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După anul 1944 în viaţa politică românească un autoritarism fără
precedent a luat locul unui experiment de democraţie parlamentară1, e adevărat
întrerupt din 1938 de două regimuri nedemocratice.
Pe acest fond, la 1 septembrie 1944, liderul naţional-ţărănist Iuliu Maniu
trimitea o circulară tuturor organizaţiilor judeţene ale Partidului Naţional
Ţărănesc conţinând instrucţiuni privind reluarea activităţii acestora2.
A urmat publicarea în 16 octombrie 1944 a ,,Manifestului-Program” al
Partidului Naţional Ţărănesc, care era o revizuire şi adaptare la noile vremuri a
programului din 1935, având la bază ideea ,,statului ţărănesc”3.
După instaurarea la putere a guvernului pro-comunist Petru Groza,
împotriva Partidului Naţional Ţărănesc a fost declanşată o campanie politică
întâlnită doar în cazul regimurilor politice nedemocratice. Astfel, ziarul central
al partidului, ,,Dreptatea”, a fost interzis, măsura fiind aplicată şi asupra presei
partidului din ţară. Lucrătorii tipografi care au tipărit ,,Dreptatea” au fost
maltrataţi şi internaţi în lagărul de la Caracal, Casa partidului din Bucureşti a
fost percheziţionată, iar arhiva ridicată de poliţia Frontului Naţional Democratic.
De asemenea, arhiva personală a lui Iuliu Maniu a fost furată.
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Au început arestările în rândul membrilor şi simpatizanţilor Partidului
Naţional Ţărănesc4.
Faţă de toate aceste ilegalităţi, la 3 ianuarie 1946 conducerea Partidului
Naţional Ţărănesc a cerut o serie de asigurări suplimentare care să garanteze
aplicarea de către guvernul Groza a hotărârilor Conferinţei interaliate de la
Moscova: eliberarea deţinuţilor politici, desfiinţarea formaţiunilor paramilitare
comuniste, libertatea de întrunire şi propagandă, toate acestea urmând a fi
supervizate de către aliaţi5.
La 23 februarie 1946 Biroul Partidului Naţional Ţărănesc constata
suprimarea libertăţilor cetăţeneşti şi împiedicarea manifestaţiilor politice. În
acelaşi timp, în vederea alegerilor parlamentare s-a avut în vedere o vastă
restructurare a organizaţiilor teritoriale, un accent deosebit urmând să fie pus
pe secţiunile de tineret, femei, profesionale6.
Dar atmosfera politică din România devenea tot mai tensionată pe
măsură ce se apropiau alegerile generale, fapt ce a determinat conducerea
naţional-ţărănistă să-i adreseze lui Stalin un protest în care erau relatate abuzurile
comise de autorităţile române: ,,Presa noastră este aproape desfiinţată. Libertăţile
sunt suprimate”. Închisorile erau pline de aderenţi ai partidului, libertatea de
conştiinţă nu exista, iar asasinatele politice şi schingiuirile membrilor opoziţiei
erau săvârşite sub protecţia autorităţilor locale, se sublinia în documentul
respectiv7.
În ciuda situaţiei deosebit de dificile în care a fost obligat să activeze în
perioada 1944-1946, Partidul Naţional Ţărănesc a reuşit să polarizeze forţele
care s-au opus conştient comunismului în România8.
În studiul de faţă vom prezenta şi analiza o serie de documente din
Arhivele C.N.S.A.S. referitoare la activitatea organizaţiei judeţene TimişTorontal a Partidului Naţional Ţărănesc din anii 1944-1946.
Pe fondul reapariţiei pluripartidismului în viaţa politică românească, la
14 septembrie 1944, în cadrul şedinţei organizaţiei judeţene Timiş-Torontal a
Partidului Naţional Ţărănesc, unul dintre liderii acesteia, C. Subţire i-a îndemnat
pe cei prezenţi să înceapă organizarea cadrelor partidului pe comune şi plase.
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În condiţiile politice complexe din acel moment acesta a arătat necesitatea de a
se face zid în jurul tronului9.
