TRADIŢII DE LUPT! ŞI LEGATURI INTERNAŢIONALISTE ALE
TINERETULUI BRAŞOVEAN ( 1921 - 1947)
de DOR ICA BUCUR

Parte a mişcării revoluţionare şi democratice din România, lupta tine
retului a urmat neabătut de-a lungul intregii sale istorii traiectoria de eroism
şi glorie pe care proletariatul român a trasat-o in contextul idealulului de
independenţă naţională şi libertate socială.
Tineretul, dintotdeauna dinamic şi receptiv la nou, a îmbrăţişat cu entu
ziasm idealurile de libertate naţională şi dreptate socială aducindu-şi aportul la
infăptuirile noi ale societăţii.
Dintre principiile fundamentale ale invăţăturii marxist-leniniste, solida
ritatea internaţională cu forţele înaintate de pretutindeni şi intrajutorarea
reciprocă cu celelalte detaşamente înaintate ale popoarelor au caracterizat
intotdeauna mişcarea revoluţionară şi democratică din România din care
făcea parte integrantă şi mişcarea de tineret1• Astfel, tineretul român a aderat
la toate evenimentele interne dar şi la acelea care se declanşau dincolo de
fruntariile patriei, acţiunile sale de solidaritate cu tineretul revoluţionar şi
democratic din aceste ţări imbrăcind o intreagă paletă de forme.
Parte integrantă a mişcării tineretului din România, lupta tineretului
revoluţionar şi democratic din judeţul Braşov, sub directa îndrumare a orga 
nizaţiei locale a P.C.R. s-a solidarizat de-a lungul anilor cu idealul proletaria
tului din intreaga lume, cu cauza inaintată a tuturor luptătorilor pentru demo
craţie, progres social şi libertate naţ.ională.
După istoricul Congres din mai 1 921 , de creare a Partidului Comunist
Român, lupta tineretului din întreaga ţară şi din judeţul Braşov a continuat
şi a ridicat pe o treaptă superioară cele mai inaintate tradiţii patriotice şi
internaţionaliste ale mişcării muncitoreşti şi de tineret din România.
Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, eveniment ce a deschis o nouă
epocă în istoria omenirii, a avut un puternic ecou in rîndul tineretului progre
sist din Braşov care a omagiat an de an prin adunări sau demonstraţii victoria,
dar in acelaşi timp in 1 921 a luat arma in mină pentru a trece activ la apărarea
revoluţiei greu încercată in acele momente. Astfel, mai mulţi tineri impresio1 Nicolae C 1 a u ş e s c u, Expunere cu privire la actioitatea politic�ideologică şi cultural·
educallcii de formare a omului nou, constructor conştient şi de110tat al societălii socialiste multi·
lateral dezl10ltate şi al comunismului In Romdnia, prezentati la Congresul educaţiei poliUce şi
al culturii socialiste, 2 Iunie 1976, Editura poUUcă, 1976.
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naţi desigur şi de copiii sosiţi la noi în ţară din unele regiuni ale Rusiei Sovie
tice, bîntuită de secetă, şi-au procurat banii necesari pentru a pleca " în Rusia
să se înscrie în armata bolşevică."2•
La Braşov, in toată perioada interbelică, s-a anivcrsat Marea Revoluţie
din Octombrie şi prin răspîndiri de manifeste în zilele premergătoare eveni
mentului, iar perioada 1 - 10 noiembrie a constituit un prilej deosebit de a se
face propagandă amplă în rindul tuturor muncitorilor atît tineri cit şi virstnici.
Au fost răspîndite manifeste, pe drumul şi în faţa fabricii de celuloză din Zăr
neşti, în diferite cartiere din Braşov, în colonia minei de cărbuni "Concordia"
din Vulcan. Aria de răspîndire a manifestelor a cuprins şi toată zona industrială
a oraşului Braşov şi anume uzina de avioane I . A.R . , fabricile Schiel, Scherg,
Tellmann, Hess, uzina electrică şi altele3•
La aniversarea jubiliară de 10 ani prin grija partidului şi a tineretului
comunist s-au răspîndit larg şi publicaţiile organizaţiei Blocul Muncitoresc
Ţărănesc care a apărut în număr festiv, dedicat în exclusivitate evenimentului•.
Constatăm aşadar că la Braşov an de an tineretul s-a preocupat de aniversarea
acestui eveniment, ocazie cu care se făceau cunoscute şi primele succese ale
regimului socialist din Uniunea Sovietică.
Pentru activitatea depusă mulţi din comunişti, între care şi tineri au
fost arestaţi. In timpul anchetei aceştia au dat dovadă de curaj şi spirit de
răspundere recunoscînd că fac parte din organizaţia comunistă şi că au des
făşurat activitate propagandistică. In cuvîntul său unul din comunişti, după
ce a arătat convingerile sale politice, a relevat faptul că mişcarea devine tot
mai puternică şi că la idealurile comuniste aderă, din ce în ce mai mulţi cetă
ţeni de profesii diferite : muncitori, ţărani, intelectuali şi ofiţeri. Un aspect
interesant il constituie faptul că dintre cei 1 1 arestaţi, 9 au fost tineri. In ceea
ce-i priveşte pe ceilalţi doi, unul din cazuri e deosebit de semnificativ pentru
a ilustra cum ideile comunise atrăgeau tot mai mulţi cetăţeni de diferite con
vingeri politice. Un fost plutonier de jandarmi, reformat în 1922, pentru
cauză de boală, a trecut în organizaţia comunistă, motivînd că nimeni nu s-a
interesat de soarta lui şi că nu primeşte nici o pensie pentru anii serviţi în
slijba ţării.6 Acesta nu este un caz singular ci este o dovadă că tot mai mulţi
oameni de profesii şi convingeri politice diferite, unii din ei după o lungă peri
oadă in slujba regimului burghezo-moşieresc, s-au desolidarizat de vechile
rînduieli militind activ pentru instaurarea unei noi orinduiri.
Anul 1 932 a marcat apariţia ziarului " Ifju bolşevik" (Tînărul bolşevic}
editat de secţiunea din Braşov a Uniunii Tineretului Comunist din România
care a constituit dovada unei cotituri in viaţa tineretului comunist braşovean8•
Pe lîngă materialele care consemnau evenimentele locale, ziarul a ilustrat
principiul internaţionalismului proletar publicind articole referitoare la suc1

