PRIVIRE ISTORICA ASUPRA ACTIVITAŢII P.C.R.
IN SATU MARE IN PERIOADA INTERBELICA
dr. ION

li\COŞ

Făurirea Partidului politic al clasei muncitoare din România în 1893
a constituit un moment de mare importanţă în istoria bimilenară a poporului
român, P.S.D.~1.R. asumîndu-şi din prima clipă misiunea istorică de a conduce
lupta revoluţionară pentru transformar<>a socialistă a societăţii româneşti.
De-a lungul anilor partidul muncitoresc s-a dezvoltat pe o Jinie merl'u ascendentă afirmîndu-se cu putere în anii avintului revoluţionar în viaţa socialpolitică a României. În acea vreme, partidul sociaJisl cunoaşte un proc<'S
intens de clarificare ideologică şi politică pe linie revoluţionară, de creştere
în ansamblu a mişcării muncitoreşti, proces încununat de transformarea
Partidului Socialist în Partidul Comunist Român la congresul din mai 1921.
Clasa muncitoare, masele populare exploatate din România au dobindit
prin crearea partidului conducătorul şi călăuzitoru l lor sigur, d evotat pînă
la sacrificiu cauzei eliberării celor ce muncesc de sub jugul exploatării, cauzei
independenţei patriei şi prosperităţii sale, d emocraţiei şi socialismului.
în procesul luptei revoluţionare a proletariatului din ţara noastră contra
mizeriei ş i in echităţii sociale, pentru drepturi şi libertăţi democratice, contra
pericolului fascist, mişcarea muncitorească revolu ~ionară din judeţul Satu
)fare şi-a adus contribuţia sa preţioasă, constituind parte i ntegrantă a luptei
Parlidului Comunist Român, pentru o lume nouă, liberă şi fericită pe pămîntul
României. Secretarul general al Partidului nostru în cuvîntarea rostită la
sărbătorirea mileniului sătmărean, subliniaz ă rolul organizaţiei P.C.R. Salu
~lare. a forţel or înaintate în procesele revoluţionare de pe aceste meleaguri.
„Este .. . vie în amintirea noastră - spune Lovarăşul Nicolae 'Ceauşescu tradiţia revoluţionară a clasei muncitoare din municipiul dumneaYoaslră ,
participarea sătmărenilor la greva generală din 1920, precum şi la luptele
desfă şurate în perioada dintre cele două războaie mondiale împotriYa juguJui asupririi burghezo-moşiereşti" . 1
Tradiţia unei activităţi organizatorice şi de luptă a muncitorimii sătmă
rene, în pofida interdicţiilor şi a m ăs urilor represive ale administraţiei puterii
dualiste, este semnalată încă de la mijlocul secolului trecut, cind, sub forma
1
Nic o I a e Cc nu şes cu, Cuvinlare rosliiă cu prilejul silrbăforirl/ mileniului oraşului
Satu ."1are, Scinleia, nr. 9289 din 4 octombrie 19i2.
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şurat sub semnul unor irnperati\·e pe
propagandă comunistă, propagandă şi