Din teritoriul judeţului, preşedintele organizaţiei de plasă Deta, Pulca,
într-o adresă către Ministrul de Interne solicita îndepărtarea din funcţie a
pretorului. Se consemna că acesta îi ameninţa pe locuitorii plasei care cunoşteau
ilegalităţile săvârşite de liderul administrativ local.
Pretorul era în permanentă legătură cu partizanii sârbi, iar locuitorii
unguri erau favoriţii acestuia. Totodată, în ziua de 16 decembrie 1944 pe străzile
localităţii Deta maghiarii au strigat ,,Trăiască Ungaria” şi ,,Jos regele”10.
Într-o informare trimisă lui Aurel Leucuţa, Pulca arăta că în aceeaşi zi,
60 de persoane, dintre care 40 venite din Timişoara, au atacat Primăria Deta, lau forţat pe primar să demisioneze, în locul acestuia fiind instalat un cetăţean
german, iar ca viceprimar unul sârb. Grupul contestatar era alcătuit din unguri,
germani şi sârbi.
Situaţia nu s-a calmat în Deta, la 18 decembrie la Fabrica de furnir din
localitate muncitori unguri, germani şi sârbi, precum şi 2-3 români au cerut
îndepărtarea oricărui control din partea administraţiei, declarând că puteau face
orice, administratorul neavând ce căuta în fabrică, proprietarii urmând să fie
îndepărtaţi şi ei dacă nu îi ascultau pe contestatari. Preşedintele organizaţiei
naţional-ţărănistă de plasă sublinia că în acţiunile lor manifestanţii au fost sfătuiţi
de către preotul maghiar, care avea dosar la Siguranţă, şi de către pretor11.
La 8 noiembrie 1945 la Timişoara a avut loc o manifestaţie promonarhistă, marea parte a manifestanţilor provenind din rândul liceenilor de la
Liceul Constantin Diaconovici Loga, Liceul Comercial, Industrial şi a studenţilor
de la Medicină şi Politehnică.
Din relatările celor anchetaţi reiese că după desfăşurarea Te-Deumului
săvârşit de ziua onomastică a regelui Mihai I, la Biserica Ortodoxă Română din
Iosefin s-a format o coloană de manifestanţi care a pornit spre centrul oraşului.
Înainte de plecare, studenţii au împărţiţi cocarde cu tricolorul şi fotografii ale
regelui şi reginei. Pe traseu s-au strigat lozinci pro-monarhice, printre care şi
,,Regele şi Patria”.
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La demonstraţie au participat şi studenţi care erau membri ai Partidului
Naţional Ţărănesc. Astfel Nicolae Galin, student în anul II la Politehnică, declara
că împreună cu alţi colegi a devenit membru naţional-ţărănist în august 1945, a
participat la şedinţele organizaţiei, fiind convins că Partidul Naţional Ţărănesc
lucra în interesul poporului şi al ţării, fiind singurul partid care activa în spiritul
prieteniei cu Naţiunile Unite. El arăta în declaraţia dată că la evenimentele din
8 noiembrie 1945 a participat şi Bacic Alois, preşedintele organizaţiei de tineret
naţional-ţărăniste12.
Pe traseul parcurs de către manifestanţi au avut loc incidente datorate
intervenţiei unor echipe de şoc muncitoreşti (cei care au intervenit făceau parte
şi din organizaţiile satelit ale Partidului Comunist Român, respectiv din Uniunea
Patrioţilor şi Apărarea Patriotică), dar şi a militarilor sovietici13.
Ciocnirile cele mai dure s-au desfăşurat în faţa Teatrului14, unde a
intervenit plutonul de gardieni15.
Manifestaţia a fost pregătită de către Comitetul Societăţii Studenţilor
de la Facultatea de Medicină, având loc şi o încercare din partea unui cadru
didactic de a-i opri pe studenţi să se deplaseze la Biserica din Iosefin16, cât şi de
către studenţii de la Politehnică17.
Autorităţile au ajuns la concluzia că cei reţinuţi şi cercetaţi se făceau
vinovaţi de organizarea, instigarea şi participarea la tulburările şi incidentele
din 8 noiembrie 1945. Aceştia au avut legături cu Partidul Naţional Ţărănesc,
unul dintre liderii organizaţiei judeţene Timiş-Torontal ai acestuia, Trifu Ruian,
cumpărând în 7 noiembrie de la librăria Niculescu 350 de fotografii ale regelui.