Arhivele statului Braşov, fond Prefectura Braşov, cabinet, nr. 872/1921.
Arh. St. Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul
Braşov din anii 1917- 1944, nr. 9, 10, 44, 63.
' Ibidem.
6 Arh. St. Braşov, loc. cit., nr. 213.
1 Tltu G e o r g e s c u, Mircea 1 o a n i d, Presa P.C.R. şi a organi:aţlilor sale de masă,
JI%1- JIII, Ed. ştllnţlllcă, Buc., 1963, p. 151.
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cesele pe care le inregistra primul stat socialis t din lume: de reţinut în acest
sens este articolul ,. Cum se construieşte socialismul în Uniunea Sovietică, pen
tru apărarea revoluţionară a V ni unii Sovietice"7•
Cu prilejul implinirii a zece ani de la Congresul tineretului socialist de la
Berlin care a hotărît afilierea acestuia la Internaţionala comunistă, organi
zaţia din Braşov a V .T .C. credincioasă principiului internaţionalismului pro
letar a decis aniversarea acestui eveniment prin întruniri, demonstraţii şi
răspîndire de manifeste8•
Tineretul din Braşov şi-a manifestat solidaritatea şi cu alte prilejuri la
diferite congrese internaţionale ilustrind dorinţa de pace şi solidaritate inter
naţională.
Sub conducera Partidului Comunist Român
impotriva fascismului şi războiului
In împrejurările creşterii pericolului fascist, P.C.R. a militat pentru o
largă coaliţie democratică în cadrul căreia Uniunea Tineretului Comunis t a
contribuit la crearea frontului popular antifascist.
In perioada creşterii pericolului fascist şi a războiului care atenta la inde
pendenţa şi suveranitatea popoarelor, U.T.C. din România, iar ca parte inte
grantă a acesteia , organizaţia locală din Braşov, a organizat întruniri şi demon
straţii de protest, a tipărit şi răspîndit manifeste, sau a fost reprezentată în
diferite comitete care au luptat pentru apărarea unor personalităţi marcante
ale mişcării muncitoreşti internaţionale.
In perioada interbelică, ziua de 1 august, a fost socotită ca zi de luptă
impotriva războiului imperialist, in acest spirit organizaţia locală V .T .C.
Braşov a organizat in mai mulţi ani acţiuni care să marcheze această dată.
Este de consemnat faptul că in anul 1 929 sub îndrumarea secţiei locale a P.C.R.,
tinerii comunişti au inceput pregătirea zilei de 1 august încă din iarnă de la
o intrunire care a avut loc la 8 februarie 1 929 într-o casă conspirativă din
Braşov8•
Legăturile din tre organizaţia U.T.C. şi P.C.Il. erau deosebit de intense
iar schimburile de materiale propagandistice erau frecvente. Cu ocazia zilei
de 1 august 1 929, socotită in perioada interbelică zi de luptă impotriva răz
boiului imperialist un tînăr utecist a inminat unui membru al organizaţiei P.C.R
Braşov, 1 2 exemplare din ziarele ,. Viaţa muncitoare" şi .. Munkaselet"
pentru a le răspîndi in rindul muncitorilor de la tunelul Teliu. Ambele conţineau
articole referitoare la importanţa zilei de 1 august. ln .. Viaţa muncitoare"
nr. 22 din 1 1 august 1 929, articolul ,.De 1 August muncitorimea a demonstrat
impotriva războiului imperialist şi pentru apărarea Uniunii So,·ietice" , men
ţiona că : ,. Această campanie, abia începută în ziua de 1 August, va fi dusă,
pînă la completa dărîmare a regimului burghez" . ,. Munkaselet" nr. 3 din 27
iulie 1 929 in articolul ,. 1 August" chema întreaga muncitorime din România
la luptă pentru răsturnarea regimului burghez10• Pentru agitaţ.ie în rindul
1

Arh. St. Braşov, loc. cit., nr. 1 77,
Ibidem, nr. 178.
1 File din Istoria U. T.C., Editura politică, Buc., 1971, p. 160.
10 Arh. St. Braşov, fond Parchetul tribunalului Braşov, dosar nr. 1180/1929.
1
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muncitorilor tineri şi virstinici, cei doi au fost deferiţi justiţiei şi condamnaţi
la două luni inchisoare11• Aceeaşi preocupare pentru sărbătorirea zilei de 1
august s-a remarcat şi in anii următori. s-au organizat greve, intruniri şi demon
straţii de protest impotriva războiului in uzine şi fabrici, pe străzi de asemenea
s-au răspîndit manifeste12• Pentru ca acţiunile să fie cit mai bine organizate,
U.T.C. şi P.C.R. din Braşov au primit sprijinul conducătorilor de la centru
care şi-au pus toată experien ţa şi iscusinţa lor in organizarea unor manifestări
cit mai ample. Pentru anul 1 933, alături de formele amintite s-au prevăzut
şi altele de mai mare amploare şi diversitate intre care şi arborarea de steaguri
roşii. Pregătirile intense au determinat organele de conducere din Braşov
să efectueze arestări in rindurile uteciştilor13•
In vremurile grele prin care a trecut poporul chinez, cind militariştii
japonezi, in tentativa de a ieşi din criza economică de supraproducţie au declan
şat, la 18 septembrie 1931 , aventura expansionistă impotriva Chinei ocupind
Manciuria, P .C.R. şi U.T .C. a mobilizat masele largi muncitoare de tineri şi
virstnici din intreaga ţară, la o vastă acţiune de sprijinire politică şi morală
a luptei duse de poporul chinez pentru apărarea independenţei şi integrităţii
patriei sale14• Tineretul din Braşov şi-a declarat deplina sa solidaritate cu
lupta eroică a tineretului chinez intr-un manifest lansat de Comitetul regional
din Ţara Birsei al P.C.R. şi U.T.C. In noiembrie 1 932 se arăta că in China de
aproape un an imperialiştii japonezi măcelăresc sutele de mii de chinezi revo
luţionarP5 care luptă pentru independenţă, integritate naţională şi o viaţă
nouă .
ln 1 933, cu ocazia zilei de 1 Mai, Secţiunea din Braşov a P .C.R. a lansat
un manifest intitulat : "Muncitori ! Muncitoare ! Muncitori tineri ! Săraci ţărani 1
Proprietari mici ! Im·alizi de război i Văduve şi orfani i Pensionari ! Soldaţi i"
prin care ii chema pe toţi să lupte cu elan pentru " Apărarea revoluţionară a
Chinei Sovietice1 6" .
Materialele propagandistice pentru sprijinirea luptei eroice a poporului
chinez, intre care manifestul sus-menţionat şi revista "Mişcarea comunistă
din China" au fost răspîndite nu numai în Braşov, ci şi la Rîşnov unde
uteciştii au făcut totodată propagandă şi pentru a coopta cît mai mulţi adepţi
la ideile comuniste17•
Uni unea Tineretului Comunist din Braşov, credincioasă principiului de
cinstire a marilor evenimente din istoria proletariatului internaţional şi a
personalităţilor sale, in conformitate şi cu indicaţiile primite din partea Comi
tetului Regional Ardeal al P .C.R., prin Circulara adresată comuniştilor şi
uteciştilor, a organizat comemorarea a 50 de ani de la naşterea marelui dascăl
al proletariatului, fondatorul socialismului ştiinţific, Karl Marx18• La adunarea
11 Ibidem,.
n

Ibidem, dosar nr. 1927/1929.