care le-am putea definj: organizare şi
o mai bună organizare, urutate, organizare şi luplă anticapitalistă, J uplă şi o viaţă mai bună socialistă.
La scurtă Yrcme de la crearea sa, actiYitatea organizatorică şi politică
a secţiunii comuni~le din Satu :\fare s-a extins şi asupra l ocalităţi l or Carei,
.\rdud, Bicsad, Halmeu. unde de asemenea se creează nuclee comuniste care
i nipază primele manifPstări anticapitaliste. Tot in acea vreme se infiinţează
l;>i se>cţii ale Uniunii tineretului Comunisl.
Dar sconterea Partidului Comunist Romfrn în afara legilor, în 1924.
de către autorităţile burgheze. a ridicat in faţa parlidului sarcini speciale, de
reorganizare a întrrgii sale activităţi, de mcnţinerP în continuare a legăturii
cu masele. Comuniştii din Satu ~lare s-au adaptat noilor imprejurări, au
ciintat şi găsit noi forme de actiYilate. care să îmbine metodele de acţiune
)(.'gale cu cele ilegale, să menţină in continuare legătură strînsă cu masa
muncitorilor, să popularizezC' în rindurilP acestora principiile înaintate ale
comunismului. politica Partidului Comunist de apărare consecvC'ntă a inlt'n•sC'lor naţionalt' ale poporului român. In Yedcrea îndeplinirii acestor sarcini,
organizaţia P.C.R. Salu !\lare n desfăşurat o intensu muncă pentru cn'an·a
de 1rnclee comuniste în principalele fabrici ~i uzine. Ca urmare, organizaţi a
P.C.R. Salu l\Iare, aprecia un raport al Comilelului regional P.C.R.. şi-a
întărit poziţiile în fabricilr „Unio". „Princz". ,.Lomaş", „Vulcan", la atclicn•lc
C:.F.H. şi la D<•poul mic C.F.R. Totodală, ea a stabilit lcgr1turi cu gara C.F.H. Frrcslrău, cu Întreprinderile comunale (Uzina Electrică şi Uzina de apă).
cu unele ateliere de încălţăminte şi croitorie etc. 4 • ;\ceste succese au fosi
s<•mnalate cu îngrijorare şi dr chcstnrn poliţiei Salu ~fare, care, înlr-un raport
din 1933, scria că, „Comuniştii lucrează ziua ~i noaptea pentru dezYollarea
propagandei comuniste şi formarea de noi aderenţi„, că organizaţia P.C.H.
Satu i\Iarc „este în număr mare, mijloacele de care dispune şi mai ales modul
ingenios in care funcţionează sînL concludente"". Deşi urmări~i Ia fiecare
1H1s de autorităţile poLipeneşli, comuniştii au şliut să găsrască mereu noi şi
noi forme de acţiune. De la intilni1ile din casele conspirati\·c ale partidului
aflate în slrăzilc: )faramureş nr. 3, .\llih nr. 8, Transilvania nr. 2G, Vasile
Alecsandri nr. 79, Vinătorilor nr. 1. :'.\Iuntenia nr. 25, Calea Ama~ului nr. 2
şi piuă la întruniri rcsLrîuse pc malul Somt•şului sau la adunări publice in
sala căminului muncitoresc r<'prezintă o gamă largă de acti\il~tţi in i ţi ate de
comuruşti. La multiludim•a acestor manifestări participanţii comunişti,
ulecişti. simpalizanli ai P.C.R. şi chiar muncitori fără de partid - au dezlJă
tul şi analizat sarcinile> de luptă izvorite din situaţia şi condiţiile concrete
ale mediului social sătmărean. 6 \'orbind despre acth·itatea organizaţiei P.c.n.
în această direcţie un raport al oficialitălilor loca le din 19 septembrie 1931
semnala faptu l di ncmembrii acrstuia „În timpul verii ~in adunări clandestine

