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Constantin BÃJENARU
RELATÃRI DIN PRESA VREMII REFERITOARE LA
ÎNCEPUTURILE COMUNIZÃRII ÞÃRII FÃGÃRAªULUI (1945-1947)
Demersul nostru nu se vrea a fi unul de cercetare propriu-zisã a perioadei de început a penetrãrii
comunismului în Þara Fãgãraºului (1945-1947), ci mai mult unul de prezentare documentarã, de
redare a unor însemnãri din presa comunistã sau procomunistã centralã ºi braºoveanã a acelei
perioade, relatãri ce pot constitui fundamentul unor cercetãri ulterioare. Cu atât mai mult, nu vom
încerca nici prea multe comentarii sau emiterea unor judecãþi de valoare, ci vom lãsa aceste informaþii
sã ofere celor interesaþi de aceastã perioadã tragicã a istoriei noastre ceea ce au ele de oferit.
Deºi nu am avut la dispoziþie un mare numãr de ziare din perioada enunþatã, totuºi abundã
informaþiile, variate ºi interesante, ce cuprind întreg procesul de pãtrundere ºi stabilizare forþatã a
comunismului în Þara Fãgãraºului. Din totalitatea fenomenului, am ales sã prezentãm, prin aceste
informaþii din presã, trei dintre cele mai importante aspecte ale manifestãrii politicii comuniste între
sfârºitul rãzboiului mondial ºi instaurarea oficialã a statului comunist, anume, înfierãrile „reacþiunii
manisto-brãtieniste”, momentul „alegerilor libere” din noiembrie 1946 ºi „lupta împotriva
sabotorilor ºi speculanþilor”.
Înfierãri ale „reacþiunii manisto-brãtieniste”
O primã informaþie asupra acestui aspect dateazã din toamna anului 1945, când, la 2 septembrie,
era organizatã ºi la Fãgãraº aniversarea unui an de la înfiinþarea Sindicatelor Unite din România; cu
acest prilej, preºedintele Comisiei Locale a S. U., Ioan Câmpeanu, secretarul Vasile Comaniciu º.a.
luau cuvântul în faþa adunãrii din piaþa centralã a oraºului, în care, pe lângã proslãvirea realizãrilor
guvernului dr. Petru Groza, îºi luau angajamentul hotãrât de a lupta necontenit pentru „nimicirea
reacþiunii fasciste în frunte cu Maniu ºi Brãtianu”1.
Dupã evenimentele din 8 noiembrie 19452, sunt organizate de cãtre comuniºti adunãri în toatã
þara, pentru a cere dizolvarea P. N. Þ. ºi P. N. L. Iatã relatarea corespondentului „Scânteii”, privitoare
la modul de desfãºurare a adunãrii comuniºtilor fãgãrãºeni: „În ziua de 12 a.c. a avut loc o mare
manifestaþie în piaþa Unirii din Fãgãraº, la care au asistat peste 4000 de cetãþeni, cari au înfierat
acþiunea criminalã a bandelor huliganice, maniste ºi brãtieniste, din 8 noemvrie 1945.
Cu acest prilej au luat cuvântul prof. Mihai Petre, secretarul Frontului Naþional Democrat,
Rãgãlie Ion, din partea Sindicatelor, Antonescu Elena din partea U. F. A. R.3, Bolticeanu, din partea
Frontului Plugarilor, Nicolau Vasile, din partea P. S. Democrat ºi Lala Paul, din partea P.
Com(unist) Român.
La sfârºitul întrunirii s-a votat o moþiune prin care se înfiereazã acþiunea criminalã a bandelor
fascisto-legionare de sub conducerea lui Maniu ºi Brãtianu”4.
Alte ºtiri nu mai aflãm pânã la mijlocul anului urmãtor, când din nou sunt înfieraþi maniºtii, de
data aceasta pentru atac armat asupra unor muncitori braºoveni sau, cum se afirmã în articol, „un nou
atac banditesc, pus la cale de reacþionarii maniºti, în urma cãruia este de înregistrat o victimã (...),
grav rãnitã (fapta se întâmplase undeva între localitãþile Perºani ºi Vlãdeni – n.n.).

1
2
3
4

„Drum nou”, anul II, nr. 295, 6 septembrie 1945, p. 5.
Avusese loc, de onomastica Regelui Mihai I, o manifestaþie de simpatie pentru suveran, organizatã de P.N.Þ. ºi P.N.L.,
încheiatã cu ciocniri între demonstranþi ºi poliþie.
Uniunea Femeilor Antifasciste din România.
„Scânteia”, seria III, anul XVI, nr. 382, 20 noiembrie 1945, p. 1.
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Se poate vedea astfel, cã elementele huliganice patronate de ºefii «istorici», înþeleg sã uzeze de
orice mijloace pentru a rãspunde comenzilor date de patronii care îi plãtesc, fãrã a se da la o parte
de la cele mai josnice crime”5.
Dupã ce este relatat pe larg episodul cu incidentul, autorul articolului încheia: „Îndrãzneala
bandiþilor reacþionari întrece orice margini ºi autoritãþile în drept au datoria sã ia mãsurile de
cuviinþã.
Acei care au jefuit poporul ºi l-au aruncat în braþele fascismului pentru a putea continua mai
bine jaful lor, înþeleg azi sã se rãzbune asupra libertãþii cuceritã de popor, atacând pe muncitorii
paºnici care vin în ajutorul plugãrimei ºi care sprijinã astfel îmbunãtãþirea situaþiei economice a
þãrii. Cu astfel de mijloace, reacþionarii nu fac decât sã-ºi arate odatã mai mult adevãrata faþã de
duºmani neîmpãcaþi a tot ceea ce este muncitor ºi þãran. Dar poporul unit îi va doborî definitiv” 6.