Cei reţinuţi urmau să fie înaintaţi Parchetului Curţii Marţiale18.
La 15 noiembrie 1945 Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, Biroul
Poliţiei de Siguranţă a înaintat Parchetului Militar de pe lângă Curtea Marţială
a Corpului 7 armată dosarele a 27 de arestaţi în urma evenimentelor din 8
noiembrie. Se preciza că erau urmăriţi mai mulţi studenţi implicaţi în organizarea
12
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manifestaţiei pro-monarhice din data respectivă (printre care şi liderul naţional
ţărănist, Trifu Ruian) şi care erau dispăruţi19.
Cercetările urmau să fie continuate de către Parchetul Militar conform
ordinului telefonic din 9 noiembrie 1945 al Ministerului de Război, Direcţia
Justiţiei Militare20.
Referindu-se la cele întâmplate la Timişoara cu prilejul zilei onomastice
a regelui Mihai I, raportul confidenţial din 11 noiembrie 1945 sublinia că în
urma zilei de 8 noiembrie 1945 reacţiunea căuta să înfăţişeze guvernul Groza
ca un guvern de dictatură, deoarece au fost arestaţi şi bătuţi cei care au manifestat
pentru rege. Erau răspândite ştiri conform cărora studenţii români au fost bătuţi
de evrei şi de reprezentanţi ai altor minorităţi.
Deşi manifestaţia din 8 noiembrie a creat impresia că a fost organizată
de către studenţii de la Medicină, aceasta a purtat pecetea Partidului Naţional
Ţărănesc. Se relata că în după amiaza zilei respective, la sediul din Timişoara al
Partidului Naţional Ţărănesc au sosit foarte mulţi membri şi simpatizanţi ai
partidului, probabil după instrucţiuni, dar conducerea organizaţiei nu a fost
prezentă.
Raportul conţinea şi ştirea conform căreia studenţi de la Medicină,
membri ai Partidului Social Democrat, au luat parte activă la manifestaţia promonarhică din 8 noiembrie, comportându-se ca reacţionari21.
Un alt raportul confidenţial, din 10 noiembrie 1945, analiza evenimentele
petrecute cu două zile în urmă. Autorul documentului a purtat discuţii cu
conducători şi tineri naţional-ţărănişti, iar din informaţiile sale, pregătirea
manifestaţiei s-a făcut pe baza instrucţiunilor venite de la Bucureşti.
Unul dintre conducătorii morali şi organizatorici ai Partidului Naţional
Ţărănesc era Negru Emil, directorul firmei ,,România”. Acesta ţinea legătura
cu alţi lideri naţional-ţărănişti, precum Subţire, Iuga, Ruian. Firma acestuia era
caracterizată ca fiind ,,tipic hitleristă”.
O altă informaţie consemna că în cercurile competente de partid şi în
cele cunoscute ca fiind antidemocratice se vorbea mult că la organizarea
evenimentelor din 8 noiembrie 1945 Coriolan Băran ,,n-ar fi avut rol
neînsemnat”. Se presupunea că fostul lider naţional-ţărănist era conducătorul
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moral al unei părţi a tineretului. Documentul mai arăta că numărul membrilor
,,Asociaţiei Amicii Americii” din Timişoara era de circa 892, iar din provincie
de circa 150022.
În privinţa fostului fruntaş naţional-ţărănist din Banat, Coriolan Băran,
acesta era după război conducătorul filialei Y.M.C.A. (Young Men Christian)
din Timiş-Torontal, organizaţie care în România era coordonată de către
colonelul american Franklin Eduard Stewens. Potrivit autorităţilor, societatea
căuta să organizeze tineretul şcolar secundar şi universitar reacţionar şi, în limita
posibilităţilor, şi pe tinerii muncitori în spirit naţionalist şi anticomunist23.
