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pentru cei 100 de ani atestă şi activitatea deosebită pe care a avut-o acest scaun
de judecată. Scaunul comitatens s-a erijat în for de primă instanţă pentru nobili
şi începând cu anul 1664, pentru comitatul Turda, în cadrul sedriei partialis
s-au judecat cauzele civile ale nobililor, cauze a căror valoare nu trecea de suma
de 100 de florini. Scaunul filial, for de judecată dedicat iobagilor, apare ca având
judecăţi separate începând cu luna iunie a anului 1693. Un alt for care a judecat
şi în comitatul Turda a fost cel tridual. Forul de judecată tridual se putea întruni
doar a treia zi de la executarea citaţiei iar în atribuţiile sale intrau cazurile de
încălcare de proprietate. Astfel de cazuri au fost judecate în 1693.
Indicele din finalul volumului oferă istoricului, şi nu numai, un instrument
de lucru extrem de valoros. Constituit în formulă mixtă, adică toponimic,
onomastic dar şi de materii, indicele realizat este foarte detaliat.
Luând în considerare faptul că pentru celelalte comitate transilvănene încă
nu au fost editate astfel de documente, editarea lor ar însemna elucidarea mai
multor pete albe atât din istoria dreptului cât şi din parcursul comitatelor ca
unităţi administrative şi judecătoreşti.
Livia Magina

Radu Păiuşan, Activitatea Uniunii Patrioţilor (1944–1945) şi a Partidului
Naţional-Popular (1946–1949) în sud-vestul României, Ed. Eurostampa,
Timişoara, 2013, 837 pagini.
Lucrarea de faţă, de dimensiuni impresionante, intenţionează să acopere
un gol în istoriografia românească, abordând evoluţia unei formaţiuni politice
apropiate Partidului Comunist, în sud-vestul României, o zonă cu o serie de
particularităţi etnice, economico-sociale şi culturale. Tovarăş vremelnic de
drum, Uniunea Patrioţilor, constituită în ilegalitate sub patronajul Partidului
Comunist din România încă din anul 1942, se va transforma în Partidul
Naţional-Popular la începutul anului 1946, rezistând pe scena politică a ţării
până în martie 1949. Format, cu precădere, din intelectualitate şi păturile
mijlocii, categorii sociale care evitau să se înregimenteze în Partidul Comunist,
căutându-şi, în egală măsură, locul în noua societate care se profila tot mai clar,
Partidul Naţional-Popular s-a înscris în politica de front popular, aplicată de
comuniştii români la instrucţiunile Moscovei, la fel cum s-a întâmplat şi în alte
state din centrul şi sud-estul Europei intrate în sfera de influenţă sovietică.
Cartea este structurată în 6 capitole, la care se adaugă o prefaţă, un rezumat
în limba engleză şi un indice de nume şi localităţi.
Primul capitol redă aspecte din activitatea Uniunii Patrioţilor în sud-vestul
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României în anul 1944: reorganizarea în plan teritorial, în condiţii de legalitate;
propaganda exercitată şi prin intermediul unui ziar regional („Lupta patriotică”); constituirea organizaţiei de femei a Uniunii Patrioţilor; participarea
acestei formaţiuni politice la principalele manifestaţii organizate de comunişti
cu diverse ocazii, dar şi la formarea unei alianţe coordonată, din umbră, de
aceştia (Frontul Naţional-Democrat); relaţiile cu celelalte organizaţii judeţene
ale partidelor guvernamentale; implicarea în epurările practicate la toate
nivelurile aparatului administrativ, ca un mijloc permanent de presiune asupra
formaţiunilor politice autentic democratice; organizarea comitetelor cetăţeneşti, pentru combaterea speculei, fenomen care atinsese cote alarmante în
această perioadă; supravegherea executării condiţiilor înscrise în Convenţia de
Armistiţiu, de fapt un nou mijloc de presiune al Moscovei şi al comuniştilor
români, exercitat direct sau prin intermediul unor „sateliţi” ş.a.m.d.