În iulie 1946, un anume Ion Hanganu din Þara Fãgãraºului scria redacþiei ziarului „Vestea
Satelor” urmãtoarele: „Au venit prin localitate niºte þoflingari de-ai lui Maniu ºi ne-a îndrugat tot
felul de nãzdrãvãnii, dar n-aveþi nici o grijã, cã am ºtiut noi sã-i luãm pe goanã – sã se ducã la mama
hucîului – ºi sã nu ne tot vie cu minciuni prin sate.
Noi, þãranii, ºtim acum ce vrem ºi alãturi de cine sã mergem: cu cel care ne-a fãcut dreptate ºi
ne-a dat pãmânt: Petru Groza!”7.
O lunã mai târziu, aceeaºi publicaþie rãspundea în coloanele sale unei scrisori a fãgãrãºeanului
Vasile Tudoran, care reflectã aceeaºi anatemizare a partidelor democratice: „Revolta sufleteascã ce
se desprinde din rândurile dumitale pentru faptele de care sunt capabili nemernicii puºi în slujba
ciocoimei maniste ºi brãtieniste – þi-o înþelegem. Fireºte cã apucãturile lor care duc uneori pânã la
omor, sunt conduse – cum spui dumneata – de ºefii organizaþiilor lor, cum au fost conduse ºi bandele
de criminali ºi jefuitori ale lui Maniu, atunci când armatele noastre luptau ca sã alunge din Ardeal
pe cotropitorii hitleriºti. Un singur lucru rãmâne de fãcut ºi anume: Toþi acei ce sunteþi pãtrunºi de
adevãr ºi dreptate pentru popor – fie cã sunteþi unguri sau români – sã fiþi într-un cuvânt ºi sã cãutaþi
sã ºtiþi ºi sã aflaþi numele ºi locul unde se pun la cale nelegiuirile de care vorbeºti – apoi sã
comunicaþi conducerii locale a Blocului Partidelor Democrate, ca sã se poatã lua din timp mãsurile
cuvenite prin autoritãþile de poliþie ºi siguranþã, ce au de apãrat dreptul ºi buna convieþuire a
locuitorilor”8.
Un fapt grav, în opinia corespondentului V. Budu (pseudonim ?!), s-a petrecut în octombrie
1946, când în locuinþa vicepreºedintelui P. N. Þ. – Fãgãraº, Ioan Giurcã, a fost descoperit un depozit
de arme. Cazul este relatat pe larg, începând cu incriminarea obiºnuitã: „Acþiunea criminalã a ºefilor
maniºti nu se mãrgineºte la uneltirile pe care le duc înãuntrul ºi în afara þãrii, cu scopul de a
compromite libertãþile cucerite de popor ºi a readuce vechile vremuri de subjugare ºi asuprire a
maselor de la oraºe ºi sate. ªefii clicilor reacþionare, ca o urmare a descompunerii repezi pe care o
înregistreazã partidele «istorice», încearcã sã treacã la acþiuni teroriste, sperând ca mãcar de
aceastã cale sã mai poatã trage vreun folos”9.
Povestea gãsirii armelor suna în nota obiºnuitã: „Depozitelor de arme ºi muniþii descoperite la ºefii
«istorici» din diferite judeþe ale þãrii, li se adaugã descoperirea fãcutã în ziua de 26 Oct. a.c., de cãtre
poliþia din Fãgãraº, la locuinþa doctorului Ioan Giurcã, vice preºedinte al organizaþiei maniste de aici.
La domiciliul numitului s-au gãsit arme, cartuºe pentru arme ºi revolver. De asemeni s-au gãsit
broºuri în care era exaltatã personalitatea antoneºtilor ºi altele cu conþinut hitlero-fascist (...)”10.
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„Drum nou”, anul III, nr. 527, 19 iunie 1946, p. 1.
Ibidem.
„Vestea Satelor”, anul I, nr. 9, 14 iulie 1946, p. 4.
Ibidem, nr. 13, 11 august 1946, p. 2.
„Drum nou”, anul III, nr. 641, 1 noiembrie 1946, p. 5.
Ibidem.
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În final, i se fãcea portretul acestui „duºman al poporului” ºi se comunicau mãsurile luate
împotriva sa: „Doctorul Ioan Giurcã, vicepreºedintele organizaþiei maniste de la Fãgãraº, este
cunoscut ca vechiu duºman al poporului ºi unul dintre marii afaceriºti ai oraºului nostru. În timpul
regimului antonescian, a sprijinit cu trup ºi suflet dictatura îndreptatã împotriva maselor populare ºi
a intereselor þãrii. Datoritã acestei atitudini, a putut acumula o avere importantã. El s-a fãcut
cunoscut mai ales prin sumele stoarse evreilor ce urmau a fi deportaþi în Transnistria, cãrora le lua
valori importante pentru a le elibera niºte adeverinþe provizorii, prin care unii din ei scãpau un timp
de la trimiterea în infernul taberelor morþii, creiate de fasciºti.
Dealfel ºi în trecut, dr. Ioan Giurcã era cunoscut ca un politician veros, pentru care conta în
orice împrejurare numai interesul propriu.
Pânã la data de 6 Martie (1945 – n.n.), el a reuºit sã se menþinã în postul de medic primar al jud.
Fãgãraº, funcþie în care s-a ilustrat printr-o serie de afaceri cu rãsunet. Dupã 6 Martie însã, el a fost
epurat, ca unul pe care populaþia l-a indicat din primul moment ca element ostil poporului, din toate
punctele de vedere.
Acum, dr. Ioan Giurcã a fost înaintat cu actele dresate (întocmite – n.n.) Curþii Marþiale din
Sibiu, unde va fi judecat”11.