Colonelul F. Stewens s-a aflat la Timişoara în intervalul 3-8
noiembrie1946, prilej cu care Coriolan Băran i-a înaintat un memoriu de circa
10-15 pagini din partea celor trei partide democratice din opoziţie, semnat de
către liderul organizaţiei Timiş-Torontal a Partidului Naţional Ţărănesc, Sever
Bocu, din partea Partidului Naţional Liberal de Fărcăşanu, iar din cea a Partidului
Social Democrat Titel Petrescu de Traian Novac. Documentul se referea la
ilegalităţile săvârşite de către autorităţi şi de reprezentanţii Blocului Partidelor
Democratice în campania electorală desfăşurată până în acel moment.
Reprezentantul american i-a promis lui Coriolan Băran că memoriul opoziţiei
va ajunge cât mai repede la locul potrivit24.
Tot cu prilejul vizitei respective, Iosif Albu, un lider marcant al
organizaţiei judeţene Timiş-Torontal a Partidului Naţional Ţărănesc, s-a întâlnit
cu Stewens, discutându-se chestiuni politice, omul politic bănăţean furnizândui ,,materiale de antipropagandă referitoare la metodele tehnice ce vor fi aplicate
de Blocul Partidelor Democratice în cursul alegerilor şi felul cum a fost împiedicat
Partidul Naţional Ţărănesc de a dezvolta o liberă propagandă în campania
electorală”25.
Nota informativă din 13 aprilie 1945 se referă la manifestele Tineretului
Universitar Naţional-Ţărănesc intitulate ,,Simple întrebări” şi care ar circula la
Şcoala Politehnică din Timişoara, specificându-se că ar fi colportate de către
studenţii Vintilă Pompiliu, Moldovan Mircea, ultimul lipind manifestul pe
geamurile cantinei Şcolii Politehnice26.
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Într-o adresă a Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara către
Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara se relata că în noaptea de 2-3 august
1945 au fost lipite pe pereţii şi geamurile vitrinelor din străzile şi pieţele mai
frecventate vigniete cu următoarele lozinci: ,,Jos dictatura Groza”; ,,Jos
guvernul”; ,,Poporul vrea alegeri”, precum şi fotografii având scris în faţă ,,Iuliu
Maniu preşedintele PNŢ”. Se cerea identificarea rapidă a celor ce le-au
răspândit27.
La 31 august 1945 a avut loc şedinţa organizaţiei judeţene a Partidului
Naţional Ţărănesc, la care s-a hotărît depunerea unei munci cât mai intense în
vederea viitoarelor alegeri.
Cuvântarea a fost ţinută probabil de către profesorul Apostolescu, acesta
afirmând că trebuia explicat ţăranilor că modul de înscriere în Partidul Comunist
Român, precum şi în Partidul Social Democrat, ,,era aproape silit”. Astfel, în
cazul organizării de alegeri, aceste partide nu ar mai putea lua parte la guvernarea
ţării, de partea Partidului Naţional Ţărănesc situându-se marea majoritate a
populaţiei.
Şedinţele organizaţiei erau ţinute regulat, în fiecare vineri şi duminică,
discutându-se programul partidului, despre democraţie, situaţia politică la zi.
Se propunea ţinerea sub supraveghere a membrilor naţional-ţărănişti care au
activat în trecut în mişcarea legionară28.
Alte manifeste şi buline aparţinând Partidului Naţional Ţărănesc au fost
răspândite în Timişoara în noaptea de 30-31 august, manifestul fiind intitulat
,,Buletin informativ”, iar pe buline se găsea scris ,,Trăiască Iuliu Maniu”29.
Drept urmare, un proces verbal întocmit la 1 septembrie 1945 relata
despre percheziţiile efectuate de către Siguranţă la sediul Partidului Naţional
Ţărănesc, fiind ridicată o maşină de scris pentru a se verifica dacă buletinul
informativ a fost multiplicat la aceasta, dar rezultatul a fost negativ30.
În dimineaţa zilei de 23 noiembrie 1945 au fost descoperite pe uşile
instituţiilor publice, pe pereţii Teatrului şi ai cinematografelor din oraş afişe
bătute la şapirograf, cu caracter subversiv, intitulate ,,Români”31.
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Pe de-altă parte, Chestura Poliţiei municipiului Timişoara, Biroul Poliţiei
de Siguranţă înaintând Inspectoratul Regional de Poliţie dosarul lui Trifu Ruian,
vicepreşedintele organizaţiei judeţene a Partidului Naţional Ţărănesc, propunea
internarea acestuia în lagăr, fiind considerat un element reacţionar32.