În al doilea capitol este prezentată evoluţia Uniunii Patrioţilor în sud-vestul
României în anul 1945: eforturile de reorganizare teritorială, sub atenta
coordonare a Comitetului Central al acestei formaţiuni politice; încercarea
de raliere a tuturor antifasciştilor şi antihitleriştilor, „fără deosebire de vârstă,
limbă sau religie”; colaborarea cu trei organizaţii partenere (comitetele cetăţeneşti, sindicatele şi asociaţiile de intelectuali, cooperativele); constituirea
Cercului de Studii al Uniunii Patrioţilor, condus de câteva personalităţi ştiinţifice şi culturale bănăţene cu vederi de stânga (prof. Raluca Ripan, prof. dr.
ing. I. Vlădescu, ing. Cornel Beşa, prof. Ion Stoia-Udrea, prof. ing. Maxim I.
Dragomir, avocat Liviu Popa, prof. Emil Laţiu, I.G. Murgulescu, dr. Coriolan
Drăgulescu, prof. T. Morariu etc.); înfiinţarea Comitetului de Studii Industriale
al Uniunii Patrioţilor, menit să atragă de partea sa industriaşii; formarea colectivului literar al Regionalei Banat a Uniunii Patrioţilor, la ale cărui manifestări
vor participa scriitori şi compozitori etichetaţi drept „democraţi” (Ion StoiaUdrea, Iulian Popa, Petru Sfetca, Alexandru Jebeleanu, Petru Vintilă, Silvio
Guarnieri, Pavel P. Bellu, Zeno Vancea şi mulţi alţii); contribuţia la constituirea
organizaţiilor teritoriale ale Tineretului Progresist, care urma să grupeze toate
organizaţiile de tineret ale partidelor şi formaţiunilor de masă reprezentate
în guvernul Petru Groza; ralierea la programul adoptat la conferinţa pe ţară a
Uniunii Patrioţilor, organizată la Bucureşti, în intervalul 1–2 iulie 1945, care
viza, printre altele, „dezvoltarea unui patriotism luminat, pe linia înaintaşilor,
luptători pentru libertate, dreptate, progres şi independenţă naţională Avram
Iancu, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu şi Mihail Kogălniceanu”; sprijinirea reformei agrare, „care a stabilit dreptul ţăranului român pe pământul pe
care-l muncea”; obţinerea unor funcţii administrative importante pe cuprinsul
Banatului; apelurile repetate de înscriere a intelectualilor şi păturilor mijlocii în
Uniunea Patrioţilor, aceste categorii reprezentând a treia forţă socială, evident
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procomunistă, care se angaja să contribuie la „refacerea şi progresul ţării”;
colaborarea strânsă cu Apărarea Patriotică în rezolvarea problemelor sociale
stringente din regiune; sprijinirea sătenilor în campania de însămânţări; organizarea de serbări cultural-artistice în mediul rural, cu participarea unor delegaţi
de la Centru; ridicarea nivelului cultural al tineretului, uşor de manipulat,
prin şezători, festivaluri, conferinţe procomuniste şi biblioteci de aceeaşi
factură; organizarea de conferinţe în teritoriu despre diverse personalităţi, în
special revoluţionare, din istoria românilor; atitudinea faţă de „greva regală”,
în concordanţă cu cea afişată de guvernul Groza, în ansamblul său; organizarea
Conferinţei Regionalei Banat a Uniunii Patrioţilor, la Timişoara (7 octombrie
1945), în prezenţa unei impresionante delegaţii de la Centru, la care s-a discutat
despre situaţia medico-socială şi despre rostul intelectualului de a se pune „în
slujba poporului” etc.