Acelaºi articol îl viza ºi pe un alt fruntaº þãrãnist fãgãrãºean, fostul deputat Aurel Dobrescu,
acesta fiind acuzat de instigare la violenþã asupra unui primar din Þara Fãgãraºului: „Odatã cu
apariþia în judeþ a cunoscutului exploatator ºi politician Aurel Dobrescu (...), au început diferite
provocãri ºi atacuri din partea derbedeilor pe care acesta îi plãteºte în scopul de a lovi în elementele
democrate. Folosind vechea lui demagogie, Aurel Dobrescu promite acestor echipe de bãtãuºi
lucrurile cele mai imposibile ºi în acelaºi timp îi îndoapã cu bãuturã.
Datoritã acestor aþâþãri, o bandã de câþiva inºi, sub conducerea lui Dionisie David, din
serviciul autobuzelor C.F.R., au atacat în ziua de 27 Oct. a.c. pe d. Nicolae Marcu, primarul
com(unei) Scorei – Fãgãraº ºi pe cetãþeanul Nicolae Ciungu, care a sãrit în apãrarea primarului.
Ciomãgaºii maniºti au lovit grav, atât pe primar, cât ºi pe cetãþeanul amintit, rupându-le
hainele, pânã când au prins de veste alþi sãteni, care i-au fugãrit pe atentatori ºi i-au prins,
predându-i jandarmilor.
Din cercetãrile fãcute de cãtre postul de jandarmi, s-a stabilit cã atacul asupra primarului
Nicolae Marcu a fost dat în timpul când acesta se afla în exerciþiul funcþiunei. S-a mai stabilit cã
bãtãuºii din slujba reacþiunei au lucrat dupã instrucþiuni primite dinainte.
Astfel se poate constata, cã Aurel Dobrescu (...), sperând sã mai reînvie vremurile de aur pentru
demagogii afaceriºti de teapa lui, a trecut la aþâþãri criminale împotriva populaþiei paºnice, în
scopuri de intimidare. Dar va afla în curând, cã dacã poate cumpãra ici ºi colo câte un declasat care
se vinde pe bani ºi bãuturã, nu tot astfel va putea sã procedeze cu covârºitoarea masã a populaþiei,
care îl recunoaºte ºi îl respinge”12.
Acestea sunt doar câteva din nenumãratele „luãri de poziþie”, „demascãri” ºi acþiuni îndreptate
contra membrilor partidelor Þãrãnist ºi Liberal din perioada de dupã rãzboi. La fiecare întrunire a
comuniºtilor, a sindicatelor sau a altor organizaþii comuniste sau procomuniste erau atacate partidele
istorice ºi se reamintea despre „lupta împotriva reacþiunii”.
Un episod important ºi dramatic al istoriei postbelice a României s-a consumat cu ocazia
alegerilor din noiembrie 1946 ºi a constituit un pas decisiv în comunizarea þãrii. Deºi campania
electoralã a debutat oficial în luna septembrie, primele acþiuni electorale în Þara Fãgãraºului le aflãm
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Ibidem.
Ibidem.
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încã din iulie 1946. Dovadã stã un articol din ziarul braºovean „Drum nou”, semnat „Corespondent”,
chiar cu titlul Campania electoralã. Marea adunare publicã a Partidului Comunist din Fãgãraº.
Autorul articolului consemneazã cã în ziua de 28 iulie avusese loc o manifestaþie a P.C.R., la care au
participat „nu numai muncitori, plugari ºi intelectuali din oraº, ci ºi cei din judeþ, care au sosit în
camioane ºi cãruþe, venind din toate colþurile judeþului.
Sala «Rex» era ticsitã de lume ºi o mulþime de cetãþeni, care nu au avut loc în salã, au ascultat la
megafoane cuvântãrile vorbitorilor”13.
Primul dintre oratori, secretarul P. C. R. – Fãgãraº, D(ionisie) D. Dobre, nu omitea sã treacã în
revistã marile realizãri ale guvernului Groza, datorate mai ales sprijinului P. C. R., dupã care revenea
la „problema” zilei: „Pentru consolidarea ºi lãrgirea regimului democratic (...) trebue continuatã cu
toatã vigoarea lupta împotriva elementelor reacþionare manisto-brãtieniste, care ºi astãzi încearcã
sã saboteze opera guvernului”14.
Pe aceastã temã au luat cuvântul mai mulþi vorbitori, care ºi-au oferit sprijinul pentru ca B. P. D.
sã iasã câºtigãtor în alegeri. Adunarea s-a încheiat cu fanfare, care „au eºit în piaþa oraºului, unde au
cântat diverse dansuri naþionale jucate de pâlcuri compacte de þãrani veniþi la aceastã mare
întrunire”15.
În privinþa deschiderii oficiale a campaniei electorale în unitãþile militare din Fãgãraº, se
consemnau urmãtoarele: „În cadrul unui mare meeting organizat pe stadionul sportiv al ºcoalei de
subofiþeri de infanterie, s-a deschis în ziua de 22 Sept. a.c. campania electoralã din garnizoana
localã.
La acest meeting au luat parte toþi ofiþerii, subofiþerii ºi ostaºii de la ªcoala de Subofiþeri de
Infanterie, Cercul Teritorial, Legiunea de Jandarmi, Secþia de pompieri ºi reprezentanþii
organizaþiilor de massã”. La final, era expediatã o telegramã ministrului de rãzboi, gen. Vasiliu
Rãºcanu, în care se arãta: „Ofiþerii, subofiþerii ºi ostaºii din Garnizoana Fãgãraº, adunaþi la
meetingul de astãzi 22 Sept. a.c., vã asigurãm cã vom merge pe drumul trasat de reprezentanþii
poporului pentru fericirea ºi prosperitatea României Democrate!”16.
Pe timpul campaniei electorale, ziarele de stânga relatau frecvent despre aceeaºi luptã împotriva
forþelor „reacþionare” manisto-brãtieniste, dar ºi despre „agresiunile” acestora asupra electoratului
„forþelor democrate” º.a.