11

Arh. St. Braşov, Loc. cit., nr. 192.
Ibidem, nr. 225.
111 C. B o t o r a n, Gh. V n c, Pal'lidul Comunist Romdn In {IUntea actiunilor de solidaritate cu lupta reooluttonard a poporului chinez, In �Anele de istorie", nr. 4/1971, p. 57.
18 Arh. St. Braşov, loc. cit., nr.
213.
17 Arhiva I.S. l.S.P., cota A XVII 44.
11 Arh. St. Braşov, fond Parchetul tribunalului Braşov, dosar nr. 2635, fila 3 - 4.
u
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care a avut loc in ziua de 3 martie 1 933, la care au participat 70 de persoane
"majoritatea tineri muncitori" conducătorul lucrărilor a evocat personalitatea
"marelui luptător socialist" de la moartea căruia la 18 martie 1 933 se împli
neau 50 de ani. EI a mai anunţat programul manifestărilor organizate cu acest
prilej. A arătat că la căminul muncitoresc din strada Morii nr. 7 (azi strada
Matei Basarab nr. 1 5) urma să se ţină o mare adunare comemorativă, să se
răspîndească ziare care evocau figura marelui intemeietor al învăţăturii mar
xiste, pentru a fi cunoscută de cit mai mulţi muncitori, tineri şi vîrstinicil11•
Pe aceeaşi linie de cinstire a memoriei înaintaşilor, uteciştii din Braşov
au organizat săptămîna de propagandă "Lenin - Liebnecht - Luxemburg"
in care toate nucleele au făcut o strictă programare a şedinţelor şi manifestă
ţiilor de stradă. s-a impinzit oraşul cu manifeste şi lozinci scrise pe zidurile
clădirilor, s-au arborat, cu toată vigilenta autorităţilor, drapele roşii20•
In acelaşi an ziarul "Tînărul muncitor" organ central al secţiunii de tineret
de pe lîngă Sindicatele unitare arăta că tineretul sărbătoreşte " Amintirea a
trei uriaşi ai luptelor proletariatului : Lenin - Liebnecht - Luxemburg.
Toată viaţa lor n-a fost decit o neîntreruptă jertfă pentru cauza muncitorimii
şi ţărănimii. Moartea lor a fost încununarea vie ţii lor : Ei au murit luptind
aşa cum au trăit luptind"21• Tineretul din Braşov nu putea sărbători mai bine
această memorabilă zi decît prin muncă şi luptă22• Ziua sărbătorii celor trei
mari luptători ai proletariatului a fost marcată prin răspindiri de manifeste.
Un manifest editat de P.C.R. şi C.T.C. Secţiunea Braşov a fost confiscat de
la tînărul comunist Iosif Szekely în seara de 1 9 - 20 ianuarie a anului 1 93 ! 23•
Manifestul era adresat deopotrivă muncitorilor tineri şi virstnici fără deosebire
de naţ.ionalitate , el fiind tipărit atit în limba română cît şi in maghiară14•
Manifestul intitulat "Muncitori ! Muncitoare ! Tovarăşi !" editat de Secţiunile
P.C.R. şi U.T.C. din Braşov în anul H l32, cheamă la intensificarea luptei cu
prilejul aniversării zilei lui Lenin- Liebknccgi- Luxemburg. Manifestul a
fost răspîndit şi afişat pe numeroase străzi din Braşov la 14 ianuarie 1932 şi a
constituit probă de acuzare în procesul a doi tineri comunişti arestaţi în timpul
îndeplinirii acestei misiuni25 • In anii u rmători acţiunile dedicate acestei zile
au continuat, lor adăugînd u-li-se şi răspîndirea unei reviste intitulată "Lenin
- Liebnecht - Luxemburg"26, care deserie viaţa şi activitatea celor trei mari
luptători, pildă pentru toţi comuniştii.
Pe linia relaţiilor internaţionaliste ale tineretului din Braşov, cu tineretul
din alte ţări, se remarcă legăturile şi schimbul de experienţă purtat între orga
nizaţia U :r . c . Braşov şi organizaţia comunistă .,Znamemska" din U.R.S. S.,
regiunea Odesa . Jn scrisoarea organizaţiei V.T .C.L. Znamenska din regiunea
Odesa, adresată organizaţiei U.T.C. Braşov se arătau unele aspecte din acti
vitatea acexteia. A fost făcută o descriere a regiunii in care activează, a speArhiva I.S. I.S.P., cota A XVII 52.
10 Arh. St. Braşov, Colecţia de documenle privind mişcarea muncitorească din judeţul
1u