••

• Idem, fond 10, mapa 45, mapa 162, mapa 238; fond 1, dos. nr. 102 iuv. 8, l.C. r. 43--19.
• ldc:'rn, rond 50, dos. nr. 2673, r. 35, 133.
• Idem, fond 50. dos. ur. 2679, f. 59, 107; dos. nr. 2313. r. 10, 13; dos. nr. 2786, r. 932~
fond 1, dos. 116. (. 78-81.
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pc malurile riului Someş ... unde se ţin conferinţe comuniste şi se citesc
celor prezenţi articole din ziarele comuniste". 7 Peste tot militan\ii comunişti
datorită priceperii lor, dirzenici şi curajului de care au dat dovadă au fost
iniţiatori ai manifestărilor anticapitaliste, au ştiut să se lege de masa muncitorimii, să influenţeze şi să antreneze la luplă alături de prolelariat alte categorii sociale, care, într-un fel sau altul, erau nemulţumite de stările sociale
precare hărăzite de regimul burghezo-moşieresc.
O activitate dintre cele mai rodnice au dcsfăşural comunişlii sătmăreni
în domeniul propagandistic şi agitatoric. Nu e vorba doar de aplecarea cu
atenţie asupra materialelor primite de la centru şi de difuzarea lor, deşi analiza conţinutului acestora ne dă măsura rodniciei unei astfel de acţiuni puse
în slujba idealului celor cc muncesc, al inLeresclor naţiunii române. Manifeste şi broşuri ale C.C. al P.C.n., a le C.C. al U.T.C., ale Ajulorului roşu,
mocului Muncitoresc Ţărănesc, Sindicatelor Unitare, erau difuzate sistemalic. începînd din 1924, în rîndurile maselor muncitoare; ziare şi reviste
comuniste ca: „Lupta de clasă", „Viaţa Muncitoare", „Munkâs", „Scînteia",
„Apărătoru l proletar", „Viradat", „Stînga", „Tînărul leninist", „Cazarma",
„Descătuşarea" şi altele circulau din om în om, şi vasta literatură cu caracter
proletar aflală la dispoziţia muncitorilor în rafturile bibliotecii căminului
muncitoresc din str. Cuza Vodă nr. 23 grăiesc de la sine despre conţinutu l
bogat al propagandei desfăşura le de comuniştii sătmăren i. 8 O altă coordonată a muncii desfăşurată de organ i zaţia P.C.R. Satu Mare, pe ca1e dorim
s-o subliniem în mod deosebit, se referă la formarea unui aparat tehnic propriu
dotat cu cele necesare tipăririi şi difuzării pe plan local a unor manifeste şi
mai ales a ziarului „Comunistul SăLmărean", apărut in anul 1932. În acest
sens organizapa a dispus de trei aparate de multiplicat, tip şapilograf, care,
spre a scăpa de urmărirea poliţiei, erau mutate periodic dintr-un loc în altul
în casele conspirative ale partidului din străzi l e )faramureş nr. 5, Nicolae
Iorga nr. 15, Delavrancea nr. 18, Ţepeş Vodă nr. 36, Calea Amaţului nr.2. 9
La toate acestea trebuie să adăugăm alte forme de manifestare cu largi
rezonanţe în rîndurilc maselor muncitoare şi ale opiniei publice progresisle:
arborarea de steguleţe roşii pe stîlpi de telegraf, scrierea de lozinci pe pereţii
unor case din cartierele muncitoreşti cu prilejul unor zile importante: 1 Mai ziua internaţională a celor ce muncesc, 1 August - zi de protest împotriva
războiului şi a pericolului de război, 7 Noiembrie - ziua victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie ele. Conferinţele publice din sala căminului
muncitoresc la care participau un număr însemnat de muncitori, erau noi
manifestări de educaţie proletară, de înfrăprc şi unitnte a muncitorilor indiferent de naţionalilatc. 10 Timpul nn ue permite să intrăm în analiza conţiIdem, rond 50, dos. nr. 2679. r. 88
• Idem, rond 50, dos. nr. 6766, f. 116, 172 - 194
0 Idem, fond 50, dos. nr. 2679, f. 133-1:~5.
10 Idem, fond 50, dos. nr. 2679, r. 93, 102 1 04.
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nulului de idei al materialelor propagandistice tipărite şi difuzate de organizaţia P.C.R. Satu Mare. Un lucru trebuie spus însă şi anume: ele erau pătrunse
de un profund umanism, de un spirit revoluţionar inLransigent, avîncl clarul
să sădească în inimile muncitorilor idealurile de dreptate şi libertate. Pornind de la drscrierea situaţiei concrete locale, dio fabrici ş i ateliere, din viaţa
de Loa te zilele materialele propagandistice desprindeau concluzii grneralizaloare pentru lupta muncitorilor sătmăreni ca parte integrantă a frontului
naţional de lupLă al clasei noastre muncitoare. înainte de toate propaganda
desfăşurată de comunişti era îndreptată spre demascarea cauzelor inechită\ii sociale, a contradicţiilor · ele clasă din societatea românească, indicindu-se
totod ată meloclele ele acţiune c::ire puteau duce la răsturnarea ordinei sociale
burgheze şi instaurarea socialismului, căci acesta era ţelul fundamenLal al
comuniştilo r. în această direcţie un raport al autorităţilor locale din 12 mai
1933 semnala superiorilor că activitatea desfăşura tă de comunişti urmăreşte
., instaurarea prin violenţă a dicLaturii unei clase sociale (a proletariatului n.n.) asupra altor clase ş i în genere răsturnarea ordinei sociale burgheze în
România".11 Avînd în vedere munca prodigioasă desfăşurată de organizaţia
P.C.R. Salu Marc, un alt raport al autorităţi lor aprecia că: „l\lişcarea comunistă din acest oraş şi mai ales în judeţ, în ultimul timp a luat proporţji înscmnate".12
O susţinută activitate a desfăşurat organizaţia P.C.R. Satu Mare în
.cadrul s indicatelor muncitoreşti. Datorită acestui fapt sindicatele s-au dove<lit a fi factori activi ai luplei muncitorilor împotriva expl oatării patronale,
al apărării dreptului de organizare şi de întrunire. Sindicalele muncitoreşti
·din Satu l\lare: :Metalurgişti, Constructori, Lu cră tori în îmbrăcăminle şi
pielărie, Lemn şi mobilă, Alimentaţie, Funcţionari particulari, s-au situaL
încă de la început pe poziţii revoluţionare, ele ridicîndu-sc, în 1923, împotriva
Consiliului sindical din Cluj care bolărîse afilierea sindicatelor din România
la centrala Sindicală foternaţională cu sediul Ia Amsterdam. De pe aceleaşi
poziţii sindicatele din Satu ~lare au fost reprezentate printr-o delegaţie la
adunarea de constituire a Consiliului General al Sindicalelor uniLare din 28 29 octombrie 1923 de la Bucureşti, au subscris principiile ce au stat la temelia
formării acesLei centrale sindicale, cit şi manifestul lansat Către muncitorimea
<lin întreaga /ară, în vederea refacerii rindurilor proletariatului, a luptei intransigente contra rînduielilor capitaliste. 13 Pen Lru ca sindicatele uni tare să-şi
poată desfăşura activitatea conform legii sindicatelor profesionale din 1921 ,
Comitetele acestora au înaintat de îndată actele constitutive la Tribunalul
Satu Mare, dobîndind, în noiembrie 1923, personaliLate juridică. 14 Intre
reprezenLan\,ii sindicatelor unitare se aflau, între alţii, Pricop Iosif, Grama
" hlcm, fond 50, dos. nr. 2079, r. 136.
11 Idem, fond 50, dos. nr. 27, partea I,

r.

