NR. INVENTAR: 3426

ARHIVELE NAŢIONALE
SERVICIUL ARHIVE NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE
BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE

FOND INSTITUTUL DE STUDII ISTORICE ŞI SOCIAL–POLITICE
Legăturile mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste din România cu
mişcarea muncitorească internaţională (fond X)

INVENTAR
Anii extremi: 1830 – 1970

78 u.a.

PREFAŢĂ

Informaţii asupra instituţiei creatoare şi a fondului deţinut de Arhivele
Naţionale, pot fi regăsite în prefaţa inventarului nr. 3229 al fondului Institutul de Studii
Istorice şi Social – Politice – Fototeca – Portrete.
Arhiva Institutul de Studii Istorice şi Social – Politice a trecut în patrimoniul
Bibliotecii Academiei Române în anul 1990, fiind preluată de către Arhivele Naţionale
în luna decembrie 2000. Această arhivă este formată din două părţi, arhiva istorică şi
arhiva curentă. La rândul său, arhiva istorică este constituită din: documente scrise,
manifeste, broşuri, fluturaşi, presă ilegală, afişe, fotografii, benzi de magnetofon,
microfilme etc.
Documentele care fac parte din arhiva istorică au fost grupate de creator, în
funcţie de genul documentelor sau de informaţiile cuprinse în acestea. Acest proces nu
s–a finalizat cu înregistrarea lor ca fonduri sau colecţii distincte, ele făcând parte din
fondul Institutul de Studii Istorice şi Social – Politice. Mai mult chiar, o parte din
documente au fost date în cercetare încă din perioada anterioară desfiinţării instituţiei.
Necesităţi de ordin practic, care privesc regăsirea unităţilor arhivistice, indiferent de
epoca în care au fost cercetate, ne determină să păstrăm actuala formă de organizare a
documentelor.
În anul 2014, angajaţii Arhivelor Naţionale, au ordonat structural documentele,
în funcţie de datele de identificare trecute pe coperţile unităţilor arhivistice. Pe parcursul
operaţiunii au fost identificate, între documente, formele de evidenţă întocmite de către
creator. După o analiză în care au fost luate în calcul toate posibilităţile, s-a decis ca
ordonarea documentelor în cadrul fiecărei părţi structurale să se facă în conformitate cu
acestea.
Una dintre părţile structurale la care facem referire o reprezintă Legăturile
mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste din România cu mişcarea muncitorească
internaţională (fond X). În anul 2015, s-a procedat la verificarea documentelor cuprinse
în aceasta cu instrumentul de evidenţă întocmit de creator. Pe parcursul desfăşurării
operaţiunii s-a constatat că ordonarea şi inventarierea făcute de creator au prezentat
I

unele neajunsuri. Unele unităţi arhivistice aveau descrieri incomplete ale conţinutului,
altele au fost trecute în instrumentele de evidenţă a două părţi structurale diferite sau
aveau coperţi care au fost inscripţionate greşit. Prin urmare, procesul de verificare a fost
mult mai laborios, fiind necesară şi o completare a instrumentului de evidenţă, ţinânduse, totodată, seama de principiile adoptate de creator în ceea ce priveşte ordonarea şi
inventarierea documentelor.
În operaţiunea de verificare a existentului s-au avut în vedere informaţiile
trecute într–un proces–verbal de verificare întocmit de către instituţia care a deţinut
anterior documentele, respectiv Academia Română. Acest proces-verbal a fost edificator
în ceea ce priveşte lipsa unor unităţi arhivistice.
Pe parcursul operaţiunii de verificare, au fost identificate o serie de unităţi
arhivistice care nu apăreau în inventar. Având în vedere că apartenenţa la partea
structurală a fost stabilită de creator s-a luat decizia de completare a instrumentului de
evidenţă cu descrierile acestor unităţi arhivistice.
După finalizarea operaţiunii de verificare a documentelor s–a efectuat recotarea
unităţilor arhivistice, tehnoredactarea şi colaţionarea inventarului. Instrumentul de
evidenţă întocmit de creator constituie ultima unitate arhivistică din această parte
structurală.
Principalele genuri de documente cuprinse în acest inventar sunt: broşuri,
lucrări, presă, amintiri, corespondenţă, studii, hărţi etc. Ele cuprind informaţii cu privire
la legăturile mişcării muncitoreşti, socialiste din România cu mişcarea muncitorească
internaţională, referiri la România ale lui K. Marx, F. Engels şi V.I. Lenin, legăturile
dintre mişcarea muncitorească din România şi mişcarea muncitorească internaţională şi
legăturile acestora cu Internaţionalele I–III, solidaritatea internaţională a muncitorilor
din România cu lupta proletariatului din diferite ţări ş.a.
Documentele cuprinse în inventar se referă anii 1830 – 1970 şi sunt grupate în
78 u.a., ce reprezintă o cantitate de 4,60 m.l.