În schimb, al treilea capitol se referă la constituirea şi activitatea Partidului
Naţional-Popular în Banat în anul 1946: campania de presă pentru constituirea noului partid, atât la nivel central, cât şi la nivel local; aderarea la planul
de comunizare a României, contestat de unii istorici, şi la Frontul NaţionalDemocrat; organizarea unor conferinţe judeţene; poziţia faţă de câteva legi
economice şi faţă de problema epurării notarilor; proprietatea ziarului „Banatul”
(fost organ de presă al Uniunii Patrioţilor); colaborarea în cadrul F.N.D.-ului;
acceptarea posibilităţii înscrierii germanilor în partid; numirea administratorilor de supraveghere la unele întreprinderi din regiune; modalitatea de funcţionare a Consiliilor Politice comunale; contribuţia delegaţilor Uniunii Patrioţilor
din Banat la stabilirea numelui partidului şi a programului său; discuţiile privind
cuantumul cotizaţiei pentru partid; organizarea pe sectoare şi plăşi, precum şi
înfiinţarea secţiei de femei şi a celei de tineret; dobândirea de funcţii administrative cu largă vizibilitate; problema înscrierii etnicilor sârbi şi a funcţionarilor
publici în P.N.P.; organizarea de adunări publice în diferite localităţi din zonă;
atribuirea, din partea Ministerului de Interne, a unui fond special destinat propagandei partidului; situaţia financiară a organizaţiilor teritoriale ale naţional-popularilor; tentativele de atragere, de partea P.N.P.-ului, a meseriaşilor şi comercianţilor bănăţeni; posibilitatea înscrierii, în rândurile naţional-popularilor, a foştilor
militanţi ai partidelor de dreapta; problema aplicării reformei agrare; problema
epurărilor din justiţie şi a coloniştilor aduşi în Banat, din teritoriile cedate, de
către România, statelor revizioniste vecine (U.R.S.S., Ungaria şi Bulgaria); înfiinţarea Secţiei Tineretului Universitar, pe lângă C.C. al P.N.P., menită să atragă şi
studenţii proveniţi din zona Banatului; atitudinea faţă de subiectele „fierbinţi” de
politică externă; pledoariile în favoarea întăririi posturilor de jandarmi locale,
pentru siguranţa cetăţenilor din zonă; „dezertările” din partid; luările de poziţie
faţă de abuzurile gărzilor sau comitetelor cetăţeneşti; lămurirea problemei
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naţionalismului, prezent în programul P.N.P.-ului; propunerea de înfiinţare
a unei poliţii mixte româno-sovietice, menită să pună capăt abuzurilor făcute
faţă de populaţia românească; promovarea diverselor manifestări cultural-istorice; atitudinea faţă de lucrările Conferinţei de Pace de la Paris; poziţia faţă de
numărul insuficient al mandatelor acordate P.N.P.-ului pe listele coaliţiei guvernamentale, în vederea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946; problema
înfiinţării unui institut de seruri la Timişoara; constituirea unui birou de presă
al P.N.P.-ului, care trebuia să colaboreze cu secţia de propagandă a partidului;
monitorizarea activităţii, în teritoriu, a partidelor politice tradiţionale; convorbirile iniţiate, în plan local, cu sindicatele de profil; opoziţia unor organizaţii
naţional-populare bănăţene faţă de sistemul cotelor obligatorii; apelurile pentru
reorganizarea Apărării Patriotice şi schimbarea conducerii acesteia; contribuţia
P.N.P. la constituirea secţiilor şi comitetelor electorale din cadrul B.P.D.-ului;
reorganizarea secţiilor: Presă şi Propagandă, Financiară, Cercul de Studii,
Tineret, Femei; problema impozitului agricol; rezolvarea acuzaţiilor de corupţie
la adresa unor membri marcanţi ai naţional-popularilor bănăţeni; preocuparea
organizaţiilor naţional-populare bănăţene pentru situaţia fabricilor, şcolilor,
C.F.R.-ului, spitalelor şi băilor, construcţiilor, impozitelor şi aprovizionării
populaţiei cu bunuri de strictă necesitate; sprijinirea acţiunilor guvernamentale
de combatere a secetei; atitudinea faţă de organizarea economatelor; combaterea
bolilor sociale; problema demisiilor din organizaţiile naţional-populare locale;
pregătirile în vederea vizitelor efectuate de către unii delegaţi ai C.C. al P.N.P. din
Capitală; organizarea Secţiei Învăţământ; implicarea unor lideri regionali naţional-populari în activitatea organizaţiilor de masă; difuzarea organului central de
presă al P.N.P.-ului („Naţiunea”) în localităţile bănăţene; numirea unor „bărbaţi
de încredere”, şi din rândul naţional-popularilor bănăţeni, la secţiile de vot din
regiune; constituirea Regionalei Banat a P.N.P.-ului, care cuprindea judeţele
Arad, Caraş, Severin şi Timiş-Torontal; organizarea de mitinguri electorale în
judeţele bănăţene, cu participarea masivă a naţional-popularilor; pregătirea
alegerilor comunale, preconizate a se desfăşura în anul 1947; înfiinţarea unei
şcoli politice a Regionalei Banat a P.N.P.-ului, precum şi a două secţii foarte
importante („Probleme locale” şi „Cercul de Studii”), care trebuiau să activeze
pe lângă aceeaşi Regională; slaba reprezentare a aţional-popularilor bănăţeni în
parlamentul unicameral al României, rezultat în urma alegerilor falsificate din
noiembrie 1946; lupta Regionalei P.N.P. Banat pentru obţinerea de funcţii în
aparatul administrativ local; organizarea P.N.P.-ului pe celule, imitând organigrama P.C.R.-ului; problema reeducării intelectualilor; organizarea cercurilor
profesionale ale funcţionarilor publici şi particulari, ale profesorilor şi elevilor,
iber-profesioniştilor, comercianţilor şi industriaşilor etc., care activau pe lângă
Regionala P.N.P. Banat ş.a.