Un alt document sublinia că în vederea alegerilor parlamentare,
organizaţia judeţeană Timiş-Torontal a Partidului Naţional Ţărănesc desfăşura
acţiuni propagandistice la sate, la oraşe propaganda având loc în special în
rândul studenţilor. Se încerca să se demonstreze că Partidul Comunist Român
era condus de evrei (Ana Pauker) şi de maghiari (Vasile Luca). Până la data de
16 decembrie 1945 toţi naţional-ţărăniştii au sabotat din toate punctele de vedere
guvernul Petru Groza.
Documentul mai menţionează existenţe în cadrul organizaţiei judeţene
a unor disensiuni, profesorul Apostolescu pronunţându-se pentru completa unire
cu Frontul Naţional Democratic, o altă grupare urmând linia lui Nicolae Lupu33.
Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, Serviciul Poliţiei de
Siguranţă sublinia că în urma Conferinţei interaliate de la Moscova organizaţia
naţional-ţărănistă din regiune şi-a reluat activitatea, începând cu verificarea vechii
conduceri şi desemnarea membrilor în comitetul judeţean şi municipal.
Evenimentele din 16 februarie 1946 au fost exploatate propagandistic
de către Partidul Naţional Ţărănesc, arătându-se că guvernul Petru Groza nu
lucra pe linia celor discutate la Moscova, iar din cauza oprimării, partidul nu
putea să-şi expună punctele de vedere ale programului său.
În vederea alegerilor parlamentare propaganda era realizată prin lansări
de manifeste şi mai ales prin propaganda desfăşurată de la om la om34.
O altă notă arăta că naţional-ţărăniştii desfăşurau o activitate mai intensă
la sate. Împreună cu Partidul Naţional Liberal Brătianu şi cu Partidul Social
Democrat Titel Petrescu au constituit Blocul partidelor de opoziţie având scopul
32
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de a veghea ca preliminariile lucrărilor de alegeri şi alegerile propriu-zise să
aibă loc în deplină libertate şi corectitudine, fiecare partid păstrându-şi deplina
libertate de acţiune35.
În urma falsificării alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 şi la
nivelul organizaţiei naţional-ţărăniste Timiş-Torontal exista o stare de
nemulţumire. Se sublinia că s-a declanşat o campanie internă şi externă pentru
nerecunoaşterea şi anularea alegerilor. Au fost lansare zvonuri privind
organizarea de noi alegeri.
Documentul remarca existenţa speranţei în izbucnirea unui conflict armat
între sovietici şi anglo-americani, terminat cu victoria ultimilor, astfel ca Iuliu
Maniu, susţinut de către puterile democrate occidentale, să ajungă în fruntea
ţării. Propaganda dusă în acest sens era foarte abil condusă, utilizându-se metoda
zvonului care era răspândit de la om la om36.
Existau informaţii privitoare la decizia ca pe lângă fiecare organizaţie
judeţeană să se înfiinţeze o secţie de tineret. Acţiunea urma să fie condusă de
către tineretul universitar care trebuia să educe tineretul în sensul ca acesta să
nu mai constituie masa de manevră a celor animaţi de ambiţii personale şi de a
nu mai fi antrenat în jocul ,,de-a pistoalele”.
Tinerii trebuiau să-şi poată spune cuvântul şi doleanţele, să-şi ceară
dreptul la viaţă liberă. Se arăta că tineretul universitar lupta pentru gratuitatea
învăţământului secundar, pentru asigurarea existenţei celor săraci. În organizaţiile
de tineret naţional-ţărănesc puteau să se înscrie toţi tinerii de la sate şi din
fabrici, având vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani. Erau prevăzute măsuri de
identificare şi de verificare a persoanelor care urmau să conducă aceste
organizaţii37.
Autorităţile au sesizat şi faptul că doi lideri marcanţi ai organizaţiei
judeţene Timiş-Torontal a Partidului Naţional Ţărănesc, Liviu Gabor şi Iosif
Albu, au purtat tratative cu Coriolan Băran în vederea alcătuirii noului program
de activitate al organizaţiei de tineret naţional-ţărăniste, cât şi al tineretului din
mediul rural ce nu făcea parte din niciun partid politic. Principalul scop al acestuia
îl constituia educarea tineretului într-un spirit democratic, având ca model Vestul,
pentru a echilibra influenţa de stânga venită din partea Uniunii Tineretului
Comunist şi a organizaţiei Tineretului Progresist.