21 decembrie 2015

Inspector asistent
Daniela Nicoleta Encean
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1
1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
20

2

197

Articole ale lui K. Marx şi Fr. Engels cu 1853–1854
privire la România.
Original, copii.
Lb. engleză.

3

198

Articole ale lui K. Marx şi Fr. Engels 1853–1854
referitoare la România.
Copii.
Lb. engleză.

4

199

Articole ale lui K. Marx şi Fr. Engels 1853–1854
despre România.
Originale, copii.
Lb. engleză, română.

5

200

Articole ale lui K. Marx şi Fr. Engels cu 1857–1860
privire la România.
Copii.
Lb. engleză.

6

254

Broşuri, ziare şi alte publicaţii care conţin 1880–1895
referiri şi aprecieri ale lui K. Marx şi Fr.
Engels, referitoare la România.
Fotocopii.
Lb. franceză, germană, maghiară.

7

255

Ziare, broşuri etc. care conţin articole ale 1889–1893
lui K. Marx şi Fr. Engels despre România.
Fotocopii.
Lb. germană.

8

256

Fotocopii ale unor publicaţii din străinătate 1877–1894
care conţin articole ale lui K. Marx şi Fr.
Engels privitoare la România.
Fotocopii.
Lb. germană, franceză.

9

260

Fotocopii ale unor publicaţii din străinătate 1870–1892
care conţin articole ale lui K. Marx şi Fr.
Engels referitoare la România.
Fotocopii.
Lb. maghiară, germană.

10

261

Fotocopii ale unor publicaţii din 1870–1896
străinătate, broşuri şi ziare, care conţin articole
ale lui K. Marx şi Fr. Engels despre România.

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

3
4
Articole inspirate din diferite lucrări ale lui 1871–1919
K. Marx.
Copii, fotocopii.

1

Nr.
filelor

Obs.

5

6

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

11

262

Fotocopii ale unor publicaţii din 1871–1894
străinătate, ziare şi broşuri, care conţin referiri
ale lui K. Marx şi Fr. Engels cu privire la
România.
Fotocopii.
Lb. italiană, franceză şi germană.

12

488

Lucrare semnată de Karl Marx, intitulată
sec.
„Rusia şi Europa”.
XIII–XVIII
Copie.

13

501

Extras din lucrarea semnată de David
Mitrany, intitulată „Marx împotriva ţăranului”.
Copie.

1961

14

1059

Lucrare semnată de A. Dok, intitulată
„Şcoala marxistă” referitoare la materialismul
dialectic şi istoric şi la alte teze ale teoriei
marxiste.
Fotocopie.

1920

1514

Lucrare semnată de K. Marx, intitulată
„Însemnări inedite” cu referiri la un studiu
asupra agriculturii şi a altor probleme
economice ale ţărilor europene, printre care se
numără şi România.
Fotocopii.
Lb. germană, română.

1865

16

1193

Lucrare semnată de K. Marx şi Fr. Engels 1848–1894
intitulată „The Russian Menace to Europe”
(Expansiunea Rusiei în Europa).
Copii, fotocopii.
Lb. engleză.

17

1180

Corespondenţa lui Fr. Engels cu Ioan 1821–1929
Nădejde, Roza Luxemburg cu Petre Muşoiu, K.
Marx, V.I. Lenin, Gh. Plehanov, Gh. Dimitrov,
C. Frimu, Constantin Dobrogeanu Gherea etc.,
studii în care K. Marx, Fr. Engels şi alţi
socialişti din mişcarea internaţională fac
referiri la România.
Copii, fotocopii.
Lb. germană, franceză, engleză, română.

22

Scrisoarea lui Petre Muşoiu adresată lui Fr. 1890–1895
Engels; articole şi extrase din presa vremii cu

Nr. de
inventar

vol. I–II

15
vol. I–V

vol. I–III

18

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
Fotocopii.
Lb. germană, italiană.
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Cuprinsul unităţii arhivistice

3

Datele
extreme

4

privire la Fr. Engels.
Copie, fotocopii.
19

24

Adrese, scrisori, articole din presa vremii 1910–1921
etc. referitoare la legăturile reprezentanţilor
mişcării socialiste din România cu I.V. Lenin.
Copii, fotocopii.
Lb. franceză, rusă, română.

20

257

Revistă intitulată „L'ere Nouvelle” cu
privire la mişcarea socialistă internaţională şi la
alte probleme economice, politice şi sociale,
din diferite ţări.
Fotocopii.
Lb. franceză.

1893

21

258

Fotocopii după revista „L'ere Nouvelle”
referitoare la mişcarea socialistă internaţională
şi la alte probleme economice, politice şi
sociale din diferite ţări.
Fotocopii.
Lb. franceză.

1893

22

259

Fotocopiile unor articole ale lui K. Marx şi
Fr. Engels despre România.
Fotocopii.
Lb. franceză, germană.

1872

23

458

Articole, adrese, programe, comentarii cu sept. 1964
privire la aniversarea a 100 de ani de la
întemeierea Internaţionalei I, la Berlin.
Original, copii.
Lb. germană.