349.

'" Documente din isloritt Par/idu/111 Comunist .• . , Editura Politică, Bucureşti, 19iO, p.

561, 565.

" Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dos. nr. 6766, r. 39-40; Arhivele statului, Filiala Salu
.Mare, fond Prefectura judeţului Salu )lare dos. nr. 32/1922; dos. nr. 19/l 923; dos. nr. 25/1924.
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Iuliu, Ziman Ioan, Ollean Alexandru, Cadar Iosif. Nicoară Ilie, Vişnovski
Ioan, Şuta Gheorghr. Dohoş Vasile, l\Ialolcsi Ludo' ic, Nemeş Ludovic.
Turcuş Ioan, IIorvat Ioan, Popp Aurel, Jelinck Eduard, Dera Vasilr. Scdinl
sinclicalrlor unitare sătmărene s-a aflat pc str. Cuza Vodă nr. 23. Modul în
care comun iştii sătmăreni au lucrat pentru dobîudirca personal i tăţii juridice
a sindicatelor lor uuilan', într-un t imp alît de scurt, merită a fi suhlinial.
totodată încercînd salisfacţia ca ei să se fi înscris în primele rînduri ale uru•a
atare acţiuni organizatorice în ţară.
În anii ce au urmal. sindicatele unitare din Satu :.\lare au desfăşurat o
activitate rodnică concretizată in conducerea unor greve, (la „Unio" în mai
mulle rinduri, ale eismarilor, zidarilor, metalurgişlilor rtc.), in încheiere de
contracte colective cuprinzind clauze faYorabik pentru muncitori, organizarea unor manifestări cultural-educative, participarea la diferite întruniri,
conferinţe şi congrese muncitoreşti, aducîndu-~i con I ribuţia la desbaterea
problemelor profosionak. Srmnalăm în această di1w~i<• participarea de delegaţii ale sindicatelor din Satu l\l are la Congrrsul Uniunii unitare a mel.alurgişlilor, la Congresul general al Sindicatelor unilarr de la Timişoara ele. Cum
era şi firesc sindicalele unitare nu îmbinat asprctck economice cu <'l'le polîlice, constituind instrumente eficiente de mobilizare a maselor muncitoar<.'
la luptă, de legătură a partidu lui comunist cu masa proleLariatului. Dar după
cum se ştie dizolvarea sindicatrlor unitare. în 1029. a creat o situaţie dificil[a
unui mare număr d<' muncitori cărora li s-a răpit tlrrptul de organizare. to
ziua de 13 aprilie 192!> aulorîlă\ile poliţicneşlî din Salu 'fare au descins la
localul organizapilor sindicale unitare, au confiscal arhiva şi banii aflaţi
in casă, au sigilat sediul. 15 Peste cîleva zile, pP haza materialelor fabricate
de poliţie, la cererea parchetului, Judecătoria ~hln 'fare a dat sentin\a de
dizolvare a sindicatelor unilare. În rechizitoriu , rrcunoscîntlu-se al'Livitatl'a
poziliYft a sindicatelor unitare în spiritul principiilor revoluţionare, sc ccrca
dizolvarea imediată a organizaţiilor sindicale. „Din actele, scrisorik, circulruîle, broşurile, manifoslelc şi ziarele sechestrate cu oc·nzia închide1·ii localului
sindicatelor unitare - S<' scria în sentintri - rezullă di acestc•a sint în sen-iciul
Internaţionalei a III-a ... că între ţin şi acc<'ntuiază intre hotarele \ării
româneşti spiritul luptei d<' clasă ... indcamnă muncitorimea la proteste şi
manifestaţii ostile contra a11torită\ilor" 11
Împotriva actului sanuwolnic şi abuziY ni autorităţilor, organizaţia
P.C.R. Satu l\Iare a organizat in aceaşi zi o întrunire de protest în piaţa
1.C. Brătianu 12, cu participarea mai mullor muncitori ai sindicatelor dizolvate şi membrii clin comitetele sindicale. Aceşlia au holărît redacLarea şi
difuzarea unui manifest prin care muncitorii sătmă rl'ni erau chcma!i sfi
declare grevă generală de prolcst. 1\Ianifcstul a fosL tipărit în subsolul casei
din str. Ştefan cel l\Iare şi s-a u difuzat cîteva pachete, clar autorităţile aflînd
11
11