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Tânărul din mediul rural trebuia pregătit prin intermediul Y.M.C.A. şi a
organizaţiilor de tineret ale partidelor istorice pentru a deveni un bun agricultor
(fermier-capitalist) şi instruit politiceşte pentru a nu abandona principiile
democratice. Se urmărea desfăşurarea unei contrapropagande faţă de sistemul
colhoznic şi îndemnarea tineretului din mediul rural să simpatizeze cu lumea
anglo-saxonă.
Prin intermediul Y.M.C.A. şi a partidelor istorice urmau să fie organizate
concursuri agricole cu premii însemnate, premianţii pe ţară având ocazia să
viziteze o bună parte a continentului american. Se sublinia că cercurile reacţionare
vor organiza echipe speciale care urmau să transpună noul program în practică,
cu ajutorul secretarilor organizaţiei Y.M.C.A. şi ai reprezentanţilor partidelor
istorice din mediul rural38.
În anul 1947 colonelul american Stewens s-a aflat din nou la Timişoara,
Coriolan Băran informându-l despre numărul şi numele membrilor din regiune
ai Partidului Naţional Ţărănesc arestaţi de către Siguranţă, precum şi despre
colaborarea dintre filiala din Banat a Y.M.C.A. şi organizaţia judeţeană TimişTorontal a Partidului Naţional Ţărănesc Maniu39.
În final, vom prezenta un document care nu are legătură cu evenimentele
politice din Banat, dar care este sugestiv pentru ce se întîmpla în Ardeal începând
cu toamna lui 1944. Poliţia oraşului Beiuş consemna că românii din Ardealul de
Nord îşi strângeau rândurile în jurul Partidului Naţional Ţărănesc, intelectualii
români constatând că sunt neglijaţi de către autorităţile române.
Pe de-altă parte, elementul maghiar rămas în teritoriu avea scopuri bine
definite, respectiv de a salva, prin orice mijloace, teritoriul Ardealului pentru
Ungaria. În acest scop maghiarii s-au transformat peste noapte în adepţii
principiilor extremiste de stânga, femeile s-au oferit cu totul militarilor sovietici,
românii fiind denunţaţi că ar fi hitlerişti.
Se sublinia că ungurii ar prefera mai bine o Ungarie Sovietică, având în
componenţa ei şi Ardealul de Nord, sperând ca apoi să recupereze şi Ardealul
de Sud sau, în cazul cel mai rău, Ardealul să devină independent.
În altă ordine de idei, armata de ocupaţie sovietică a sigilat fabricile şi
tipografiile pe care a început să le transfere în Uniunea Sovietică, considerândule capturi de război din teritoriul Ungariei, neţinând astfel seama de faptul că
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Ardealul de Nord aparţinea României. Informaţiile erau catalogate ca fiind sigure
şi verificate40.
În perioada pe care ne-am propus să o analizăm organele Ministerului
de Interne şi în special Siguranţa au urmărit cu mare atenţie activitatea desfăşurată
de către organizaţia judeţeană Timiş-Torontal a Partidului Naţional Ţărănesc.
Astfel, documentele cercetate conţin date despre reorganizarea organizaţiei după
23 august 1944, programul partidului, discuţiile care aveau loc în timpul
şedinţelor comitetului judeţean, modul cum a fost pregătită şi s-a desfăşurat
campania electorală pentru alegerile parlamentare din noiembrie 1946,
disensiunile dintre unii lideri referitoare la politica de alianţe a partidului, precum
şi nemulţumirile legate de falsificarea alegerilor parlamentare.