Braşov din anii 1917- 1944, nr. 220.
Il Ibidem, nr. 197.
111 "TinArul muncitor", an I l, nr. 1, din ianuarie 1930.
ta Ibidem.
H Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 26, dosarul nr. 18, fila 1 .
u Ibidem.
" Ibidem, dosarul nr. 32, fila 2.
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cificului ei economic şi al aportului pe care îl aduc tinerii la dezvoltarea vieţii
economice. Lozinca lor era : .,Lupta pentru piine este lupta pentru socialism" .
Se arăta că alături de lupta pe plan economic, un aspect important al activi
tăţii lor este latura educativă pentru indeplinirea sarcinilor şi responsabili
tăţilor trasate de partid. Scrisoarea se incheia arătindu-se că : .,3.500 de utecişti
ai organizaţiei noastre aşteaptă răspuns de la voi. Să întărim solidaritatea
internaţională proletară pentru inchegarea unui front unic al proletariatului
impotriva pericolului imperialist27.
In scrisoarea de răspuns a organizaţiei din Braşov erau descrise condiţiile
grele de luptă ale ilegalităţii, eroismul şi curajul tinerilor din acest oraş. Era
menţionată in scrisoare o demonstraţie a şomerilor care a avut loc la Braşov
la sfîrşitul lunei decembrie 1 932 in timpul căreia au fost purtate pancarde cu
textul : ., Vrem pîine şi ajutor de stat pentru şomeri !" . In timpul amintitei
demonstraţii au fost arestaţi 9 tineri comunişti. In scrisoare uteciştii din Braşov
cereau ca tinerii comsomolişti să le împărtăşească din experienţa lor28• Aceştia
le trimiteau sfaturi, pilde de organizare şi indemnuri la continuarea neîncetată
a luptei pînă la victoria finală29 •
Mişcarea revoluţionară şi democratică de tineret din România şi-a mani
festat solidaritatea cu mişcarea tineretului de pretutindeni, impotriva răz
boiului imperialist şi pentru obţinerea unor condiţii de muncă şi viaţă mai
bune pentru toţi cei exploataţi. Manifestaţiile organizate cu prilejul zilelor
internaţionale ale tineretului au devenit prilejuri de exprimare a sentimentelor
de care erau animaţi tinerii braşoveni.
In 1 930, Uniunea Tineretului Comunist din Braşov a hotărît ca împreună
cu tineretul din celelalte ţări să sărbătorească ,in zilele de 6.- 7 septembrie,
aniversarea zilei sale prin răspîndire de manifeste şi demonstraţii de stradă30 :
Această sărbătoare a prilejuit tineretului braşovean exprimarea sentimentelor
sale de solidaritate cu generaţia tînără din intreaga lume, dorinţa sa de liber
tate şi pace.
Continuind tradiţia anilor anteriori şi la chemarea Partidului Comunist
Român, in ziua aniversării luptei tineretului comunist internaţional, la 6 sep
tembrie 1940, uteciştii din Braşov, sub conducerea comu niştilor Grigore Răcea
nu şi Marin Muscalagiu, au incercat să organizeze demonstraţii impotriva
dictatului fascist de Ia Viena, exprimindu-şi hotărîrea de a lupta cu arma in
mină pentru apărarea inh•grităţii terităriale a României31•
Instaurarea, in ianuarie 1 933, a dictaturii hi tleriste in Germania, a fost
intimpinată cu o puternică impotrivire din partea forţelor democratice de
pretutindeni şi in special de către organizaţiile comuniste şi comuniste de
Ibidem, dosarul nr. 4429, fila 1 89.
Ibidem, fondul 10!1. dosarul nr. 27.
H La 1 5 ianuarie 1919 au fost ucişi In Germania de către duşmanii muncitorilor luptă
torii comunişti Karl Llebknecht şi Roza Luxemburg, menţionează ziarul "Brazda", anul 1 ,
nr. 3 , 1931, p. 1 . V. 1. Lenin a Incetat din viaţă la 21 ianuarie 1 924 .
30 î n
urma Conferinţei internaţionale a tineretului socialist de la Berna, din aprilie
1915, şi ulterior, a Congresului de constituire a Internaţionalei comuniste a tineretului din
noiembrie 1919, s-a hotărlt ca prima duminică a lunii septembrie să fie sărbătorită Ziua
internaţională a tineretului, prin demonstraţii de protest Impotriva războiului imperialist,
afirmarea solidarităţii internaţionale a tineretului revoluţionar, a luptei hotărlte pentru ob
ţinerea unor condiţii mai bune de muncă şi viaţă pentru tot tineretul muncitor exploatat.
17
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tineret. Proletariatului român îi revine cinstea de a fi fost primul care prin
luptele de amploare din ianuarie-februarie 1 933, s-a ridicat împotriva fascis
mului imediat după venirea sa la putere.
Solidari cu luptele munictorilor de la Atelierele C.F.R. Griviţa din Capitală
din ianuarie-februarie 1 933, comuniştii şi uteciştii din Braşov au arborat
steaguri roşii la locuri vizibile, în fabrici, au organizat întruniri şi demonstraţii
exprimîndu-şi astfel adeziunea cu marile lupte de clasă, declanşate pentru
realizarea aspiraţiilor de libertate şi dreptate socială32• De asemenea , ca o
reacţie împotriva ins ta urării dictaturii hitleriste, deţinuţii politici de la închi
soarea din Braşov, intre care şi tineri, au comemorat ziua Comunei din Paris,
eveniment glorios pentru istoria proletariatului internaţional. In cadrul întîl
nirii conspirative care a avut loc în închisoare în perioada 1 8 - 22 martie 1 933,
a fost analizată lucrarea lui Karl Marx consacrată Comunei din Paris ca şi
diverse probleme legate de activitatea Ajutorului Roşu InternaţionaP3 •
Eveniment scump proletariatului din România ş i din j udeţul Braşov,
Comuna din Paris a fost sărbătorită şi prin tipărirea de broşuri p ăstrate cu
grij ă dar. şi cu multe riscuri de comunişti. Astfel, la unul din tinerii comunişti
din Rîşnov, la percheziţia domiciliară efectuată s-a depistat broşura Acum
61 de ani" - Comuna din Paris3'.
Considerînd pericolul hitlerist instaurat în Germania drept cel mai mare
pericol pentru omenire, Uniunea Tineretului Comunist sub îndrumarea înţe
leaptă şi permanentă a P.C.R. s-a încadrat în mişcarea patriotică de închegare
a unui larg front antifascist a tuturor forţelor democratice din ţară. Tinerii
din Braşov în frunte cu uteciştii a u protestat vehement impotriva politicii
revizioniste promovată de Germania hitleristă. Sentimentele lor patriotice au
fost puternic afirmate in cadrul mitingului antirevizionist organizat la Braşov
in 29 mai 1 93336 .
Oamenii muncii din judeţul Braşov in frunte cu comuniştii şi uteciştii
şi-au manifestat simpatia şi deplina lor a leziune cu insurecţia antifascistă
a proletariatului austriac din anul 1934, i mportantă acţiune pe plan interna
ţional impotriva politicii de acaparare a hitlerismului german ; Comitetul
local din Braşov constituit in acest scop a organizat o serie de acţiuni la care
au fost larg antrenaţi tinerii utecişti. Ei au răspîndit manifeste, au răspuns
listelor de subscripţii pentru aj utorarea materială a antifasciştilor austrieci,
lansată cu această ocazie3&.
O nouă etapă in intensificarea mişcării antifasciste a fost parcursă de
către tineretul democratic din Braşov in vara anului 1 934 cind a fost asasinat
cancelarul Austriei, Dolfuss, care s-a opus anexării ţării sale de c ătre Germania
hitleristă. R ăspunzînd chemării P.C.R. organizaţia locală Braşov a U.T.C.
..