Relativ la unii candidaþi ai „reacþionarilor”, întâlnim o poveste mai veche legatã de amintitul
Aurel Dobrescu, numit în fruntea listei þãrãniste din judeþul Fãgãraº. Acestuia, deputat în mai multe
legislaturi de dupã 1918, i se face o asprã blamare ºi un rechizitoriu asupra faptelor sale penale
sãvârºite în acea perioadã. Revenind la prezent, în articol se afirma: „Dupã 23 August, Aurel
Dobrescu este unul din organizatorii principali ai «Gãrzilor Maniu», organizaþia care a lucrat apoi
subversiv, sub conducerea lui Gavrilã Olteanu.
Astãzi, brigandul codrilor din Ciuc, omul cu cazier judiciar învinovãþit de 3 crime, afaceristul
veros din timpurile guvernãrii maniste, profitorul regimului antonescian ºi al «colaborãrii» cu
hitleriºtii, are îndrãzneala sã se prezinte înaintea poporului, în fruntea listei maniste de la Fãgãraº.
Neruºinãrii lui Aurel Dobrescu poporul îi va rãspunde cum se cuvine. Nici un cetãþean cinstit nu
poate sã-i dea votul”17.
În ceea ce priveºte agresiunile, am selectat un articol pe care-l vom reda în întregime, acesta
pãrând a fi cel mai relevant dintre toate cele apãrute în timpul campaniei electorale:
„Libertatea în alegeri ºi desfãºurarea lor într-un spirit pur democratic, a fost în permanenþã
13
14
15
16
17

Ibidem, anul III, nr. 567, 4 august 1946, p. 4.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, nr. 613, 29 septembrie, p. 4.
„Scânteia”, seria III, anul XVI, nr. 677, 16 noiembrie 1946, p. 1.
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preocuparea din ultimul timp a Guvernului dr. Petru Groza. ªtiri sosite din tot cuprinsul þãrii ne-au
dovedit încã odatã, cã actualul guvern a reuºit sã dea alegerilor caracterul lor liber ºi democratic.
Cu toatã strãduinþa guvernului de a preîntâmpina orice incidente, bandele reacþionaro-maniste
nu s-au desminþit nici de data aceasta ºi în virtutea timpurilor când alegerile «istorice» însemnau
bãtaie cu ciomege, bolovani, topoare, au gãsit cu cale ca prin aceleaºi procedee sã terorizeze în mod
banditesc cetãþenii ce se reîntorceau paºnici spre casele lor de la secþiile de votare.
Asemenea atacuri banditeºti s-au petrecut ºi în judeþul nostru. Astfel, în comuna Arpaºul de Sus,
în noaptea de 19 spre 20 Noe., dupã terminarea votãrii la secþia Streza- Cârþiºoara, un grup de 13
locuitori din comuna mai sus amintitã, delegaþi ºi asistenþi ai B. P.D., se întorceau spre casã. În
fruntea lor mergea locuitorul Dobrilã Nicolaie, în vârstã de 45 de ani (…), fiind urmat de Ioan Gliga
a lui Man, în vârstã de 52 ani, Dobrilã Gheorghe de 38 ani, Pampu Gheorghe de 35 ani, Dobrilã Ilie
de 27 ani ºi alþii.
Ajunºi aproape de marginea comunei Arpaºul de Sus ºi urmând sã treacã un pod, pentru a intra
în sat, s-au pomenit atacaþi cu bolov(a)ni ºi ciomege de douã grupe organizate de maniºti ºi codiþele
lor, care au înþeles sã se rãsbune astfel pe aceºti cetãþeni paºnici pentru insuccesul reacþiunii în
alegeri.
Dobrilã Nicolae (…), a fost lovit cu bolovani în cap, prãbuºindu-se la pãmânt. La fel bãtrânul
Gliga lui Man, fiind lovit în cap, a cãzut în nesimþire. Ambii au fost internaþi în spital de cãtre
locuitorii din Arpaºul de Sus, car au fost alarmaþi între timp.
Autoritãþile au întreprins cercetãri pentru descoperirea tuturor agresorilor maniºti ºi
pedepsirea lor exemplarã”18.
În acelaºi ziar, erau prezentate ºi primele rezultate ale alegerilor din Þara Fãgãraºului, care
arãtau astfel: „Judeþul Fãgãraº: Înscriºi 37.573; B. P. D., 26.096; dr. Lupu, 774; P. N. Þ. – Maniu
7.668; P. N. L. – Brãtianu 1.652; Petrescu 1.113; Independenþii 102 (...)”19.
Sãrbãtorirea, la Fãgãraº, a victoriei B. P. D. în alegeri era pomenitã lapidar în ziarul central
„Scânteia”20, însã tratatã pe larg în „Drum nou”: „Într-un cadru de mare solemnitate s-a desfãºurat
în oraºul nostru sãrbãtorirea marei victorii în alegeri a B. P. D..
Populaþia a început sã se adune în piaþa din centrul oraºului încã de la ora 11, aºteptând
deschiderea marelui meeting. De departe se zãreºte venind armata în ritmul cadenþat al muzicei ºi
într-o perfectã ordine. Nu dupã mult timp sosesc în aceeaºi perfectã ordine coloane de muncitori,
ocupând în întregime piaþa, apoi grupuri de intelectuali ºi funcþionari mãresc numãrul celor ce au
venit sã participe la meetingul înfrângerii reacþiunii.
Plinã de entuziasm, mulþimea aclamã pe primii deputaþi ai poporului, reprezentanþi ai
muncitorimei, þãrãnimei ºi intelectualilor în viitorul Parlament al Þãrii (...).
Meetingul se deschide la ora 12, prin cuvântul domnului Calameþ Teodor, secretarul
Sindicatului judeþean al învãþãtorilor, care (...) face o amplã expunere, arãtând numãrul de mandate
câºtigate de B. P. D. în alegeri ºi totala înfrângere a partidelor de dreapta (... )”21.