Jdem, dos. 6i66, L .IO. 91; .Salu :\lare" nr. 16 dia 21 aprilie 1929.
Ibidem; Tnainle ar. l din 23 septembrie 1928; S:almari .\"fps:aua nr. 9 din 26 februarie

191:1.
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<le wsle au confiscat restul materialelor, iar i niţiatorii şi cei care au tradus
in fapt acţiunea (Varga Iosif, Moldovan I oan, Miskoltzy Sandor, Calai .Marin,
Cadar I ulia. Mihai Elisabeta, i\Iuscal i\lihai) au fost arestaţi.
Io aceste împr<'jurări trebuiau căutate noi solu\ii, adoptale noi măsuri
curajoase şi tptodală elastice pentru continuarea actiYităţii. J\lcmbrii fostelor
sindicate unitare iniţiază crearea altor orga11izaţii pc care I<' afiliază Confl•deraţiei Generale a :\Juncii centrală recunosculă de autoritflţi ca fiind
în acea vreme sub influenţă social-democrală. Astfel, alr1turi de vechile sindicate. dar sub noua tilulatură, se mai înfiin~cază Sindicatul C.F.H. ~i Cl'I
!ipografic. Sediul sindicatelor se mută de acum în str. Colonel Iacobini nr. l.
Meritul deosebit al comuniştilor sătmăreni constă în acet•a cu ei au ştiut să
treacă rapid la noi cadre de organizare a muncitorilor în sindicate, păstrîndu-şi
însă con ţinutu l arlivită ~ii lor reYolu \ionare de mai înainte. Chiar în 1929
autorităţile semnalau că „Unii din cei mai înfocaţi comunişli au intrat în
sindicatele profesionale autorizate", adică în sindicalele eonr<.'derate. Faptu l
că unii comunişti . nume amintite mai sus, au făcut parte din eomiletele sindicatelor, au parlicipat in mod nemijlocit la desrăşurarea activităţii sindicale,
reflecli't contribuţia lor merilorie la lraducerea în Yiaţă a liniei politice a
Partidului Comunisl în sindicale, de infăptuire a unită\ii sindica)('. Acest proces
s-a intensificat mai ales în anii 1933 - 1936, cînd influenţa P.C.H. în sindicale
devine predominanlă şi se realizează, de allfel, unificarea sindica l ă pe baza
principiilor de clasă în cadrul C.G.~I. ,.Comuniştii rruşind a se introduce în
sindicalele muncitorcşli afi li ale la C.G.l\L - se spune într-un raport al autori lăţi lor - au început o ac ţi unc desl ul de accentua tă, revendicînd frontul
unic, frontul popular şi antifascisL şi conlaminînd în modul acesta ş i acei
muncitori care pînă acuma s-au ţinut departe de orice acti,·itale comunistă". 17
Faptul era într-adevăr îmbucurător, căci iuflu<'nţa Parlidului Comunist se
cxercila asupra a noi şi noi categorii de muncitori antrenaţi în procesul produc~iei, că spiritul de unilatc muncitorească şi de front unic cucerise mase
din ce in ce mai largi.
Un element cu Lotul inedil din aeli,italea organizaţiei P.C.R. Satu ~lare
pe care dorim să-l subliniem se referă la locul acesleia în activilatea generală
a P.C.R. ca mijlociLor de trecere a lileraLurii rcvolu\ionare şi a militan\ilor
comunişti peste graniţă. Se ştie, date fiind condiţiile în care a activat P.C.H.
după 192'1, că unele maleriale (reviste, ziare) erau interzise în România,
că o scrie de manifesle şi materiale interne de partid erau tipări te în afară şi
apoi aduse în România în mod conspirativ ele către un aparat specializat al
partidului. Din acest punct de vedere C.C. al P.C.R. a rezen·at un loc special
organizaţiei sale din Satu :\fare. Din documentele studiate rezultă că se afla
o reţea bine organizată. Punctul central aflat la Satu i\l are avea ramificaţii
în localită~ile de graniţă Halmeu, Bicsad, Negreşti, Bălarci pînă la Viile
Oraşului Nou şi Seini, ca şi în unele comune învecinale oraşul u i de reşedinţă,
" Idem, dos. or. 2687, f. 160.
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la Botiz, Lazuri, Ardud etc. 18 Rapoarte ale autorităţiloT semnalau sistematic
îngrijorate faptul că „ln Hal meu şi satele din jur, ţăranii transportă pachete
<'.U manifeste comuniste peste graniţă", că „organizaţia comunistă din Satu
Mare are strînse legături cu organizaţia comunistă din Cehoslovacia"19, că
„toţi curierii care aduc din Praga instrucţiuni pentru centrala organizaţiilor
comuniste din capitală fac primul popas la Satu Mare" 2o. Aşadar, în întreaga
perioadă de la 1924 la 1940, organizaţia P.C.R. Satu Mare a îndeplinit un rol
important în angrenajul de legături ale Partidului Comunist Român cu străi
nătatea.

