avea menirea de a lupta „Impotriva permanentizării
cenzurii şi stării de asediu", la adăpostul căror măsuri anticonstituţionale
s-au dizolvat „toate formaţiunile legale pentru apărarea intereselor de
masă şi de cul1tură", arătind că în perioada 1934-1935 au fost suspendate
34 de foi (publicaţii) antifasciste.
In cursivul „1935-1936", semnat - Omul liber - se face bilanţul
„privind starea lumii" de atunci şi se ajunge la concluzia că „linia dreaptă
a progresului s-a frînt definitiv". Peste tot apele sînt tulburi. „Numai
unirea lumii producătoare va opri asaltul fascismului. Oamenii democraţi,
partidele democratice să facă zid contra fascismului. Iată porunca anului
1936".
Se publică în traducere „Tineretul şi revoluţia", un subsol pe două
pagini, cu continuare şi în numărul 5, de Romain Rolland. Problema răz
boiului ita:lo-abisinian este dezbătută din nou de C. Stănescu.
La informaţii se publică ştirea, importantă pentru piteşteni, că un
grup de muncitori „au alcătuit o secţie locală a Blocului democratic" - ,
alegînd un comitet de acţiune şi ca preşedinte pe muncitorul armurier,
Petrică Năstăsescu, iar ca secretar pe Constantin Stănescu, de profesie
avocat.
Numărul 5 aduce în articolul de fond, „După victorie", ştirea că în
urma alegerilor de la Hunedoara şi Mehedinţi au ieşit candidaţii Frontului popular.
„Imperativul vremii : coalizarea stingii", semnat de S. Ţintea, pune
accenitul pe unitate, pe lupta comună a organizaţiilor democratice. Pe
aceeaşi pagină este publicată şi „scrisoarea deschisă a comunistului Ilie
Pintilie către social-democratul Titel Petrescu, în care se arată necesitatea unirii în luptă a clasei muncitoare" 16 •
Ilie PintHie scria : „Noi muncitorii credem că dumneata care ai
văzut şi auzit duminică 16 februarie, ce vor masele, ca fruntaş al P.S.D.
iţi vei spune cuvîntul cu toată autoritatea ce o ai că lupta izolată a forţelor democrate este un pericol care ne va aduce fascism, război, foamete,
lagăre de concentrare".
„Mişcarea antifascistă" este titlul articolului semnat de C. Stănescu,
iar în alte coloane se informează publicul cititor că : „Intelectualii trec
16

revista

Mihail Rusenescu. O publicatie
An. I. nr. 1, iunie 1966.

progresistă

„Argeş".
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care au făcut bloc contra reacconstituindu-se în „Blocul avocaţilor democraţi".
Ultimul număr din ziarul piteştean „Omul liber", este închinat
odiosului act antidemocratic intitulat „Procesul antifasciştilor : Prof.
Constantinescu-Iaşi şi alţi 8 intelectuali în faţa Consiliului de război" t·u subtitluri ca: presa democrată şi procesul; opinia publică şi procesul;
antifascismul în discuţia parlamentului; Petre Andrei şi mişcarea
la

luptă", arătindu-se acţiunea avocaţilor

ţionarilor,

antifascistă.

Cu aceasta se încheie istoria unei tribune locale care a luptat pentru
„demascarea fascismului şi războiului"' 17 ; demascind, chiar şi sub starea
-de cenzură, restringerea libertăţilor democratice, starea de mizerie a muncitorilor, nesiguranţa zilei de mîine a tineretului, precum şi toate samavolniciile politicii reacţionare a guvernanţilor.
Omul liber, organ local de presă antifascistă, a reuşit, datorită
cursivităţii şi stilului autori·lor materialelor publicate, să închege, in
Piteşti, o mişcare de rezistenţă contra tendinţei de fascimre, contra
partidelor de dreapta, cărora şi aşa le fugea „ţărîna" (căci numai ţărînă a
rămas din ele) de sub picioare.
Tirajul ziarului era, în medie, de 500 exempLare. Cînd numărul
il'şea de la tipar, se aducea în strada Sf. Vineri nr. 8, la locuinţa lui
Petrică Năstăsescu. Acesta, cu ajUJtorul muncitorului electrician Francisc
Valoczi 18 , scriau adresele şi făceau pachetele, pe care le e:xipediau :prin
poştă la adresele indicate de membri organizaţiilor de luptă antifascistă.