Vorbitorul Matei Luchian, din partea intelectualilor, „reliefeazã în cuvinte bine simþite lupta
dusã de intelectuali alãturi de muncitori ºi þãrani pentru reuºita în alegeri a B.P.D., accentuând cã
deputaþii intelectuali aleºi de popor în Parlament luptã pentru sprijinirea intereselor muncitorimei,
þãrãnimei ºi ale întregului popor”22.
Dupã ce mai iau ºi alþii cuvântul, în încheiere „mulþimea aclamã prelung victoria în alegeri a
Blocului Partidelor Democrate, apoi în corpore se deplaseazã, manifestând pe strãzile oraºului ºi în
18
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faþa B. P. D., unde au luat cuvântul d. Albu membru al Comitetului Regional P. C. R. Braºov ºi d.
Dobre Dionisie, preºedintele B. P. D. (...)
Meetingul a luat sfârºit printr-o frãþeascã unire, într-o horã mare, unde s-a putut vedea
muncitorul jucând alãturi de intelectuali ºi plugari, soldatul alãturi de ofiþer, în aceeaºi simþire a
drumului nou care se deschide spre prosperitatea poporului nostru”23.
Lupta împotriva sabotorilor ºi speculanþilor
În privinþa acestui aspect al manifestãrilor comuniste, primele ºtiri ne parvin din vara anului
1945, avându-l în prim-plan pe speculantul Rãdulescu Constantin, proprietarul unui magazin de
pielãrie din Fãgãraº. „Comitetele cetãþeneºti, împreunã cu organele poliþiei, au fãcut o descindere”
la locuinþa acestuia, care „þinea magazinul închis fãrã motiv sau autorizaþie.
În acest fel sabota þãrãnimea din judeþ, care nu avea de unde sã-ºi procure cele necesare pentru
repararea obiectelor de pielãrie.
(...) La percheziþia fãcutã acasã, s-a gãsit în dormitor un stoc de stofe de lânã în lungime de 92 m.
De remarcat este cã susnumitul nu este comerciant de pânzeturi, ci de pielãrie. Cercetãrile
continuã.”24
Urmãtorul caz a fost ºi mai „spectaculos”, avându-i acum în vizor pe tãbãcari, cea mai mare
societate de meºteºugari din Fãgãraº. Aceºtia au fost supuºi la descinderi, „necesare (...), întrucât
autoritãþile aveau informaþii cã deºi lipsesc articole de piele de pe piaþã, totuºi tãbãcarii fac speculã
cu ele.
Ancheta a fost condusã de ºeful Parchetului Fãgãraº, care a avut întregul concurs al
autoritãþilor comunale. De asemenea prefectul judeþului (care ulterior o va pãþi ºi el – n.n.) a acordat
întregul sãu sprijin acestei acþiuni purificatoare.
Descinderile au dus la rezultate neaºteptate. Mari cantitãþi de piei (...) au fost gãsite la unii
dintre tãbãcari. Provenienþa lor nu a putut fi cu nimic justificatã, ei contravenind astfel legii pentru
suprimarea speculei ºi sabotajului.
Cu actele dresate (întocmite – n.n.) au fost înaintaþi Curþii Marþiale urmãtorii tãbãcari: Suciu
Constantin, Petrelianu Iosif, Sãceleanu Constantin, Cazan Ioan ºi Torpoþeanu Agrian.
Acþiunea autoritãþilor a produs o vie satisfacþie în lumea nevoiaºã a oraºului, care e lipsitã de
încãlþãminte, în timp ce speculanþii încearcã sã-ºi facã de cap”25.
În aceastã perioadã, în cadrul numeroaselor adunãri comuniste din Fãgãraº sau de la sate
întâlnim permanent luãri de cuvânt în care se aducea în discuþie problema sabotorilor ºi speculanþilor.
Într-o astfel de adunare a organizaþiei P. C. R. – Fãgãraº, din 2 septembrie 1945, „cetãþenii din toate
categoriile sociale (...) discutã împreunã problemele ce frãmântã întregul popor ºi a gãsi soluþii”26
pentru lupta împotriva sabotajului.
Vasile Diaconescu, din comitetul judeþean P. C. R., „într-o documentatã cuvântare analizeazã
situaþia economicã, arãtând greutãþile (...). Aceste greutãþi economice sunt adâncite de reacþionari
ºi fasciºti, conduºi de cãtre clica Maniu ºi Brãtianu, prin speculã ºi sabotaj. Vorbitorul analizeazã
fiecare din legile economice ºi trage concluzia cã ele formeazã o armã puternicã în mâna poporului.
Odatã aplicate cu sfinþenie (...), speculanþii, sabotorii ºi patronii lor reacþionarii”27 vor fi doborâþi.
Un alt vorbitor, Emil Popa, delegatul C. C. al P. C. R., arãta cã singura cale pentru câºtigarea
bãtãliei economice „este lupta necruþãtoare împotriva speculei ºi sabotajului – arme în mâna
23
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reacþiuni – prin înfiinþarea Cooperativelor, întãrirea Economatelor ºi mai ales prin creºterea
necontenitã a producþiei mãrfurilor (...)”28.
În cadrul unei alte adunãri comuniste, þinutã în Ucea de Jos, la 28 octombrie 1945, unul dintre
vorbitori, Viºan Gherasim, spunea cã „dacã vremurile actuale sunt grele, nu este vina Guvernului
care luptã pe toate cãile pentru înlãturarea greutãþilor (...). Vina o poartã regimurile dictatoriale din
trecut, precum ºi reacþiunea în frunte cu Maniu ºi Brãtianu, care ne-a împins în rãzboiul de jaf ºi
cotropire în contra Uniunii Sovietice ºi care saboteazã astãzi opera de refacere a þãrii, dirijând
specula ºi sabotajul muncii de reconstrucþie”29.