Au fost consemnate şi primele acţiuni ale comuniştilor de preluare prin
forţă a conducerilor instituţiilor administrative, a unor obiective industriale din
Timiş-Torontal. Astfel în decembrie 1945 şeful organizaţiei naţional ţărăniste
din plasa Deta sesiza că în localitatea Deta elementede stânga, în mare parte
minoritari unguri, germani şi sârbi, sprijinite de pretorul plasei, i-au îndepărtat
din funcţii pe primarul şi pe viceprimarul localităţii. Pe de altă parte, muncitori
maghiari, sârbi, germani şi câţiva români de la Fabrica de furnir au cerut încetarea
oricărui control din partea administraţiei fabricii, plecarea administratorului,
ameninţând şi cu îndepărtarea proprietarilor dacă nu le sunt ascultate cererile.
Potrivit autorităţilor, în organizarea manifestaţiei promonarhiste de la
Timişoara din 8 noiembrie 1945, un rol important l-a avut Partidul Naţional
Ţărănesc.
Autorităţile Ministerului de Interne au urmărit identificarea autorilor
care lansau în Timişoara manifeste (potrivit acestora unele fiind elaborate şi
răspândite de către organizaţia naţional-ţărănistă) cu conţinut anticomunist,
antiguvernamental, favorabil Partidului Naţional Ţărănesc, în care se cerea şi
organizarea de alegeri libere. În acest sens, Siguranţa a percheziţionat sediul
Partidului Naţional Ţărănesc din Timişoara, fiind ridicată o maşină de scris
pentru a se verifica dacă unele dintre manifestele apărute au fost multiplicate la
aceasta, dar rezultatul a fost negativ.
Unuia dintre liderii marcanţi ai organizaţiei judeţene Timiş-Torontal ai
Partidului Naţional Ţărănesc i s-a întocmit dosar, propunându-se internarea
acestuia în lagăr ca fiind un element reacţionar.
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Documentele surprind legăturile existente între colonelul american
Franklin Stewens, reprezentantul în România a organizaţiei Young Men Christian
(Y.M.A.N.), considerată de autorităţi că îşi propunea să organizeze în special
tineretul studios în spirit anticomunist, şi liderii naţional-ţărănişti din TimişTorontal. Din partea conducerii organizaţiei judeţene Timiş-Torontal a Partidului
Naţional Ţărănesc, a celei naţional-liberale şi a celei social-democrate Titel
Petrescu i-a fost înmânat, prin intermediul lui Coriolan Băran, preşedintele filialei
bănăţene a Y.M.C.A., reprezentantului american un memoriu în care erau relatate
ilegalităţile săvârşite de către autorităţi şi de reprezentanţii Blocului Partidelor
Democratice în timpul campaniei electorale.
Existau şi informaţii privind constituirea secţiilor de tineret ale Partidului
Naţional Ţărănesc pe lângă organizaţiile judeţene, trebuind a fi identificaţi viitorii
lideri ai acestora. În acest sens sunt evidenţiate întrevederile avute de către
Coriolan Băran cu lideri ai organizaţiei judeţene Timiş-Torontal a Partidului
Naţional Ţărănesc în vederea realizării noului program de activitate al tineretului
naţional-ţărănist, precum şi al celui din mediul rural neîncadrat politic, considerat
a fi reacţionar, întrucât prevedea educarea tinerilor respectivi în spirit democratic,
iar din punct de vedere profesional formarea a unor buni agricultori (fermiercapitalist).
Analiza documentelor evidenţiază clar că, în perioada pe care am avuto în vedere, România se îndrepta tot mai mult spre un sistem politic autoritar,
organizaţia judeţeană Timiş-Torontal a Partidului Naţional Ţărănesc fiind nevoită
să activeze în condiţii deosebit de dificile, neîntâlnite într-un regim politic
democratic.
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DES ASPECTS SUR L’ACTIVITE DE L’ORGANISATION
DEPARTAMENTALE DE TIMIS-TORONTAL DU PARTI NATIONAL
PAYSAN D’ENTRE LES ANNEES DE 1944-1946, CONSIGNES DANS
LES ARCHIVES DE C.N.S.A.S.
Résumé
Dans cette étude-ci nous présenterons et nous analyserons aussi toute
une série de documents des Archives de C.N.S.A.S. concernant l’activité de
l’organisation départementale de Timiş-Torontal du Parti National Paysan,
déroulée entre les années de 1944-1945.