Un succes apreciabil al tacticii P.C.R. de îmbinare a muncii ilegale cu
cea legală sau semilegală l-a constituit crearea unor organizaţti de masă
legale: Blocul Muncitoresc Ţărănesc, Comitetele pentru amnistie, Comitele
ale şomerilor, Organizaţia MADOS, Blocul democratic, Uniunea democuticf1
şi altele. Organizaţia P.C.R. Satu Mare a fo losit, de la caz la caz, asemenea
forme de activitate pentru menţinerea legăturilor sale cu masele populare„
pentru mobilizarea lor la luptă contra exploatării capitaliste, pentru drepturi şi libertăţi democratice. Încă din 1926 a fost creată o secţie a Blocului
Muncitoresc-Ţărănesc care a popularizat programul acestuia în rîndurile
muncitorilor şi ţăranilor. În alegerile comunale şi parlamentare Organizaţia
P.C.R. Satu Mare, prin intermediul Blocului şi a altor organisme politice, a
organizat conferinţe publice, a desfăşurat o susţinută campanie electorală
la Satu Mare, ca ş i în oraşul Carei, comunele Medieşu-Aurit, Potău, Băbă~eşti~
Bicsad, Negreşti, Odoreu, Ardud etc. 21 Echipe speciale de muncitori s-au
deplasat în provincie, difuzînd manifeste ale Blocului, ziare şi broşuri muncitoreşti; în zilele de tîrg se desfăşura, de asemenea, o campanie activă de
popularizare a ideilor înaintate ale P.C.R. cu privire la modalităţile de rezolvare a problemelor sociale şi politice din societatea românească, cît şi unele
aspecte de interes imediat legate de reducerea impozitelor şi a taxelor comunalep
aprovizionarea cu alimente, reducerea orelor de muncă, salarii egale la muncă
egală a muncitorilor indiferent de sex şi naţionalitate etc.
În cadrul campaniei electorale se realiza totodată o colaborare principal ă
a Partidului Comunist cu Partidul Social Democrat şi Partidul Socialist.
cu unele organizaţii burgheze de orientare democratică sau cu partide politice
burgheze care se declarau pentru un regim democratic constituţional. Toate
aceste manifestări au exprimat nu numai cu succes tactic al politicii Partidului Comunist, ci şi o acţiune de seamă pentru întărirea legăturilor sale
cu masele muncitoare. „Influenţa maselor muncitorilor din punct de vedere
politic - scria chestura poliţiei Satu Mare într-un raport către Inspectoratul
regional Cluj - are o importanţă capitală", căci, Ia viitoarele alegeri, „votul muncitoresc care fiind organizat şi disciplinat şi într-un număr mare, are un rol hotă
rîtor. Este ştiut, e dovedit - continua raportul - că rari muncitori au rămas cu
Idem, fond 50, dos. nr. 2679, (. 3, 6, 12- 14, 22.
Idem, dos. nr. 2680, f. 130.
" Idem, fond 10, dos. nr. 2679, f. 14, 26, 58; dos. nr. 2680, f. 232; A.S. Satu Mare, fond
Prefectura jud, Satu Mare, dos. nr. 21/1926.
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votul neexprimat la alegeri pe cînd burghezimea şi masa funcţionărească în
majoritatea ei nu şi-a exprimat votul din diferite motive" 22. Aprecierea de
mai sus, făcută de autorităţi în 1927, s-a confirmat pe deplin în alegerile din
1931. B.M.Ţ. dobindeşte succese remarcabile la Satu l\1are, candidatul său,
comunistul Imre Aladâr, a întrunit majoritatea voturilor, fiind declarat ales.
Succese însemnate s-au obţinut şi în alte campanii electorale sau în
timpul alegerilor de la Camera de muncă din 1933. În preajma alegerilor
parlamentare din 1937, de exemplu, P.C.R. iniţiază o largă acţiune de colaborare a forţe l or democralice. La Salu t\fare organizaţia P.C.R. colaborează
intens cu cca social-democrată. De altfel colaborarea dintre organizaţi ile
muncitoreşti clin Satu Mare a constituit coordonata de bază a politicii de
front unic promovată de P.C.R. „Aici la noi - se scria într-un raport din
1935 - s-a încercat şi chiar s-a reuşit înjghebarea mult doritului front unic" 23 •
Sărbătorirea zilei de 1 l\Iai, ca şi o serie de întruniri publice organizate sub
auspiciile Comitetului român pentru pace, contra pericolului fascist, pentru
apărarea integrit[rţii teritoriale a României s-au desfăşurat în spiritul frontului unic şi al colaborării forţelor democratice. Activitatea P.C.R. în această
direcţie se face simţită din plin în judeţul Satu Mare. „Frontul democratic,
aici în judeţul nostru este compus din comunişti şi social-democraţi" menţiona
un raport al autorităţilor în 1937 şi „se aşteaptă adeziunea organizaţiei naţio
nal-ţărăniste"H. Era extinderea firească a colaborării de la organizaţiile
muncitoreşti la cele de orientare democratică şi burghezo-democratică. Şi,
într-adevăr, forţele muncitoreşti democratice din Satu Mare au mers pe <>
lislă unică în alegerile din 1937 împotriva candidatului guvernamental şi a
celui al forţelor profasciste. Pe de altă parte autorităţile recunosc influenţa
covirşitoarc a Partidului Comunist asupra maselor populare şi chiar în Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional-Ţărănesc. „Aşa puţini cum sînl,
- se spunea în raportul Chesturii Satu Mare - comuniştii a u reuşit să-şi
impună multe din vederile şi dorinţele lor" 25 • Partidul Comunist „a dus O•
propagandă de nedescris", iar membrii acestuia „prin numărul şi acţi unea lor
au ajuns adevăraţi conducălori" 26 • Sînt numai cîteva dintre aprecieri, care
atestă puternica influenţă exercitată de comunişti asupra maselor muncitoare>
asupra altor pături sociale exploatate.
Pentru activitatea lor revol uţionară comuniştii sătmăreni au p l ătit nu
odată cu preţ ul libertăţii, cu numeroase sacrificii morale şi materiale. ln
numeroase rînduri autorităţile poliţieneşti au arestat cadre ale organizatiei>
comunişti, utecişti, simpatizanţi ai P.C.R La tribunalul Satu Mare ca şi la
Cor.siliul de război al Corpului VI Armată din Cluj s-au judecat procese, s-au
pronunţat condamnări odioase. Ele rămîn ca mărturie documentară şi totodacr1 ca o atestare a curajului şi eroismului manifestate de comunişti în proIdem,
u Idem,
u Idem,
•• Idem,
" Iclern,