În primãvara anului urmãtor, sub titlul Descoperirea a douã mari stocuri de mãrfuri dosite,
Aldeº Gh. aducea la cunoºtinþã publicului realizarea de cãtre cetãþeni ºi autoritãþi a douã „capturi”, la
o distanþã de câteva zile: „În ziua de 18 Aprilie a.c., comisarul Ioan Cabuz, împreunã cu Iliaº
Alexandrescu, controlor din gãrzile cetãþeneºti, procedând la o percheziþie, au descoperit la
domiciliul lui Stoica Gheorghe din str. Tãbãcarilor Nr. 5, un stoc de mãrfuri dosite.
Au fost gãsite mãrfuri de manufacturã, lingerie, galanterie ºi mãrunþiºuri în valoare de cca.
10-15 milioane lei. Împotriva lui Stoica Gh. s-au dresat acte de trimitere în judecatã, pentru delict la
legea sabotajului.
A douã capturã s-a fãcut în ziua de 30 Aprilie a.c., tot de cãtre comisarul Ioan Cabuz, care
deplasându-se în comuna Mândra, a descoperit la domiciliul numitului Gheorghe Dan zis
Cãlugãrul, de la No. 122, un stoc de mãrfuri dosite ce formeazã tot proprietatea lui Stoica Gh. din
Fãgãraº str. Tãbãcarilor Nr. 5. S-au gãsit articole de galanterie ºi mãrunþiºuri în valoare de cca.
50.000.000 lei”30.
O altã faptã a „sabotorilor reacþiunii”, relatatã de I. Bãcescu, a avut loc la Fabrica de explozivi
din Fãgãraº; aici a fost „demascatã de muncitori o afacere în care sunt implicaþi Dumitru Covoranu,
I. Bârghiºan, Gorun ºi Zaharia, graþie cãreia zahãrul, griºul, orezul etc. din economatul
muncitorilor dispãrea în mod îngrijorãtor”31. La percheziþie s-a gãsit „incredibila” cantitate de „5
kgr. zahãr, 2 kgr. griº ºi 2 kgr. orez”32.
Însã, cine erau aceºtia? „(...) Primul e un fost purtãtor al cãmãºii verzi, mare proprietar din
Fãgãraº, care azi «s-a lãsat de politicã» – dupã cum s-a exprimat atunci când muncitorimea i-a
cerut semnãtura de adeziune la moþiunea de protest împotriva fãrãdelegilor lui Franco în Spania –,
pus în slujba ºefului organizaþiei maniste Bârghiºan, agent preþios al reacþiunei din suburbana
Galaþi, unde împiedecã orice manifestare politicã a organizaþiilor democratice.
Ceilalþi doi(!) s-au fãcut vinovaþi cã au înlesnit prin bonuri sustragerea acestor preþioase
alimente, cari cu atâta greutate ajung la masa sãrãcãcioasã a muncitorilor.
Într-o adunare generalã care va fi convocatã de îndatã, muncitorii îºi vor spune cuvântul dacã
mai pot tolera asemenea elemente necinstite în rândurile lor”33.
Un nou caz este semnalat în toamna anului 1946, de aceastã datã la uzinele din Ucea de Sus, sub
titlul Patru profitori maniºti de la Uzinele Ucea – Fãgãraº au fost îndepãrtaþi de muncitori. Autorul
articolului portretiza astfel pe aceºti „profitori”: „(...) Nu de mult, patru din uneltele regimului trecut
au trebuit sã-ºi ia bocceaua ºi sã pãrãseascã – desigur nu fãrã regret – fabrica pe care o
transformaserã într-o moºie a lor. Ei sunt: maiorul Neagu, fost comandant al companiei de pazã ºi
plot. major Chelea Ioan. Pe lângã alte fapte necinstite, s-a dovedit despre aceºtia cã au schimbat
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efectele noui pe altele vechi, lãsând trupa desbrãcatã ºi desculþã. Efectele noui au fost schimbate
pentru alimente ºi alte obiecte pe cari le-au transformat în bani.
La adunãrile de companie, aceºti jefuitori aduceau injurii guvernului ºi defãimau B. P. Dem.
Împreunã cu cei de mai sus a mai plecat maiorul Cocora Dumitru, care întrebuinþa maºinile
fabricii pentru afacerile sale personale, lãsând economatul muncitorilor fãrã aprovizionare. Odatã
cu construcþia fabricii Ucea ºi-a construit ºi el o fabricã de þigle ºi cãrãmizi.
Deasemeni a fost prins cã a sustras un cauciuc de maºinã pe care l-a montat la maºina sa, iar la
plecare a voit sã mai ia ºi un pat al fabricii, pe care l-a înapoiat cu ruºine, la somaþiunea
muncitorilor.
Odatã cu aceºtia a mai plecat ºi un muncitor, care a fost omul de încredere al direcþiunii,
element duºmãnos clasei muncitoare pentru ceea ce muncitorimea l-a exclus din mijlocul sãu.
Acest trãdãtor al cauzei muncitoreºti, se numeºte Berinde Vasile. Individul nu se sfia sã declare
în public cã toþi acei care vor aduce cartea de membru de la partidul lui Maniu, vor primi alimente,
stofe, etc.
Ca o concluzie logicã a activitãþii celor patru adepþi ai «democraþiei» maniste, în locuinþele lor
s-au gãsit însemnate cantitãþi de alimente, saci de grâu ºi de zahãr etc., pe când copiii muncitorilor
nu aveau o bucãþicã de zahãr, nici ca medicament.