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Al patrulea capitol al cărţii de faţă este consacrat acţiunilor desfăşurate de
către Partidul Naţional-Popular în sud-vestul României în anul 1947: extinderea
şi consolidarea organizaţiilor naţional-populare în Regionala Banat; ineficienţele
semnalate în activitatea Secretariatului general şi a Secţiei „Presă şi propagandă”
din cadrul Regionalei P.N.P. Banat; activitatea deficitară a secţiilor Financiară,
de Tineret şi de Femei; preocuparea pentru rezolvarea unor probleme economico-sociale stringente (reparări de drumuri şi poduri, înfiinţarea unui sanatoriu
de tuberculoză în judeţul Arad, construirea de dispensare noi ş.a.m.d.); colaborarea dificilă în cadrul Blocului Partidelor Democratice; demisii răsunătoare din
conducerea unor organizaţii naţional-populare locale; apelurile repetate pentru
menţinerea, cu orice preţ, a postului de prefect al judeţului Timiş-Torontal pentru
naţional-populari, fostul prefect fiind transferat la Bucureşti, şi pentru desemnarea unui deputat din grupul parlamentar al P.N.P.-ului, care să reprezinte şi
să susţină doleanţele prezentate de organizaţia naţional-populară din TimişTorontal; numirea unor naţional-populari bănăţeni în diferite demnităţi publice;
atragerea intelectualilor de partea organizaţiilor naţional-populare de pe raza
Banatului; organizarea tineretului, mai ales cel studenţesc; refacerea judeţului
Caraş-Severin, prin retrasări teritoriale; inaugurarea unei serii de conferinţe;
prezenţa unor personalităţi naţional-populare de la Bucureşti în judeţul TimişTorontal, pentru îndrumare şi creşterea prestigiului; poziţia Regionalei P.N.P.
Banat faţă de continuarea epurărilor administrative, în primul rând a „comprimării” funcţionarilor publici; implicarea cercurilor profesionale ale medicilor,
funcţionarilor publici, meseriaşilor şi comercianţilor, care funcţionau pe lângă
Regionala P.N.P. Banat, în rezolvarea problemelor de actualitate; neînţelegerea
şi comportamentul arogant al membrilor P.C.R.-ului; organizarea de întruniri
publice pe diverse teme; sprijinirea acţiunilor iniţiate de C.A.R.S. (Comitetul
de Ajutorare a Regiunilor lovite de Secetă) pe cuprinsul Banatului; poziţia faţă
de redobândirea Ardealului de Nord, prin semnarea Tratatului de Pace de la
Paris (februarie 1947); solicitările unor lideri P.N.P. privind modificarea legii
oficiilor industriale; implicarea P.N.P.-ului în activitatea consiliilor politice
judeţene de pe raza Regionalei Banat; organizarea Secţiei Presă şi Documentare
şi a Cercului de Studii; poziţia naţional-popularilor faţă de închiderea unor
localuri de lux; politizarea manifestărilor culturale; rezolvarea problemelor
stringente ale agriculturii bănăţene (reforma agrară, finanţarea, asistenţa
agronomică); publicarea, de către naţional-populari a mai multor articole cu o
tematică extrem de diversificată, în ziarul „Banatul” şi în alte ziare româneşti,
maghiare şi germane din regiune; pierderea postului de prefect al judeţului
Timiş-Torontal în favoarea Partidului Comunist; monitorizarea propagandei
adverse; demararea unei ample operaţiuni de verificare a membrilor proprii de
pe cuprinsul Regionalei Banat; „demascarea” comuniştilor infiltraţi în cadrul
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P.N.P.-ului; întărirea poziţiilor deţinute de naţional-populari în administraţia
locală; poziţia faţă de problema coloniştilor; extinderea activităţii naţional-popularilor în mediul rural; cooptarea învăţătorilor şi funcţionarilor particulari