81

Arh. St. Braşov, fond Chestura poliţiei Braşov, serviciul siguranţei, dosar nr. 4/1930.
Darea de seamă asupra stării de splrlt a populaţiei din raza Chesturii poliţiei muni
cipiului Braşov, din punct de vedere economic, social şi politic ln cursul lunii septembrie 1940,
In arhiva Muzeului judeţean Braşov.
83 Mircea B ă 1 t e s c u, Emil P o e n a r u, File din acti11itatea şi lupta comuniştilor bra
şooeni, Braşov, 1971, p. 62.
M Olimpiu M a t l c h e s c u, Anl11ersarea Comunei din Paris In mişcarea munciioreascd
din Roml!nla dupii. crearea P.C.R. (1921 - 1924 ) ln Studii, 1 972, nr. 2.
86 Arh. St. Braşov, fond Parchetul tribunalu!ui Braşov, dosar nr . 1180/1933.
88 "Dimineaţa", 30 mai 1933.
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şi P .C .R. au organizat o serie de demonstra ţii de protest in faţa reprezen tan ţei lor
diplomatice ale Germaniei hitleriste, Italiei fasciste, Japoniei militariste şi
A ustriei37.
Uniunea Tineretului Comunist din Braşov şi-a exprimat deplin solidari
tatea cu victimele terorii fasciste din diferite ţări ale continentului european.
La chemarea P.C.R. şi U.T.C . tineretul progresist din Braşov a luat parte
activă la acţiunile de solidaritate internaţională pentru apărarea lui Ernst
ThiUmann, preşedintele Partidului Comunist din Germania şi a altor comunişti
germani. Tineretul comunist şi antifascist din Braşov a fost reprezentat in
Comitetul pentru eliberarea lui Ernst Thălmann constituit în cursul anului
1935, comi tet care a lansat o chemare în presă, semnată de 53 de muncitori,
ţărani, intelectuali români, germani şi maghiari în care se punea : "Cerem să
fie eliberaţi odată cu Ernst Thălmann , toţi antifasciştii întemniţaţi in Ger
mania"38. In acelaşi timp , Comitetul pentru eliberarea lui Erns t Thălmann
din Braşov a trimis o telegramă ministerului de j ustiţie din Berlin in care se
cerea "eliberarea lui Thălmann şi a tuturor antifasciştilor închişi" .
La chemarea Comitetului pentru eliberarea lui Ernst Thalmann şi a Aj u
torului R oşu, tinerii din Braşov împreună cu ceilalţi oameni ai muncii au
demonstrat în seara zilei de 19 august 1 935, ora 22, 30, in fa ţa Comitetului
german din localitate, spărgîndu-i geamurile cu pietre înfăşura te în hîrtie pe
care erau scrise pamflete şi lozinci an tihitleriste în limba german ă ca :" J os
teroarea fascistă !" , "Jos cu regimul sînge ros al lui Hitler, care pregăteşte răz
b oiul !" , "Libertate pentru Thălmann l"3".
In cursul anului 1936 acţiunile pen tru eliberarea lui Ernst Thalmann
au continuat. S-au semnalat alături de acţiunile de masă şi proteste izolate
dar energice ale tinerilor comunişti braşoveni .Astfel , în 28 aprilie 1936, a fost
arestat tînărul comunist Ştefan Benedek care a preluat de la un tovarăş un
pachet cu 150 de manifeste ce urma să le răspîndească cu ocazia zilei de 1 Mai.
Arestat şi anchetat este dovedit a fi unul din fruntaşii mişcării comuniste din
Braşov, animat de în ălţătoare sentimente de solidaritate internaţională cu
victimele nazismului . Principiile sale de solidaritate internaţionalistă I-au de
terminat şi "a expediat o telegramă la Berlin protestînd împotriva arestării
comunistului Ernst Thiilmann"'0• El intretinea de asemenea legături cu orga
nizaţii din străinătate ale tineretului comunist, activitate pentru care tribu
nalul l-a găsit vinovat şi tînărul comunist a fost condamnatu.
O pagină impresionantă în suita tradiţiilor internaţionaliste ale proleta
riatului braşovean, ale mişcării democratice şi revoluţionare de tineret din
acest oraş, o constituie mişcarea de solidaritate cu lupta eroică a poporului
spaniol împotriva agresiunii fasciste, pentru libertate, democraţie şi indepen
denţă naţională.
La chemarea organizaţiei locale P.C.R. şi U .T.C. din Braşov, tineretul
a luat parte activă la acţiunile întreprinse de Comitetul pentru aj utorarea
87
18

Elogiu marilor victorii, Braşov, 1971, p. 101.
Din lupta antifascistă pentru independenţă şi suveranitatea RomtJntet, Editura militari, Bucureşti, 1971, p. 45.
19 "Dimineaţa", 28 lulie 1935 ; Elogiu marilor victorii, Braşov, 1971, p. 100.
&O Arhiva Muzeului judeţean Braşov, fond istorie contemporană.
u Arh . St. Braşov, fond Parchetul tribunalului Braşov, dosar nr. !186/1936, flla 4.
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Spaniei republicane'2, care prin intruniri, demonstraţii şi manifestaţii, a arti
colelor publicate in presa progresistă locală, a făcut cunoscut in rindurile
cititorilor, minunata epopee a luptei eroice a poporului spaniol. In acelaşi timp
tinerii au participat cu entuziasm la campania de stringere a fondurilor desti
nate sprijinului luptei poporului spaniol pentru libertate şi independenţă.
Cu ocazia zilei de 1 Mai 1 937, oamenii muncii din Braşov împreună cu
tineretul entuziast şi hotărît să sprijine lupta poporului spaniol, au organizat
o adunare antifascistă'3
In anii următori 1937, 1939, acţiunile de sprij inire a luptei eroice a popo
rului spaniol au continuat ; la chemarea U .T C . s-au organizat adunări de
protest, s-au răspîndit liste de subscripţie, colectîndu-se sume de bani, alimente,
îmbrăcăminte, medicamenteu.
Dar expresia cea mai înaltă a spiritului de solidaritate a poporului român
faţă de lupta poporului spaniol, a constituit-o participarea a 500 de voluntari
români
maj oritatea din ci tineri - alături de reprezentanţii altor 50 de
popoare , la lupta cu arma în mînă impotriva fasciştilor pe fronturile războiului
susţin ut de Republica Spaniolă45•
Din toamna anului 1935, pînă în iunie 1936, cind a fost arestat, instructQr
al C.C. al P.C.R. pentru regiunea Braşov a fost comunistul Gheorghe Chio
rcan . Tînăr şi entuziast, el a cunoscut lupta comuniştilor şi uteciştilor de aici ,
a îndrumat-o şi coordonat-o in sensul cuceririi drepturilor politice şi economice
dar şi pe calea solidarităţii internaţionale46• El însuşi făcea parte din cei care
activau pentru recrutarea voluntarilor pentru Spania , şi pentru aj utorul care
se trimitea . Activînd în anii 1935 şi 1936 la Braşov, tînărul comunist a împ ăr
tăşit din experienţa sa de muncă utl'ciştilor, simţin du-se strîns legat de aceştia ,
de locurile în care împreună au organizat acţiuni de sprijinire a eroicului popor
spaniol.
In anul 1937, tîn ărul comunist Gheorghe Chiorean şi-a exprimat dorinţa
de a pleca voluntar în Spania. Sub pretext că vrea să viziteze expoziţia inter
naţională de Ia Paris, a p ărăsit ţara îndreptîndu-se spre Spania. După un scurt
popas la Paris, mai mulţi voluntari antifascişti români şi de alte naţionalităţi
au plecat spre graniţa spaniolă. In zona de frontieră au fost arestaţi de gră
nicerii francezi. După o scurtă detenţiune au plecat din nou spre p ămîntul de
foc al Spaniei care îi atrăgea irezistibil. Trei zile şi trei nopţi, plini de curaj
şi b ărbăţie, au infruntat greutăţile excaladării Pirineilor, ca să ajun g ă şi mai
convinşi de necesitatea prezenţei lor pe p ămîntul Spaniei luptătoare. In cadrul
brigăzilor internaţionale acest cavaler al liberăţii care activase înainte de
plecare ca instructor la Braşov, s-a dovedit a fi un ..voluntar între voluntari" .
A participat la luptele din Estremadura , Aragon , pe frontul din Valencia şi
Teruel unde la 14 iulie 1938 a fost rănit. Spre sfîrşitul războiului cind volun
tarii erau dej a imbarcaţi pentru a fi repatriaţi, guvernul revoluţionar le-a
solicitat un nou sprijin pentru o misiune de sacrificiu ; acoperirea re tragerii
•

.