IV.
A mai apărut la Piteşti, în afară de publicaţiile de mai sus, în 1936,
în aceeaşi tipografie, „PROCESUL MIŞCAHII ANTIFASCISTE DIN
ROMANIA". Broşura (20 x 13) cuprinde 56 de pagini şi are prima copertă
din hîrtie roşie, subţire. Pe uLtima copertă autorităţile ol'dinei publice
şi-au spus cuvîntul : „Cenzurat". Dedesubt: „Această broşură cuprinde
·extrase, fără nici o modificare, din ziare şi reviste, privitoare la procesul mişcării antifasciste din România". Pe pag. a doua din text fotografia prof. T. Bugnariu, acum profesor universitar la FacuLtatea de filozofie a Universităţii Bucureşti.
Tiraj 3 OOO de exemplare. Manuscrisul broşurii, întocmit de
prof. Petre Constantinescu-Iaşi, a fost adus la Piteşti de avocatul Ale:>eandru Mihăileanu, fost secretar al Comitetului naţional împotriva răz
boiului şi membru în secretariatul Asociaţiei Amicii U.R.S.S. In procesul mişcării antifasciste el a depus ca martor în apărarea acuzaţilor.
O dată tipărită, broşura a fost expediată conspirativ : 2 OOO de exemplare la Cluj, prin grija comunistului Petrkă Năstăsescu ; 800 la Braşov
11

Titu Georgescu-Mircea Ioenid, op. citate, pag. 268.
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pe numele doctorului Radu Olteanu din strada N. Iorga nr. 4

şi

200 la

Bucureşti, lui Alexandru Mihăileanu, în strada Ing. Saligny nr. 6.
După cum notează într-o scrisoare din 9 august 1963, adresată Comitetului judeţean P.C.R. al fostei regiuni Argeş, avocatul Theo Simionescu, „fondurile necesare tipăririi s-au dat de organizaţiile P.C.R. din.
Piteşti".