Curãþind terenul de ierburile vãtãmãtoare, muncitorii uzinelor Ucea – Fãgãraº îºi construiesc
cu propriile lor mâini un viitor mai fericit, într-o þarã în care uneltirile reacþionare, lãcomia
adepþilor lui Maniu ºi exploatarea nemiloasã a muncitorimei nu-ºi vor mai gãsi teren prielnic”34.
Începutul anului urmãtor ne aduce o nouã ºtire de „senzaþie”: Marfã destinatã bursei negre
descoperitã de un grup de muncitori la Fãgãraº. Ce se întâmplase? „Un grup de muncitori ºi activiºti
ai Comisiei Locale din Fãgãraº, printre cari responsabilul economic Cãlin Traian ºi lucrãtorii
Enescu Mihail, Bunaciu Gheorghe ºi Kiss Eduard, au descoperit în ziua de 17 Ian. a.c., în Fãgãraº,
maºina Nr. 012274 B, condusã de ºoferul Motoaºcã Ion, încãrcatã cu 2000 kg carne de vitã, 300 de
kg carne de porc, 32 kg unt proaspãt, 2000 kg. de cartofi ºi o importantã cantitate de piei crude.
Marfa aparþinea mãcelarului Gheorghe Paler, din comuna Lisa – Fãgãraº, ºi era destinatã
bursei negre din Bucureºti. Autoritãþile locale au dresat acte de dare în judecatã ºi au dispus
confiscarea mãrfii ºi distribuirea ei economatelor din Fãgãraº.
Iatã cum prin vigilenþa muncitorilor fãgãrãºeni, cari în colaborare cu autoritãþile locale,
exercitând un control sever, au descoperit o cantitate apreciabilã de alimente destinate bursei negre.
E încã o loviturã datã celor care încearcã sã exploateze greutãþile, în timp ce populaþia suferã lipsuri
cari se datoresc speculei practicatã de duºmanii poporului.
Printr-o acþiune demnã ºi curagioasã, populaþia de pretutindeni trebue sã colaboreze ºi mai
departe cu autoritãþile, pentru descoperirea ºi pedepsirea tuturor acelor cari vor înfometarea
noastrã, cu scopul de a se îmbogãþi ºi mai mult”35.
În aceeaºi lunã, alt caz: „În ziua de 25 Ian. a.c., fãcându-se o descindere la domiciliul
adjutantului Ioniþã din str. Inului Nr. 28, organele de control, împreunã cu membrii comisiei locale,
au descoperit la susnumitul individ o cantitate de 900 kg petrol destinat bursei negre.
La întrebãrile (...) dacã are acte justificative (...) adjutantul a rãspuns negativ, declarând cã (...)
bãnueºte cã ar fi ale cãpitanului Constantinescu Gheorghe, deblocat (epurat – n.n.) din armatã.
Fiind cercetat în cele din urmã ºi cãpitanul Constantinescu, acesta a afirmat cã petrolul ar fi
aparþinând unui oarecare Balint, din comuna Felmer – Fãgãraº (...).
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Speculanþii prinºi în cursã, au cãutat sã arunce vina unul asupra altuia pentru a putea scãpa de
osândã. Totuº, butoaiele au fost confiscate, iar celor în cauzã li s-au fãcut acte de dare în judecatã.
Justiþia îºi va face datoria, pedepsindu-i cu toatã asprimea”36.
Luna urmãtoare, alte cazuri. În privinþa unuia dintre ele, se relata: „(...) În urma unui denunþ
prezentat de d. sub-inginer Gheorghe Dan, s-a constituit o comisie (...), pentru a verifica gestiunea
lui Deji Gheorghe, funcþionar al cooperativei «Ena» – care aprovizioneazã pe muncitorii numitelor
fabrici (Explozivi ºi Nitramonia – n.n.).
S-a stabilit în adevãr, cã Gh. Deji, folosind delegaþia pe care o avea, de a procura diferite
articole pentru cooperativã, a procedat la falsificarea actelor de cumpãrare (bonuri, chitanþe ºi
facturi), procedând în acelaºi timp ºi la falsificarea semnãturilor vânzãtorilor pe actele respective.
În felul acesta a reuºit într-un timp scurt sã-ºi însuºeascã suma de 4.275.000 lei.
(...) Numitul a fost socotit nedemn de a face parte dintr-o organizaþie sindicalã, pronunþându-se
excluderea sa.
În acelaºi timp însã, pe lângã îndepãrtarea din serviciu, Gheorghe Deji a fost reclamat
Parchetului Trib(unalului) Fãgãraº, pentru desãvârºirea cercetãrilor, acþionarea în judecatã a
numitului ºi pedepsirea lui cu severitate (...)”37. Cazul apãrea relatat ºi în coloanele centralului
„Scânteia”38.
Peste circa douã luni, era anunþatã sentinþa în cazul procesului de sabotaj intentat fostului prefect
Gheorghe Ganea ºi avocatului Ion Þicã: „În ziua de 24 Martie a.c., s-a judecat procesul de sabotaj
intentat fostului prefect ing. agr. Gheorghe Ganea ºi avocatului Ion Þica, primului ca preºedinte, iar
secundului ca secretar general al asociaþiei «Brazde fãgãrãºene», în care calitate au încercat sã
vândã la negru o mare cantitate de hârtie ce aparþinea asociaþiei de mai sus.
În urma sentinþei pronunþate de tribunal, Ganea a fost condamnat la 2 ani închisoare ºi 15
milioane lei despãgubiri civile, iar avocatul Ioan Þica la 6 luni închisoare ºi trei milioane
despãguburi civile, precum ºi confiscarea întregei cantitãþi de hârtie.
Ambii condamnaþi au fost încarceraþi imediat în închisoarea tribunalului (...)”39.