-

Ibidem.
11 Ion B a b 1 c 1, Solidaritatea poporului romdn cu rilzboiul national revolutionar din Spania, In nAnalele de istorie•, nr. 4/1966, p. 101, 1 10.
" nCuvlnt liber•, 1 şi 22 august 1936 ; Elogiu marilor victorii, Braşov, 1 971, p. 102.
u Ibidem.
u Tineretul comunist In acţiune, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 316.
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populaţiei civile din zona Barcelona, spre frontiera franceză. Gheorghe Chio
rean , alături de ceilalţi voluntari români, s-a înscris pentru această deosebit
de grea misiune, fără a cumpăni riscurile, asigurînd în acest fel drumul pop u
laţiei spaniole spre Franţa . Acest lucru a fost posibil datorită încrederii desă
vîrşite pe care o aveau în idealul pentru care au luptat, ceea ce a m ărit convin
gerea că foţţele democratice vor reuşi să-şi facă datoria pînă la capăt. După
îndeplinirea ultimei misiuni cu arma în mînă Gheorghe Chiorean şi tovarăşii
lui au părăsit pămîntul însîngerat al Spaniei, unde dăduseră dovadă de înăl
ţătoare acte de curaj şi eroism şi au traversat cu încredere frontiera Franţei47•
In anii de ascensiune şi de agresivitate a Germaniei hitleriste, tineretul
progresist din Braşov şi în primul rînd uteciştii s-au solidarizat cu tineretul
ţărilor care se apărau cu arma în mîn ă împotriva cotropitorilor fascişti. Astfel,
tineretul s-a alăturat cu tot elanul campaniei de aj utorare morală şi materială
a cetăţenilor cehoslovaci refugiaţi în România48• La Făgăraş, 800 de refugiaţi
civili au fost primiţi cu căldură şi înţelegere de populaţie între care şi numeroşi
tineri şi autorităţi, care le-au acordat găzduire şi aj utor medical iar ţăranii
din satele învecinate i-au întîmpinat în gară cu alimente49•
La 1 septembrie 1939, Germania hitleristă a atacat Polonia, dezlănţuind
în acest fel cel de-al doilea război mondial. lncă din primele zile ale invaziei,
mulţi polonezi şi-au p ărăsit patria şi c ăminele refugiindu-se în ţara noastră.
Numărul polonezilor sosiţi în România se cifrează la apro-imativ 100.000,
găzduiţi cu aceeaşi ospitalitate de poporul român. Braşovul a fost unul din
oraşele care şi-au deschis porţile in faţa refugiaţilor iar tineretul le-a făcut o
primire călduroasă. Braşovul a fost şi gazda unui membru al guvernului polonez
şi anume Iozef Beck, fost ministru de externe al Poloniei50•
Cînd Germania hitleristă a invadat in vara anului 194 1 teritoriul Uniunii
Sovietice, Uniunea Tineretului Comunist sub îndrumarea permanentă a P.C.R.
a ridicat cu hotărîre glasul împotriva agresiunii, în care România a fost tîrîtă
de către dictatura militară-fascistă, împotriva voinţei ei. Animaţi de un fier
binte patriotism şi internaţionalism proletar, uteciştii şi întreg tineretul demo
crat din j udeţul Braşov la indicaţiile organizaţiei P .C.R. s-au alăturat luptei
arătind că războiul in care România a fost tîrîtă pe nedrept, trebuie lichidat
iar ţara să se alăture coaliţiei antihitleriste. In manifestul lansat de Secreta
riatul Comitetului local al P .C.R. din Braşov a dresat tuturor comuniştilor
se arăta c ă : "Vremea care s-a scurs de la atacul banditesc contra Uniunii
Sovietice pîn ă acum, a fost pentru noi o vreme de luptă zilnică şi grea, o vreme
de luptă indîrjită"51• Se arătau mai departe greutăţile care le-au avut de înfrun
tat comuniştii .. pentru aceea că partidul nostru în primul rînd a arătat şi
17

Arhiva Comitetului judeţean, P.C.R. Braşov.
Voluntari romdni In Spania, Editura politică, Bucureşti, 1971, p. 424, 428, 431, 470 ;
Mircea B ă 1 t e s c u, Emil P o e n a r u, File din activitatea şi lupta comuniştilor braşovenl,
Braşov, 1971, p. 138 - 139.
" Tineretul comunist In actiune, Editura ştiinţifică, Buc., 1972, p. 317.
60 "Universul", 22 martie, 1939.
n A. L o g h l n,
D. T u ţ u, Sprijinul acordat de Romdnia re(ugiatilor polone%1 , In
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arată că războiul impotriva popoarelor din Uniunea Sovietică duce la pieirea
poporului român"52• Uteciştii au dovedit că îşi iubesc poporul şi au ..p ăşit la
luptă concretă de distrugere a maşinăriei de război hitleriste"53•
Nenumăratele acţiuni de sabotaj întreprinse direct de utecişti sau la care
şi-au a dus activ contribuţia au constituit numai un aspect al acestei lupte.
In uzinele Astra, I.A.R., Rogifer-Tohan, Schiel, C.F.R. şi alte intreprinderi
braşovene, tinerii au făcut inofensive armele, au deteriorat vagoanele şi avioa
nele pentru ca ele să nu mai poată fi utilizate pe front. Această luptă grea şi
plină de riscuri a fost purtată eroic zi de zi de ingenioşii şi curaj oşii utecişti
braşoveni sub conducerea organizaţiei locale P.C.R.
O pagină eroică in lupta de solidaritate internaţională a tinerilor români
cu cauza popoarelor cotropite de Germania hitleristă au inscris-o mulţi tineri
antifascişti care au luptat pe frontul din Spania sau cei care se aflau pe teri
toriul Franţei şi s-au inrolat in detaşamentele de partizani francezi, punîndu-şi
viaţa chezăşie în lupta impotriva forţelor fasciste.
Dup ă trecerea frontierei în Franţa, Gheorghe Chiorean împreună cu alţi
tineri români. foşti combatanţi in războiul din Spania au fost internaţi in la
gărul de la Saint-Cyprien şi Gurs. Cind trupele hitleriste au atacat Franţa,
Gheorghe Chiorean s-a inrolat in mişcarea de rezistenţă franceză, unde a făcut
parte din grupa de partizani condusă de Alexandru Buican. A participat la
multe acţiuni alături de Nicolae Cristea şi alţi eroi români ai rezistenţei fran
ceze. A fost apoi conducătorul unei grupe de români din rezistenţa franceză,
cu care a distrus caravane de camioane, a incendiat depozite, a organizat
deraieri de trenuri, ca in decembrie 1942 să fie descoperit şi arestat împreună
cu Marin Selea şi deţinuţi pîn ă în vara anului 1943. In zilele insurecţiei pari
ziene, împreună cu ceilalţi tovarăşi, a luptat cu arma în mină pe baricadele
capitalei franceze. A continuat lupta şi in zilele următoare adăugînd un nou
episod în lista luptelor comune duse de români şi francezi pentru libertate şi
democraţie impotriva fascismului5t.
Victoria insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste
de la 23 august 1 944 şi participarea României, cu toate forţele la războiul anti
hitlerist, a constituit expresia desăvîrşită a luptei poporului român impotriva
fascismului, contribuţia sa fundamentală la înfrîngerea definitivă a Germaniei
hitleriste. In "Batalionul de cadre U .T.C." care a luptat cu eroism dincolo de
fruntariile patriei pentru eliberarea popoarelor ungar şi cehoslovac din robia
hitleristă, intre cei care au udat cu singele lor p ămîntul acestor ţări, la loc de
cinste se inscriu şi numele uteciştilor voluntari din Braşov.
Sub flamura Partidului Comunist Romdn pe drumul noii societilfi !