în Regionala P.N.P. Banat; problema slabei pregătiri politice a membrilor
P.N.P. din Regională; poziţiile de dictat ale Frontului Unic Muncitoresc, în
dauna naţional-popularilor bănăţeni şi a altor forţe politice din acest areal;
pledoariile unor lideri locali P.N.P. în favoarea economiei dirijate; poziţia faţă
de memoriul lui Gh. Tătărescu, din 24 mai 1947, acuzator la adresa politicii
guvernului, îndeosebi a P.C.R.-ului; reorganizarea cercurilor profesionale ale
comercianţilor, meseriaşilor, funcţionarilor publici, avocaţilor şi funcţionarilor
particulari, de pe lângă Regionala P.N.P. Banat; relaţiile tensionate ale naţional-popularilor bănăţeni cu organizaţia centrală a partidului; practica delaţiunilor, extinsă la nivelul organizaţiilor naţional-populare de pe raza Banatului;
atitudinea Centrului P.N.P. faţă de posibila înscriere a foştilor membri ai P.N.Ţ.Maniu în P.N.P., după scoaterea în afara legii a naţional-ţărăniştilor; tentativele
naţional-popularilor bănăţeni de a obţine funcţii de conducere şi în mişcarea
sindicală; demararea unei ample campanii de verificare a membrilor P.N.P. de
pe cuprinsul Banatului; schimbările survenite în doctrina P.N.P.-ului; poziţia
liderilor regionali ai P.N.P.-ului faţă de Planul Marshall şi faţă de stabilizarea
monetară; raporturile personalităţilor marcante ale Regionalei P.N.P. Banat cu
Biserica Ortodoxă; integrarea unor ofiţeri de rezervă în organizaţia judeţeană
Timiş-Torontal a P.N.P.-ului, în mod individual; infiltrarea organizaţiilor
naţional-populare bănăţene de către P.C.R.; problema recalculării impozitelor,
după stabilizarea monetară, şi a preţurilor la alimente; problema donaţiilor
făcute organizaţiilor bănăţene ale P.N.P.-ului, de către membri marcanţi ai
partidului, cu o stare materială foarte bună; poziţia faţă de războiul civil din
Grecia; difuzarea ziarului central al P.N.P.-ului, „Naţiunea”, în cadrul organizaţiilor bănăţene ale partidului; atitudinea faţă de legea pentru organizarea
judecătorească; poziţia faţă de „marele vecin de la răsărit” (U.R.S.S.) şi faţă de
ceilalţi vecini ai ţării noastre; participarea la diverse manifestări pe plan social
(dispensare, centre de lapte, cantine, colecte etc.); colaborarea organizaţiilor
naţional-populare bănăţene cu Asociaţia Română pentru strângerea legăturilor
cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.); constituirea Universităţii Populare libere la
Lugoj (judeţul Severin); poziţia faţă de întârzierile survenite la însămânţările
de toamnă; excluderi din organizaţiile naţional-populare bănăţene; atitudinea
naţional-popularilor bănăţeni faţă de efectuarea şi definitivarea reformei agrare;
organizarea de conferinţe, cu caracter politic şi social, de către Regionala P.N.P.
Banat; activitatea prolifică a subsecţiilor Sanitară, Învăţământ şi Economică
din cadrul P.N.P. Timiş-Torontal; preocuparea pentru organizarea de activităţi
sportive; poziţia faţă de înlăturarea – din guvern – a grupării liberale conduse de
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Gh. Tătărescu; selectarea unor membri ai organizaţiilor bănăţene ale P.N.P.-ului
pentru plecarea la studii în U.R.S.S.; ingerinţele comuniştilor în activitatea
organizaţiilor naţional-populare bănăţene; racolările de membri ai Regionalei
P.N.P. Banat în alte partide din B.P.D. (Frontul Plugarilor, Partidul Comunist
Român, Partidul Naţional Liberal-Tătărescu şi Partidul Social-Democrat) etc.