Dans le période ci analysé, les organes du Ministère des Affaires Internes,
en spécial la Sûreté, ont surveille avec une attention spéciale l’activité déployée
par l’organisation départementale de Timiş-Torontal du Parti National Paysan.
Ainsi, les documents recherchés contiennent des informations sur sa
réorganisation après le 23 Août 1944, sur le programme du parti, sur les
discussions qui avaient eu lieu dans les séances de celle-ci, sur le mode dont on
a préparé la campagne électorale pour les élections parlementaires de novembre
1946, montrant aussi les dissensions d’entre quelques-uns de dirigeants
concernant la politique d’alliances du parti et les mécontentements générés par
la falsification des élections parlementaires.
On a cosigné aussi les premières actions des communistes pour changer,
en usant de la force, les facteurs dirigeants des quelques institutions
administratives et aussi de prendre en maîtrise des objectifs industrieux de TimişTorontal. Ainsi, le chef de l’organisation national paysanne de l’arrondissement
de Deta réclamait que des éléments gauchistes, appartenant à des minorités
hongroises, allemandes et serbes, ayant l’appui du prêteur de cet arrondissement,
ont renvoyé de leurs fonctions le maire et le vice maire. D’autre part, des
travailleurs hongrois, serbes et allemands et quelques roumains de la Fabrique
de placage ont sollicité l’interdiction de tout contrôle de la part de
l’administration de cette entreprise, la démission de l’administrateur, menaçant
avec la chasse de celui-ci si leurs demandes sont ignorées.
Selon les autorités, dans l’organisation de la manifestation pro
monarchiste de Timişoara, le 8 novembre 1945, un rôle important l’a eu le Parti
National Paysan.
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Les autorités du Ministère des Affaires Internes ont essayé l’identification
des auteurs des manifestes (selon celles-ci quelques-unes étant élaborés et
répandus par l’organisation national paysanne) anticommunistes,
antigouvernementales et favorables au Parti National Paysan, manifestes qui
réclamaient des élections libres. En ce sens, la Sûreté a effectué une perquisition
au siège de ce parti de Timişoara, confisquant la machine à écrire pour vérifier
si ces manifestes ont été multiplies à celle-ci, mais le résultat a été négatif.
On a dressé aussi un dossier pénal pour l’un des dirigeants importants
de cette organisation départementale, tout en proposant son emprisonnement
dans le camp de concentration car il était considéré un élément réactionnaire.
Les documents surprennent les liaisons d’entre le colonel américain
Franklin Stewens, le représentant dans la Roumanie de l’organisation Young
Men Christians (Y.M.A.N.), les autorités considérant que celle-ci avait pour
but d’organiser la jeunesse étudiante en un esprit anticommuniste, et les leaders
nationaux paysans de l’organisation départementale de Timiş-Torontal. Les
dirigeants de cette filiale, les leaders national libéraux et ceux social démocrates
(la faction Titel Petrescu) ont remis, par l’intermède de Coriolan Băran, le
président de la filiale banatienne de Y.M.C.A., un mémoire au représentant
américain ou ils dénonçaient tous le abus et les illégalités commis par les autorités
et les représentants du Block des Partis Démocratiques pendant la campagne
électorale.
Il existaient aussi des informations sur la constitution des sections pour
les jeunes national paysans auprès des organisations départementales, s’avérant
nécessaire pour les autorités communistes l’identification de leurs leaders. En
ce sens, sont mises en évidence les entrevues eues par Coriolan Băran avec des
dirigeants du de l’organisation départementale de Timiş-Torontal du Parti
National Paysan pour mettre au point le programme d’activité de la jeunesse
national Paysanne, y ajoutant les jeunes du milieu rural qui n’avait aucun
encadrement politique, considéré également réactionnaire, car celui-ci prévoyait
l’éducation de tous ces jeunes gens en un esprit démocratique et, du point de
vue professionnel, des bons agriculteurs (c’est à dire des fermiers capitalistes).
L’analyse de ces documents montre clairement que la Roumanie, dans
la période étudiée, se dirigeait de plus en plus vers un régime autoritaire,
l’organisation départementale de Timiş-Torontal du Parti National Paysan étant
forcée de déployer son activité dans des conditions extrêmement difficiles,
inexistantes dans un régime démocratique.