TRADITIONS DE PRESSE PROGRESSISTE A PITESTI
RE SUME

Le proces d'introduire le fascisme dans le pays a pris dans la quatrieme decennie du notre siecle une ampleur de telles proportions que„
en 6 septembre 1940, a facilite ă. le gouvernement Antonescu qu'il prît
la pouvoir.
Seul le Parti Corrununiste Roumain, encore que dans clandcstinite,
a replique courageaux contre l'asservissement d'interets politiques et economiques de la Roumanie sous la cause d'hH:1lerismc. I1 a adopte dans la
periode anterieure de la Seconde Guerre mondiale une tactique de lutte
conformement ă. le temps et Ies majeurs interets de la patrie. Etant dans,
clandestinite et ne pouvant pas porter ouvertement la lutte contre drn
fascisme, la direction du Parti Communiste Roumain a decide la creation
des orgainisations de masse legales comme: „Le bloc democratique", „l'As-·
sociation des amis d'U.R.S.S.", „Le Comite pour la liberation des detenus.
antifascistes" etc., qu'elles pussent actionner contre du proces d'introduire le fascisrne.
Dans le meme temps il a organise et a dirige la presse de parti,
faisant qu'ils aparussent, aux câtes des publications clandestines une·
serie des periodiques legales destinees a soutenir, a populariser et a
faire conn:aître, dans le vaste monde, le peril qui se prepare pour la
patrie.
Entre lcs publications progressistes laquellcs ont apparu dans la
periode 1930-1940, sont dignees de retenu et celles publiees dans la.
ville Pitesti.
Prime publication signalee de Titu Georgescu et Mircea Ioanid
dans l'oeuvre „La presse de P.C.R. et des ses organisations" est „Les
amis d'U.R.S.S. Organe de !'Association «les Amis des Republiques Sovietiques Socialistes.-". Ne pouvant pas etre imprimee dans Bucarest a cause
d'etat de siege instituee du gouvernement G. Tătărăscu, qui n'a pas donne
l'autorisation d'impression, le Comite de !'Association „Les Amis des
Republiques Sovietiques Socialistes"' a decide l'impression du journal,.
dans une ville qui n'entrait pas dans la zone d'etat de siege et, cette ville,
a ete Pitesti.
Quand le premier numero etait paginc et etait pret qu'il fut donne
a la multiplication les agents de l'ordre publique ont arrete l'impression
Pt ont detruit la composition. Sous forme du microfilm, le premier numero•
i1 y a a la Bibliotheque de !'Academie de la Republique Socialiste Rouhttp://cimec.ro
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maine. L'impression se realise â la typographie „Rournaine" de Ştefan
Voiculescu, dans Pitesti, la rue „Madame Bălasha" 25.
L'artide de fond entourait des ameres constatations pour ce temps.
Dans le contenu du journal sont introduites materiaux comme : „Notre
sens", de Petre Constantinescu-Iashi, „L'electification dans l'U.R.S.S:·.
„La legislation sovietique", „Que nous ecrivent les adherent" etc.
A suivi dans l'ordre chronologique le journal „La gazette des jeunesse pour science, art et litteratuTe", qui a paru en 3 aout 1935, dans
meme typographie. Ecrit hardi, pour la plupart des membres des organisations democratique de masse, le journal prenait position anti-guerrier
et antifasciste. Parrni des collaborateurs d'unique numero, lequel nous
l'avons vu â la Bibliotheque de !'Academie, nous signalons par Al. N.
Măgeanu, journalist, comme directeur, les avocats democrates (qu'ils faisaient partie du Groupe des avocats democrates ainsi que indiquait Elena
Georgescu dans „Les Etudes", nr. 6, 1963, pag. 1 226-1 229), Theo Simionescu et Constantin Chiriac ou bien les inteHectuels progressistes comme
l'instituteur Gerge Bădescu-Aref et d'autres.
En novembre 1935 un groupe des intellectuels progressistes, â la
direction de !'avocat Constantin Stănescu - maintenant membre du
Corps diplomatique - a imprime le journal „L'Homme li bre". Ont paru
dans cet six numero. Le dernier, en 25 mars 1936, a ete consacre complet
a la cause du „Proces des antifascistes : P. Constantinescu-lashi et autres.
8 intellectuels devant du Conseil de guerre". L'impression execut..:·
en outre â la typographie de Fănică Voiculescu. Dans ses pages, le journal
publie varies et substantiels materiaux comme : „Les partis politiques.
de droite et les partis politiques de gauche", de l'avocat C. Chiriac; „La
cascade des procl>Ses", de P. Pandrea; „La politique exterieure de la
Roumanie", de !'avocat Theo Simionescu; „A 25 ans de la mort de Leon
Tolstoi" ; „Les mouvements ouvrieres de la Textile Găvana", du communiste, combattant dans la clandestinite, Petrică Năstăsescu ; „La guerre
italo-abyssiniiene" ; „1935-1936" ; „Apres victoire" etc., ou ont ete prises.
positions courageuses, pour ces temps de censure, contre de la dictature
fascisto-rnonarchique. Le tirage etait de 500 exemplaires et de sa expedition s'occupaient Ies communistes Petrică Năstăsescu et Francisc
Valoczi.
En 1936, en outre â la typographie de Voiculescu, a ete imprimee
en 3 OOO exemplaires une brochure regardant „Le proces du mouvement
antifasciste de la Roumanie", elaboree de P. Constantinescu-Iashi, d'apres
les materiaux parus dans les journaux et les revues antifascistes du
temps. Les brochures a ete expediee, clandestin, de cette maniere : 2 OOO
cxemplaires a Cluj, 800 â Brashov et 200 â Bucarest.
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