În al cincilea capitol al cărţii recenzate, autorul prezintă situaţia Partidului
Naţional-Popular în sud-vestul României în anul 1948: sporirea numărului de
membri; îndreptarea atenţiei spre ţărănime şi spre problemele cu care se
confrunta această categorie socială; plata cotizaţiilor de partid; colaborarea cu
alte organizaţii considerate democratice (Uniunea Culturală Democratică Slavă,
A.R.L.U.S.); noi clarificări ideologice; demisii din funcţiile de conducere ale
partidului; revizuirea membrilor de partid din teritoriu; întărirea Secţiei de
Presă şi Documentare; organizarea unui ciclu de conferinţe pentru educarea
politică a membrilor de partid; politizarea activităţii cercurilor profesionale de
medici, avocaţi, profesori, comercianţi, industriaşi şi meseriaşi; activizarea
secţiilor de femei şi tineret ale naţional-popularilor bănăţeni; precizarea
motivelor pentru excluderea membrilor din organizaţiile naţional-populare de
pe raza Banatului; lipsa de reacţie a naţional-popularilor bănăţeni faţă de transformarea României în republică populară; raporturile deficitare cu Centrul
P.N.P.; atitudinea faţă de epurările semnalate în barourile de avocaţi; dezinteresul ziarului „Naţiunea” faţă de problemele cu caracter local; apărarea intereselor membrilor corpului didactic din Regionala P.N.P. Banat; obţinerea unor
locuri în administraţie şi demnităţi publice de pe cuprinsul Banatului; îndrumarea agricultorilor pentru a se înscrie în Frontul Plugarilor; organizarea de
conferinţe încadrate în „concepţia nouă a democraţiei progresiste”; desfiinţarea
Secţiei Feminine a P.N.P.-ului, în vederea creării Uniunii Democratice a
Femeilor; monitorizarea membrilor comitetelor judeţene din cadrul Regionalei
P.N.P. Banat; dificultăţile întâmpinate în colaborarea cu celelalte formaţiuni
politice din Blocul Partidelor Democratice şi, apoi, din Frontul Democraţiei
Populare; marginalizarea socială a intelectualilor proveniţi din P.N.P.; intensificarea activităţii celulei comuniste din P.N.P.; poziţia faţă de tratatul românobulgar; contribuţia naţional-popularilor bănăţeni la activitatea comisiilor
interimare; apelul pentru înscrierea unor etnici sârbi, maghiari şi germani în
organizaţiile naţional-populare bănăţene, în vederea „internaţionalizării” partidului; organizarea de întruniri publice, festivaluri şi conferinţe, la iniţiativa
Regionalei P.N.P. Banat; atitudinea naţional-popularilor bănăţeni faţă de situaţia
din Grecia; organizarea unor conferinţe cu caracter politic şi a unor cursuri de
educaţie politică, la iniţiativa forurilor bănăţene de conducere ale P.N.P.-ului;
obţinerea de informaţii despre propaganda adversă; organizarea unor cursuri
gratuite de limbile franceză şi engleză, predate de naţional-populari timişeni;
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acordarea de consultaţii medicale gratuite populaţiei bănăţene, de către medicii
integraţi în P.N.P.; schimbarea conducerii organizaţiilor naţional-populare din
judeţele bănăţene; colaborarea între organizaţiile naţional-populare din Banat
şi cele din alte zone ale ţării; participarea naţional-popularilor bănăţeni la
campania electorală pentru alegerile din martie 1948; discutarea Proiectului de
Constituţie de către naţional-popularii bănăţeni; alegerea naţional-popularilor
Alice Lenormanda Benari şi Iulian Jura, din judeţul Severin, ca deputaţi în
Marea Adunare Naţională, alături de timişenii Valeriu Novacu şi Pandeli
Eustaţiu; disensiuni între partidele care formau F.D.P.-ul bănăţean, privind
mijloacele de presă aflate la dispoziţia acestora; protejarea membrilor organizaţiilor naţional-populare bănăţene în faţa unor abuzuri administrative; participarea naţional-popularilor bănăţeni la diverse acţiuni de muncă voluntară;
implicarea substanţială a naţional-popularilor bănăţeni în recensământul
populaţiei şi în cel agricol, în colectările pentru C.N.C. (Centrul Naţional al
Colectărilor), în campania împotriva tifosului exantematic şi în colectarea de
fier vechi; organizarea de acţiuni în plan cultural; participarea efectivă a naţional-popularilor bănăţeni la campania de însămânţări; rezolvarea problemei
foştilor legionari înscrişi în P.N.P.; rolul funcţionarilor naţional-populari
bănăţeni în consolidarea sindicalismului local; organizarea unor şcoli de cadre;
schimbarea integrală a conducerii organizaţiei naţional-populare din judeţul
Caraş; formarea Regionalei (Secţiei) Ardeal-Banat; tentativele naţional-popularilor de rezolvare a problemelor cu care se confrunta agricultura bănăţeană;