n

fond 50, dosar nr. 2680, f. 183.
dosar nr. 2687, ma 165.
fond 50, dosar nr. 2688, f. 517.
Cond 50, dos. 2686, f. l 002.
ro11d cloş. nr. 26î9, fila 95; dosar 2688, r. 57·1,
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cesele din 1924, 1927, 1929, 1932 şi în marele proces din 1933 cînd numeroşi
comunişti au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. Dar iu locul celor
căzuţi s-au ridicat alţi lup tători, munca şi-a urmat cursu l, cuvîntul partidului
pătrunzînd tot mai adînc în masa oamenilor muncii. Sintetizî nd drumul
parcurs de Organiz aţi a P .C.R. Sa tu :.\fare de la înl"iinţare ş i pină în anul 1936,
Inspectoratul regional de poli ţie Cluj în raportul că Lre Direcţia Generală a
Poliţiei scria: „;\Ii şcarea comunistă nu poate fi repdmaU\, cca mai bună dovadă
o avem la Satu Marc, unde s-au descoperit şi distrus una după a lta toale
organizaţiile comunisle înfiinţale ... şi totuşi wdem că imediat cc o organizaţi e a fost suprimată, centra la comunistă trimite oameni pentru înfiinţarea
allcia'· 21 • Era o mărturi sin• a unui adevăr imbucurălor pentru noi, o constatare
care face cinste celor ce, cu preţul vieţii şi al libertă~ii, au făcut să se nască
libertatea cea adevărată, fericirea şi bunăstarea pc pămintul României Socialiste.

„

Idem, dos. nr. 26i9,

r. 166.
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CONSIDERATION IDSTORIQUE SUR L'ACTIVITE
DU P.C.R. EN SATU-MARE DANS LA Pl'!:RIODE
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES
Resume