•

Eliberarea de sub dominaţia fascistă şi desfăşurarea revoluţiei p op ulare
care a avut loc in ţara noastră au deschis noi şi largi orizonturi de manifestare
a simţămintelor patriotice şi internaţionaliste ale tineretului braşovean.
In condiţiile luptei pentru desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice
şi apoi ale construirii socialismului, activitatea desfăşurată de organiza ţia din
Braşov a U .T.C. a dus mai departe şi a ridicat pe o treaptă superioară tradi11
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Ibidem.
Ibidem.
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ţiile de luptă internaţionalistă din anii marilor b ătălii din perioada ilegalităţii.
Organizaţia din Braşov şi-a indeplinit şi îşi îndeplineşte cu cinste rolul de
aj utor de n ădej de al partidului in educarea comunistă a tineretului, in mobili
zarea lui la lupta alături de intregul popor pentru construirea socialismului66
Munca de educaţie - a ăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general
al P .C.R. - trebuie să cultive in sufletul tineretului sentimentul nobil al soli
darităţii internaţionale cu lupta tineretului de pretutindeni, pentru libertate,
impotriva războiului şi imperialismului, pentru progres social"56•
In primii ani ai erei libertăţii, tineretul din j udeţul Braşov a contribuit
cu entuziasm la lupta tineretului din zona balcanică pentru lichidarea rămă
şiţelor fascismului. Intr-un mare miting al tineretului progresist din Braşov,
desfăşurat in 29 iunie 1945, pe terenul de sport .. Olimpia" , s-a arătat că organi
zaţia din Braşov a a derat la Organizaţia Tineretului Antifascist Mondial pen
tru a-şi putea exprima solidaritatea cu Congresul Balcanic Antifascist al tine
retului. Moţiunea votată de tineretul progresist din Braşov se incheia cu urarea
"Tăiască tineretul balcanic antifascist l Trăiască tineretul mondial antifascist"67
In luna august a anului 1946 şi-a desfăşurat lucrările la Braşov primul
Congres Naţional al Tineretului Democrat din România , la care au participat
şi delegaţii ale tineretului din ţările prietene.
In timpul congresului s-au formulat propuneri pentru o colaborare trainică
şi sinceră a tineretului român cu tineretul din celelalte ţări. Populaţia braşo
veană a salutat evenimentul printr- o mare adunare la care au vorbit repre
zentanţii autorităţilor locale şi ai tineretului dup ă care s-a dat cuvîntul tinerei
Ketyon Boomla dclegata tineretului indian şi membră în Consiliul Federal
Mondial al tineretului democrat. Vorbitoarea şi-a exprimat satisfacţia pentru
constituirea Federaţiei Naţionale a Tineretului Democrat din România şi
aderarea ei la Federaţia mondială "care devine astfel o unitate şi mai puternică
de luptă pentru libertate" .
In salutul adresat de delegatul iugoslav Radomir K atonia acesta a mulţu
mit tinerilor români participanţi la acţiunile de refacere a Iugoslaviei şi in
entuziasmul general a inminat drapelul de muncă şefului brigăzii.
Reprezentantul tineretului sovietic, Iacov Gusilov a salutat adunarea
cu cîteva cuvinte rostite in limba română. Manifestaţia s-a incheiat cu o mare
horă in care s-au înfrăţit tinerii din toate ţările participante, sosiţi la Braşov
pentru acest eveniment68•
An de an " S ăptămîna mondială a tineretului" a prilej uit manifestări de
mare amploare şi entuziasm ale tineretului din j udeţul Braşov. In ziua de 2 1
martie 1946 a avut loc l a Braşov u n mare miting la care au participat tinerii
din uzinele şi fabricile braşovene I.A.R., Astra C.F.R., Metrom, Tellmann,
Scbiel, Scherg, Voina şi altele iar alături de aceştia, tineretul studios. In cuvin
tul său unul din vorbitori a arătat c ă "Uniţi vom putea dej uca toate uneltirile
reacţiunii, vom putea reclădi ţara distrusă şi vom putea clădi o Românie
•

..

" Romt2nia In rezistenta (rancezrz, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 101 - 102.
lil Florea D r a g n e, Internationalismul mişc4rii revolutionare de tineret din Romt2nla,
ln .Analele de istorie" nr. 1/1972, p. 33 - 49.
17 Nicolae C e a u ş e s c u, Romt2nia pe drwnul desdvlrşirii constructiei socialiste, volumul I I I, p. 47.
18 .Drum Nou •, 2 iulie 1945.
·
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liberă, democratică şi infloritoare, aşa cum o dorim noi"58• O a dunare plină
de entuziasm s-a desfăşurat şi in Făgăraş in piaţa din centrul oraşului frumos
impodobităeo.
ln spiritul apelului F.N.T.D. din România care arăta că : "Această ani
versare este simbolul luptei şi muncii tineretului din toate ţările pentru reali
zarea unei păei durabile, pentru libertate, pentru democraţie şi o viaţă mai
bună. Prin munca noastră, a tuturor, Săptămîna Mondială a Tineretului să
aj ute la desăvîrşirea p ăcii şi infrăţirii tuturor popoarelor lumii"81 şi tineretul
braşovean alături de cel din întreaga ţară a ilustrat cu ocazia Săptămînii
Mondiale a Tineretului sprijinul pe care il dau generaţiile tinere operei de con
solidare a democraţiei şi p ăcii82 •
Tineretul din Braşov şi din intreaga ţară "cunoscind lupta hotărîtă şi
plină de eroism a tineretului grec pentru eliberarea patriei sale de sub j ugul
cotropitorilor fascişti, pentru pace, democraţie, independenţă şi progres . . ,
considerînd procesul intentat Organizaţiei Tineretului Democrat din Grecia
de către organele de stat ca o încălcare a celor mai elementare drepturi demo
cratice"B3 s-a solidarizat cu lupta eroică a tineretului grec, a cerut "cu toată
energia suspendarea imediată a procesului şi eliberarea tutuinerilor patrioţi
grcci"64•
Pe marile şan tiere de reconstrucţie ale patriei şi apoi ale construcţiei
socialismului, tineretul a fost mereu activ, şi prezent. Tineretul braşovean,
la fel cu cel din întreaga ţară, într-un elan de solidaritate internaţională, s-a
constituit in brigări de muncă patriotică care au participat activ la refacerea
econo mică a ţării vecine şi prietene, J ugoslavia. La apelul guvernului j ugoslav
prin care se cereau voluntari pentru lucrările de reconstrucţie, s-au prezentat
numeroşi tineri din ţară şi din j u deţul Braşov care s-au constituit in brigăzi
de muncă patriotică "Filimon Sîrbu" participă, alături de eroicul tineret iu
goslav, la refacerea a peste 3 .600 de poduri distruse de fascişti65•
In anul următor alte brigăzi de muncă patriotică au fost constituite.
Din brigada .. Ştefan Plavăţ" au făcut parte 1 9 tineri din Braşov, brigadă
care a ..pus umărul alături de tineretul iugoslav şi cel din Ungaria, Grecia,
Suedia, Australia, Palestina, Arabia etc" ., nu numai pentru construcţia unei
căi ferate ci şi pentru făurirea unei armonii de nezdruncinat a pop oarelor
balcanice şi de pretutindeni"66• Brigada .. Ştefan Plavăţ" s-a dovedit a fi la
inălţimea acestui frumos exemplu de prietenie, muncind cu rîvnă şi devotament
pentru nevoile tineretului şi poporului iugoslav. S-a dus prin aceasta şi o largă
contribuţie la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două popoare. Brigada .. Ştefan
Plavăţ" a fost citată ca t>xemplu de muncă acolo în Iugoslavia cu distincţia
"Udarnika"67 (Fruntaşă) .
•• "Drum Nou", 16 august 1946.
eo