reorganizarea completă a Tineretului Sătesc; funcţionarea cooperativelor de
consum şi nemulţumirile semnalate în aplicarea reformei agrare; contopirea
comitetelor locale naţional-populare cu cele judeţene; reorganizarea, şi pe plan
profesional, a naţional-popularilor bănăţeni, mai întâi a medicilor şi farmaciştilor; autodizolvarea unor importante organizaţii naţional-populare bănăţene;
lipsa materialelor de propagandă; poziţia naţional-popularilor bănăţeni faţă de
naţionalizarea principalelor mijloace de producţie; colaborarea naţional-popularilor bănăţeni cu autorităţile locale; combaterea unor zvonuri cu caracter
diversionist la adresa naţional-popularilor bănăţeni, lansate de partidele aliate,
cu precădere de către Partidul Muncitoresc Român; abordarea problemelor
culturale şi de educaţie civică de către naţional-popularii bănăţeni; problema
impozitelor agricole, a aprovizionării cu alimente, a cooperativelor funcţionarilor şi a căminelor culturale; construirea unor obiective edilitare în diferite
localităţi bănăţene; constituirea Grupării Tehnice, în cadrul organizaţiilor
naţional-populare de pe cuprinsul Banatului, alături de alte grupări profesionale (Pensionari, Funcţionari publici şi particulari, Învăţământ şi Cler etc.);
sprijinirea comisiilor de îndrumare ale cadrelor didactice; iniţierea ziarelor de
stradă şi procurarea gazetelor de perete; constituirea unor comisii de reactivare
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a P.N.P.-ului în teritoriu; recunoaşterea rolului de conducător politic al
P.M.R.-ului, şi la nivelul Banatului; lansarea de întreceri între organizaţiile
naţional-populare judeţene din Banat, după modelul P.M.R.-ului; pregătirile
pentru Congresul P.N.P.-ului; propaganda naţional-popularilor bănăţeni în
unele ziare locale („Luptătorul bănăţean”, „Szabad Szo” şi „Temeswarer
Zeitung”); răspândirea unor materiale de propagandă comunistă, de sorginte
sovietică şi românească; poziţia naţional-popularilor bănăţeni faţă de ajutorul
dat de către U.R.S.S., lupta pentru pace, desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice şi
Statutul Bisericii Ortodoxe Române; organizarea sectoarelor naţional-populare
în judeţele bănăţene; introducerea cenzurii interne de partid; suprapunerea
şedinţelor organizaţiilor P.N.P.-ului cu cele ale A.R.L.U.S.-ului; dezinteresul
preşedinţilor comitetelor de plasă ale P.N.P.-ului faţă de organizaţiile aparţinătoare; poziţia faţă de reforma învăţământului; rolul prioritar al Secţiei de
Îndrumare Politică; lipsa de cadre şi de activişti bine pregătiţi; insuficienţa
conferenţiarilor naţional-populari; organizarea Săptămânii prieteniei
româno-sovietice, cu prilejul zilei de 7 noiembrie; înfiinţarea şi îndrumarea
echipelor financiare; iniţierea unui curs de limba rusă pentru membrii P.N.P.;
adoptarea luptei de clasă; activarea naţional-popularilor bănăţeni în spiritul
criticii şi autocriticii; poziţia organizaţiilor bănăţene ale P.N.P.-ului faţă de
naţionalizarea cinematografelor şi a spitalelor, dar şi faţă de procesul lui Max
Auschnitt, precum şi faţă de alte probleme externe (politica anglo-americană în
Germania, protestul Franţei, greva clericilor din America, luptele cu China,
alianţa economică şi militară dintre Anglia şi statele arabe etc.) sau interne
(convenţia culturală româno-polonă, prezenţa artiştilor sovietici la Timişoara,
conferinţa secretarului general al P.N.P.-ului ş.a.m.d.); ridicarea nivelului politic
al membrilor de partid; poziţia faţă de transformarea Băncii Naţionale în Bancă
de Stat; adoptarea noului Statut al P.N.P.-ului; transformarea Regionalei ArdealBanat în Regiunea Ardeal; intensificarea colectării de cărţi pentru bibliotecile
organizaţiilor naţional-populare bănăţene; încurajarea şi organizarea de şezători
culturale; colaborarea cu secţiile judeţene de Agitaţie şi Propagandă ale
Partidului Muncitoresc Român şi cu celelalte organizaţii de masă; pregătirea
conferinţelor cu subiecte ideologice; înfiinţarea registrelor de evidenţă a participării membrilor la şedinţele de comitete, secţii, cercuri profesionale şi la
şedinţele plenare; participarea organizaţiilor naţional-populare bănăţene la
Conferinţa pe ţară a P.N.P.-ului; transformarea grupărilor profesionale ale
naţional-popularilor în cercuri de studii; iniţiativa creşterii ponderii meseriaşilor şi meseriaşilor-patroni înscrişi în organizaţiile naţional-populare bănăţene;
poziţia naţional-popularilor bănăţeni faţă de directivele P.M.R. în educarea
maselor neproletare şi faţă de rezoluţia Biroului Politic al P.M.R. în problema
naţională ş.a.
