NR. INVENTAR: 3278
ARHIVELE NAŢIONALE
BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE

FOND COMITETUL CENTRAL AL BLOCULUI MUNCITORESCŢĂRĂNESC DIN ROMÂNIA

INVENTAR
Anii extremi: 1926; 1928-1931; 1933
12 u.a.

PREFAŢĂ

Fondul Comitetul Central al Blocului Muncitoresc Ţărănesc face parte
din Arhiva Istorică a Partidului Comunist Român.
Documentele pe care le conţine au fost create în anii 1924-1933 de către
conducerea centrală a Blocului Muncitoresc Ţărănesc.
În concret este vorba despre: procese verbale, rapoarte, rezoluţii, circulare,
programe, manifeste, proteste, corespondenţă ş.a.
Printre cele mai importante documente sunt cele care redau activitatea desfăşurată
de organizaţie în campaniile electorale şi negocierile pentru „frontul unic” purtate de
respectivul organ cu conducerile Partidului Socialist, Partidului Social-Democrat,
Partidului Ţărănesc şi Partidului Naţional, ca şi scrisoarea lui N.D. Cocea de adeziune la
organizaţie (14 octombrie 1925).
Totodată, Fondul conţine următoarele ziare: „Dezrobirea”, organ politic
muncitoresc; „Înainte”, organ al Blocului Muncitoresc Ţărănesc (din 1927 a apărut şi în
limba maghiară, sub titlul „Elöre”, iar din 1931 în limba rusă, sub titlul „Vpered”);
„Deşteptarea” „Frontul Unic”, „Raboce – Krestianskaia” (Adevărul muncitorescţărănesc); „Uj Szikra” (Scânteia nouă) şi „Buletinul” – organe ale Comitetului Central al
Blocului Muncitoresc Ţărănesc.
Potrivit Planului metodic de lucru al Arhivei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român documentele au fost păstrate în două mape: prima, „mapa de studiu”,
era constituită din copia sau originalul documentului, iar în „mapa de rezervă” se
păstrau celelalte exemplare ale acestuia. În mapa folosită pentru studiu se găseşte
ataşată o notă de relaţie în care se specifică sursa de provenienţă a documentului (ex.
document provenit din Fond nr. 1, dosarul nr. 168, fila 60).
Colecţia este cuprinsă în două inventare, unul microfilmat, întocmit de instituţia
creatoare, iar celălalt prelucrat arhivistic la Arhivele Naţionale, şi conţine un total de
336 u.a., reprezentând 1,20 m.l.

I

Documentele vor putea fi consultate în copie, în vederea protejării integrităţii
originalelor, care sunt în mare parte pe suport de hârtie foarte subţire, scrise de mână,
în cerneală.

30 martie 2012

Consilier principal,
Mircea Stănescu
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– Documentar cu privire la fondurile şi colecţiile arhivistice aflate în Arhiva C.C. al
P.C.R., ff. 65-66.
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Cuprinsul unităţii arhivistice

2
Scrisoare a lui Dumitru Gănescu adresată
Secretariatului Frontului Unic al Blocului
Democraţiei Muncitoreşti prin care refuză a
candida în alegerile judeţene din 25 mai,
rămânând credincios Blocului.
Original.
Adresă întocmită de Institutul de Arte
Grafice şi Editură „Tiparul Românesc” trimisă
redacţiei Ziarului Dezrobirea prin care anunţă că
nu tipăreşte numărul 9 fiind suspendat ziarul de
către autorităţi.
Original.
Adresă a C.C. al Blocului Muncitoresc
Ţărănesc adresat ministrului de Interne semnat de
N. Popescu Doreanu cu privire la maltratarea
candidaţilor şi propagandiştilor blocului în diferite
localităţi din ţară.
Original.
Manifest al C.C. al B.M.Ţ intitulat: „Către
toate Comitetele Blocului Muncitoresc Ţărănesc”
în legătură cu materialul de propagandă,
organizare de întruniri, campania L.L.L. etc.
Original.
Instrucţiuni ale C.E. al B.M.Ţ. intitulate:
„Către toate Comitetele Blocului Muncitoresc
Ţărănesc din România.” Se referă la campania de
alegeri comunale.
Original.
Fluturaş cu textul: „Împotriva dictaturii
fasciste. Împotriva războiului antisovietic. Pentru
guvern muncitoresc-ţărănesc. Votaţi Blocul
Muncitoresc Ţărănesc cu semnul „două linii
paralele”.
Fotocopie.
Manifest al B.M.T. intitulat „Fraţi ţărani,
argaţi, muncitori agricoli şi forestieri”, cheamă la
luptă împotriva P.N.Ţ. şi a celorlalte partide
revoluţionare.
Original.
Manifest intitulat: „Muncitori, muncitoare,
tineri şi şomeri!” cheamă la luptă împotriva
P.N.Ţ.
Original.
Raport al unui instructor central asupra
activităţii Blocului în campania electorală şi
organizarea conferinţelor de [Front Unic] în
localităţi din Transilvania, Banat, Oltenia şi
Piteşti.
Copie dactilografiată din 11.XII.1962.
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