A la base d'unc ample inv<'sligation documenlair<', l'auteur analysc la
modalite de la fondation de l'organisation du P.C.R. dans la villc Satu-l\larc
('L l'activitc de cette organisalion sur quelques coorclonnees esscnti<'lles de
la lulle pour la dMensc des interets economiques, sociuux el politiqu<'s des
•
lravailleurs.
Le travail d'organisation et de propagande est rcalisc par l'activilc de
l'homme â l' homme, par l'intcrmcde des rcunions el des conierences, de la
presse socialiste („Le communistc de Satu-::\Iarc") et des autres manifeslations
autant a Satu-.\larc, qu'aussi â Ardud, Carei et Bicsad. Vn lieu apprcciable
est accorde dans l'arlicle a l'aclivile de l'organisations du P .C.R. dans Ies
syndicats ouvricrs, a la polit iquc de !'unit e syndicale, de collaboration dans
l'esprit de camara derie en t.re Ies travailleurs communistes, socialistcs eL
social-dcmocra Les, indifferamen t ele nationalite ct croyances rcligieuscs.
Le travail dans Ies rangs des ccrtaines organisalions legales des masses:
le bloc ouvrier-paysan, l'union democratique, le bloc democratiquc, comme
aussi Ies manifestalions politiques dcployces aulour des campagncs electorales et de la lutle contre le dangcr fasciste fonl complctcr un autre <'nsemble
des problemes de l'arlicle. Le rok de l'organisation du P .C.R. Satu-:\lare,
commc inlermediaire du passage de la litterature cL des militants rcvolutionnaircs par-dessus de Ia frontiere est largement reprcsenLe, avec un rcseau
d'organisation bicn lie, ayant des ramifications a Halmcu, Bicsad, Nrgreşti,
Seini, Botiz, Ardud. Dans l'article on fait citcr des noros des hommcs, des
militants, syndicaux ct du parti, qui ont participe aux differcnLes manifeslalions.
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CC'scle din 1924. 1927, 1929. 1932 şi in marele procrs din 1933 cînd numeroşi
comunişti au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. Dar în locul celor
căzuţi s-au ridicat alţi luptători, munca şi-a urmnt cursul, cuvintul partidului
păL 1·unzîn d tot mai adînc în masa oamenilor muncii. SinteLizînd drumul
parcurs de Organizaţia P.C.R. Satu Marc de la înfiin~arc şi pînă în anul 193G,
Inspectoratul regional de poliţie Cluj in raportul către Direcţia Generală a
Poliţiei scria: „Mişcarea comunistă nu poale Ii reprimaUi, cea mai bună dovadă
o avem la Satu Mare, unde s-au descoperit şi distrus una după alta loate
organizaţiile comuniste înfiinţale ... şi totuşi vedem că imediat cc o organizaţ i e a fost suprimată, centrala comunistă trimile oamC'ni pentru infonţarea
allcia" 27 • Era o mărLurisire a unui adevăr îmbucurălor pentru noi, o constatare
care face cinste celor CC', cu preţul vieţii şi al libertăţii, au făcut să se nască
libertatea cea adevărată, fericirea şi bunăstarea pe pămintul României Socialiste.
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CONSIDERATION IDSTORIQUE SUR L'ACTIVITE
DU P.C.R. EN SATU-MARE DANS LA PltRIODE
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES
Resume

.\ la basc d'une ample invcstigation documcnLaire, l'autcur analyse la
modalile de ln fondation de l'organisation du P.C.R. dans Ia viile Satu-Marc
ct l'aclivite de cette organisation sur quclques coordonnecs esscnliclles de
la lulle pour la dcfensc des intcrets economiqucs, sociaux et politiqucs des
lra vailleurs.
•
Le travail d' organisation et de propagande est reali se par l'activile de
l' hornme a l' homme, par l'intermede des reunions el des conferences, de la
presse socialiste („Le communiste de Satu-'.\Iarc") et des aulres manifcstaLions
autanL a Satu-~Iare, qu'aussi â Ardud, Carei et Bicsad. Un lieu appreciable
est accordc dans l'article â l'aclivite de l'organisations du P.C.R. dans Ies
syndicats ouvriers, a la politique de )'unite syndicale, de collaboralion dans
l'esprit de camaraderie enlre Ies lravailleurs eommunistes, socialist<>s el
social-democrales, indirferament de nationalile et croyances religieuses.
Le travail dans Ies rangs des certaines organisa lions legales des masses:
le bloc ouvtier-paysan, l'union democratiquc, Ic bloc democratique, comme
aussi Ies manifestations politiqucs deployees autour des campagnes elcc Lorales et de la lutte contre le danger fasciste font complcter un autre ensemblc
des probl~mes de l'article. Le role de l'organisation du P.C.n. Satu-?!Iare,
comme in lermediaire du passage de la liltcrature ct des militants rcvolutionnaircs par-dessus de la frontiere est Jargement represenle, avcc un rcseau
d'organisation bien lie, ayant des ramifications a Halmeu, Bicsad, Ncgreşli,
Seini, Botiz, Ardud. Dans l'article on fait citer des noms des bommcs, des
militants, syndicaux el du parli, qui onl participe aux differentes manifestalions.
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