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În ultimul capitol al lucrării sunt cuprinse referinţe despre autodizolvarea
Partidului Naţional-Popular şi a organizaţiilor sale din sud-vestul României în
anul 1949: conferinţe ale naţional-popularilor bănăţeni despre rolul U.R.S.S.
şi al conducătorilor acesteia, Lenin şi Stalin, precum şi despre alte probleme
de natură ideologică; atitudinea naţional-popularilor bănăţeni faţă de continuarea comprimărilor; constituirea de comitete A.R.L.U.S. în cadrul organizaţiilor naţional-populare bănăţene; poziţia organizaţiilor P.N.P. din sud-vestul
României faţă de legile cu caracter financiar şi a celor privind asigurările sociale
de stat, faţă de admiterea în partid a etnicilor germani care au deţinut funcţii
importante în Grupul Etnic German, primul plan economic anual (pe 1949);
reorganizarea sectoarelor P.N.P.-ului de pe cuprinsul Banatului; intenţiile de
creştere a numărului de membri ai partidului la nivel judeţean şi regional;
colaborarea anevoioasă în cadrul F.D.P.-ului; îndeplinirea obligaţiilor financiare
faţă de P.N.P.; verificarea şi reactivarea membrilor de partid; lipsa unor sedii
corespunzătoare, în anumite cazuri; orientarea organizaţiilor naţional-populare
bănăţene spre alte categorii sociale (preoţi, învăţători, casnice etc.); problema
secţiilor de cadre; stabilirea unui contact direct cu sindicatele; ridicarea
nivelului ideologic al membrilor de partid; excluderi şi demisii răsunătoare
din organizaţiile naţional-populare bănăţene; redefinirea noţiunilor de „naţionalism”, „şovinism”, „patriotism” şi „naţional-şovinism”; înfiinţarea de colective
de îndrumare la sectoare; organizarea de şedinţe plenare şi conferinţe, la care se
dezbăteau problemele stringente ale naţional-popularilor bănăţeni; susţinerea
presei partidului; realizarea ziarelor de perete în sediile sectoarelor care aveau
local propriu; implicarea naţional-popularilor bănăţeni în activitatea Ateneelor
Populare, a A.R.L.U.S.-ului şi a Federaţiei Democrate a Femeilor din România;
aplicarea, în teritoriu, a deciziei de autodizolvare a P.N.P.-ului (februarie 1949);
zvonurile privind apropiata contopire a P.N.P.-ului cu P.M.R.-ul etc.
Monumentală lucrare cu caracter monografic, cartea de faţă reface parcursul
unui „tovarăş de drum” al comuniştilor, pe nedrept uitat, Partidul NaţionalPopular, şi al predecesorului său politic (Uniunea Patrioţilor) în sud-vestul
României, partid despre care existau informaţii trunchiate, în majoritatea
cazurilor părtinitoare. Acest subiect, insuficient tratat – prin prisma izvoarelor
istorice de prim rang – de către specialiştii în domeniu, ne este acum adus în
atenţie de un reputat istoric, care îndrăzneşte să prezinte, în mod obiectiv, atitudinea păturilor mijlocii, cu precădere a intelectualilor, faţă de evoluţia societăţii
româneşti, în general, şi a celei bănăţene, în particular, în perioada 1944–1949,
cu unele referinţe şi la anii 1942–1943.
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