"Drum
Ibidem.
•• "Drum
11 Ibidem.
" "Drum
" Ibidem.
H "Drum
17 Ibidem.
11

Nou", 24 martie 1946.

Nou", 22 martie 1947.
Nou", 19 ianuarie 1947.
Nou", 22 august 1946.
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A treia brigadă de muncă patriotică care a contribuit la reconstrucţia
Iugoslaviei şi din care au făcut parte tineri din Braşov a fost brigada "Horia,
Cloşca şi Crişan". Tinerii au muncit exemplar 45 de zile pe şantierul Samaci�
Sarajevo iar brigada a fost declarată "U darnika" (fruntaşă) şi evidenţiată
de două ori. Elanul dovedit de tinerii brigaderi din Iugoslavia i-a însufleţit
şi In activitatea depusă in brigăzile din ţară pentru refacerea României şi apoi
a construcţiei socialismului&&.
Consecventă spiritului profund internaţionalist care străbate intreaga sa
activitate, Uniunea Tineretului Comunist din Braşov, in anii socialismului,
şi-a propus drept unul din obiectivele esenţiale intensificarea şi a dincirea relaţi
ilor de colaborare şi prietenie cu organizaţiile de tineret din toate ţările şi in
primul rind cu cele din ţările socialiste. Aceste relaţii au cunoscut şi cunosc
şi In prezent o multitudine de forme cum sint : realizarea a numeroase schimburi
de delegaţii, contacte, intilniri, vizite, consultaţii, ceea ce a permis un larg
şi bogat schimb de experienţă, cunoaşterea realizărilor şi proceselor complexe
legate de e dificarea societăţii socialiste in fiecare ţară, a formelor de educaţie
comunistă, a tinerei generaţii811 •
Conştientă de răspunderea ce ii revine, bazindu-se pe o tradiţie de luptă
care li face cinste şi sub conducerea P .C.R., organizaţia j udeţeană Braşov a
U.T.C. va milita şi in continuare pentru a-şi a duce contribuţia proprie, la
activitatea internaţională a Uniunii Tineretului Comunist, la realizarea obiec
tivelor esenţiale de educare patriotică şi internaţionalistă a tineretului, In
spiritul ideilor, principiilor şi obiectivelor politicii externe a partidului şi sta
tului nostru de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare
a României spre comunism.

•
•

Ibidem.
Ibidem.
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KAMPFERISCHE TRADmONEN UND INTERNATIONALISTISCHE
VERBINDUNGEN DER JUGEND VON BRAŞOV (KRONSTADT)
(1921 - 1947)
(Zusammenfassung)

Als integrierender Bestandteil der Jugendbewegung Rumiiniens
war der Kampf der revolutioniiren und demokratischen Jugend aus dem
Kreis Braşov (Kronstadt), unter der unmirttelbaren Anleitung der lokalen
Organisation der Rumiinischen Kommunistischen Partei im Laufe der
Jahre solidarisch mit dem Ideal des Proletariats aus der ganzen Welt, mit
den hohen Zielen aller Kiimpfer fUr Demokratie, sozialen For:tschritt und
nationale Freiheit.

Alljiihrlich feierte die Kornmunistische Jugendorganisation aus Bra
şov (Kronstadt) den Sieg der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution
durch Aktionen zur Verbreitung von Manifesten in den Arbeitervierteln
und Industriezonen sowie durch Gedenkversammlungen. Auch anliisslich
des 1 . Mai wurden Manifeste verbreitet, ferner Propagandamaterial zur
Unterstiitzung des heldenhaften Kampfes des chinesischen Volkes,
Gedenkversammlungen zu Ehren der Begriinder des wissenschaftlichen
Sozialismus sowie anderer Kiimpfer des Proletariats.
Auf dem Gebiet der internationalen Verbindungen wird der Erfah
rungsaustausch

hervorgehoben,

der

zwischen

der

Jugend

aus

Braşov

(Kronstadt) und der aus der Sowjetunion stattfand.
Der antifaschistische Kampf der Jugend aus Braşov (Kronstadt)
zeigte sich besonders durch Solidaritiitsaktionen bei der Insurrektion des
osterreichischen Proletariats, dann zur Verteidigung von Ernst Thiilmann,
dem

Vorsitzenden

anderer

deutscher

heldenhaften

der

Komrnunistischen

Kommunisten,

Kampf

des

ferner

spanischen

Partei
durch

Volkes

Deutschlands

aktive

gegen

sowie

Teilnahme

die

am

faschistische

Aggression.
Nach der Entfesselung des zweiten Weltkrieges solidarisierte

sich

die Jugend von Braşov (Kronstadt) mit der Jugend jener Liinder, die
bewaffnet gegen die faschistischen Bedriicker kiimpften. Wăhrend der
Dauer des ganzen Krieaes organisierten die Jungkommunisten zahlreiche
Sabotagealdionen in mehreren Betrieben aus Br�v (Kronsta.dt).
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Nach dem Sieg des nationalen bewaffneten antifaschistischen und

antii m perialistischen Aufstandes vom 23. August 1944, wirlme die Jugend

von

Braşov

(Kronstadt)

voller

Begeisterung

fiir

den

wirtschaftlichen

Wiederaufbau des Landes. Auf den grossen Baustellen fiir den Wieder

aufbau des Vaterlandes und die Erbauung des Sozialismus war die Jugend

stets gegenwărtig und tătig.
Die Organisation des Kommunistischen Jugendverbandes aus Bra
şov (Kronstadt) erbringt unter der Leitung der Rumănischen Kommunis
tischen

Partei

ihren

eigenen

spezifischen

Beitrag

zur internationalen

Tătigkeit des Kommunistischen Jugendverbandes aus Rumănien.
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