Douã luni mai târziu, apãrea un amplu articol referitor la procesul ºi sentinþa datã celor doi,
numai cã în locul avocatului Ioan Þica apare nominalizat gestionarul Titus Picã. Printre altele, se
spunea: „(...) Cu toate cã iniþial asociaþia („Brazde fãgãrãºene” – n.n.) a fost creatã pentru scopuri
din cele mai lãudabile, dupã puþin timp preºedintele acesteia s-a gândit cã ar fi bine sã facã ºi unele
afaceri pe seama ei. ªi astfel, în numele asociaþiei deschide o librãrie ºi papetãrie, iar pe lângã
acestea o editurã, tipografie, legãtorie de cãrþi, reprezenta(n)þã de maºini de scris, radio ºi altele, pe
care le exploateazã în scopuri personale, fãrã a avea îndreptãþirea legalã.
Abuzurile ºi neregulile cu caracter speculativ au fost descoperite (...). S-a mai stabilit cã, în
afarã de faptul cã librãria ºi celelalte anexe nu funcþionau în mod legal, masive cantitãþi de hârtie
obþinute de asociaþie au luat drumul speculei ºi al bursei negre (...)”40.
Un ultim caz de speculã pe care îl redãm se pare cã a fost ºi cel mai important din perioada
respectivã, dacã este sã dãm crezare titlului articolului – Mãrfuri de miliarde dosite pentru speculã la
Fãgãraº. Cert este cã, de data aceasta, se trecuse de la prinderea unor particulari ºi mici patroni la
marii comercianþi, fiind vizate cele mai importante firme din oraº.
„De mai mult timp populaþia sãracã a oraºului ºi judeþului Fãgãraº a simþit lipsa din ce în ce
mai mare a diferitelor mãrfuri de primã necesitate pentru trebuinþele gospodãreºti. Degeaba veneau
plugarii de la zeci de kilometri spre a-ºi procura cele trebuincioase; în majoritatea cazurilor se
36
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întorceau cu mâinile goale, fiind puºi în imposibilitatea de a cumpãra din cauza preþurilor excesive
cerute de comercianþi.
Muncitorimea din oraºul Fãgãraº, spre a veni în ajutorul þãrãnimii sãrace, s-a adresat Comisiei
Locale a Sindicatelor Unite din localitate.
Dupã ºedinþa extraordinarã a Biroului Comisiei Locale din ziua de 30 Maiu a.c., s-a hotãrât
sesizarea ºi sprijinirea autoritãþilor competente pentru ca ele sã întreprindã imediat un control sever
ºi sã defere Justiþiei pe speculanþi.
Echipele de control compuse din reprezentanþii Justiþiei, Oficiului Economic, Poliþiei ºi
Comisiei Locale au întreprins în ziua de 31 Maiu un control sever la firmele: Agrifer, Borsai,
Jarosch, Neumann Ernest, Perl Anton, Kaszoni Dionisie, Ehrenwald Francisc, Popa Virgil ºi
Schlattner and Poparadu.
La majoritatea firmelor de mai sus s-au gãsit mãrfuri în valoare de miliarde fãrã facturã sau
dosite. Ele erau vândute la preþuri de speculã. Numai la firma Agrifer s-au gãsit 6.000 kg vopsele,
dintre care 3.000 kg fãrã facturã. La firma Ehrenwald Francisc s-au gãsit printre altele 10 suluri
hârtie gudronatã dositã. Acest comerciant de altfel e recidivist, fiind condamnat deja pentru sabotaj.
În general, au fost gãsite cantitãþi mari de mãrfuri în valoare de zeci de miliarde, sustrase din
circulaþie ºi care urmau sã ia drumul speculei, dar vigilenþa muncitorilor ºi mãsurile autoritãþilor
i-au oprit sã continue cu spolierea masselor muncitoare.
Dintre speculanþii susmenþionaþi au fost arestaþi ºi deferiþi Justiþiei pentru crimã de sabotaj
urmãtorii: Perl Anton, Corsai Francisc, Zelig M., Ehrenwald Francisc ºi Neumann Ernest. Jarosch
Rudolf este pus în urmãrire, iar la Agrifer cercetãrile sunt încã în curs”41.
Evident cã aceste consemnãri din presa de stânga a anilor 1945-1947 urmeazã linia oficialã
generalã comunistã, însã ele reprezintã o sursã importantã în studierea fenomenului comunist în
ansamblul sãu. Relatãrile trebuie sã fi fost cu mult mai numeroase, însã în acest studiu ne rezumãm la
cele redate mai sus; în perspectivã, odatã cu accesul la alte ziare din epocã ºi informaþia va fi mult mai
bogatã ºi mai variatã.
De aceea, pe viitor, ne propunem sã aprofundãm acest tip de cercetare documentarã ºi, pe lângã
oferirea unor noi informaþii privitoare la problematica urmãritã acum, sã abordãm ºi alte faþete ale
începutului comunizãrii Þãrii Fãgãraºului, cum au fost epurãrile din administraþie ºi armatã,
exproprierile, primele naþionalizãri º.a.
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Ibidem, nr. 813, 9 iunie 1947, p. 4.
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Press Articles from the Beginnings of the
Communization of Fãgãraº County (1945-1947)
Abstract
Our approach is not intended to be one of a strictly research of the period from the beginnings of
the penetration of Communism in Fãgãraº County (1945-1947), but especially one of documentation
and of presentation of a number of articles from the central and local communist press at that time.
Those articles can provide a basis for subsequent more detailed researches. That’s why we will not
try to make too many commentaries or to make value judgments and we will let the pieces of
information to speak for them.
Although we have not a great number of newspapers from that period at our disposal, we have
found quite a lot of interesting and relevant information on the whole process of violent penetration
and stabilization of Communism in Fãgãraº County. From this complex phenomenon, we have tried
to point out three of the most important aspects of the post-war communist political manifestations:
the stigmatization of “the reaction led by Maniu and Brãtianu”, the moment of the “free” elections in
November 1946 and “the fight against the saboteurs and speculators”.
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