24

896

Scrisori primite de la Voitec, cu privire la 1919–1920
relaţiile unor partide şi organizaţii muncitoreşti
internaţionale, cu Internaţionala Muncitorească
şi Socialistă de la Bruxelles; scrisori şi alte
materiale semnate de diferite personalităţi în
numele P.C. Bulgar.
Originale, copii, fotocopii.
Lb. franceză, engleză, italiană, română.

1205

Corespondenţă, fotografii etc. referitoare la 1905–1920
legăturile dintre socialiştii români şi socialiştii
din Ungaria.
Fotocopii.
Lb. maghiară, română.

vol. I–II

vol. I–II

25
vol. I–II

3

Nr.
filelor

Obs.

5

6

1
26

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
1321

27

1022

Permis de trecere eliberat de Comuna din
Paris, la 23 mai 1871, cetăţeanului Ceskey.
Original, fotocopii.
Lb. franceză.

1871

28

947

Scrisori, note, telegrame, rapoarte, liste,
tabele, informări referitoare la solidaritatea
mişcării muncitoreşti din România cu mişcarea
muncitorească din Rusia şi la relaţiile româno–
ruse în timpul Primului Război Mondial.
Copie, fotocopii.
Lb. rusă, română.

1917

29

1099

Adresa Muzeului Korsun Sevcenko, din 1920, 1942,
Ucraina, trimisă Muzeului Militar Central al
1967
R.S.R. prin care se cer adresele şi alte
informaţii despre foştii comandanţi şi ostaşi ai
Regimentului I Internaţional din Poltava;
sentinţa Curţii Marţiale a Corpului 1 Teritorial
privind pe Chiş (Chişu) Gheorghe; fotocopii
certificate date la Vladivostok lui Chiş (Chişu)
Gheorghe.
Original, copii, fotocopii.
Lb. engleză, română.

30

1336

Documente referitoare la activitatea 1920–1930
emigranţilor maghiari din România.
Copii.

31

1366

Amintiri şi tabele ale participanţilor
români la revoluţia proletară din Ungaria.
Copii, fotografii.
Lb. maghiară, română.

32

1394

Documente
fotografice
ale
unor 1918–1920
participanţi la Marea Revoluţie Socialistă din
Octombrie.
Fotografii.

33

1396

Scrisori, fotografii, amintiri etc. ale unor
participanţi din judeţele Arad, Constanţa, Satu

Nr. de
inventar

vol. I–VIII

vol. I–III

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Notă a Comitetului Organizatoric al
Veteranilor
din
Războiul
Antifascist
(C.O.V.R.A.) cu privire la înmânarea de ordine
iugoslave unor persoane din România, din
judeţele Timiş şi Caraş–Severin, care au
participat la războiul de eliberare naţională a
Iugoslaviei.
Original.

4
1969

5

6

4

1919

1919

Nr. de
inventar

1
vol. I–IV

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
Mare, Bihor, Cluj, Prahova, Covasna, Baia
Mare şi Municipiul Bucureşti, la revoluţia
proletară din Ungaria, din anul 1919.
Originale, copii, fotografii.
Lb. maghiară, română.

Datele
extreme

4

1436

Ecoul internaţional al luptelor din
ianuarie–februarie 1933 din România prezentat
în presa vremii.
Copii, fotocopii, negative.
Lb. engleză, franceză, rusă, cehoslovacă,
bulgară, poloneză, greacă, română.

1441

Articole şi extrase din operele lui K. Marx, 1848–1921
Fr. Engels şi V.I. Lenin cu privire la România.
Copii.

1446

Scrisori, autobiografii, amintiri ale unor 1918–1921
participanţi români la Marea Revoluţie
Socialistă din Octombrie.
Originale, copii.

1449

Chestionare, mandate, apeluri, invitaţii, 1924–1935
ordine, fişe ale delegaţilor Partidului Comunist
Român la Comintern.
Copii, fotocopii.
Lb. rusă, franceză, română.

1456

Articole din presa germană a vremii din 1920–1924
România despre V.I. Lenin.
Copii, fotocopii.
Lb. germană, română.

39

1520

Dări de seamă, apeluri şi rezoluţii cu 1915–1918
privire la Conferinţa socialistă internaţională de
la Zimmerwald, Elveţia (6–8 septembrie 1915,
24–30 aprilie 1916); un apel al socialiştilor
sârbi către lumea civilizată, Stockholm
(septembrie 1917); avanproiect de program al
păcii (Uppsala, 1917); memorandumul
socialiştilor din ţările aliate adoptat la
Conferinţa de la Londra (21–23 februarie
1918); Internaţionala Comunistă şi războiul
(Paris, 1918).
Copii.

40

1527

Cuvântări de la al VII–lea Congres
Mondial al Internaţionalei Comuniste (1935),
la care au participat reprezentanţii mai multor
ţări, printre aceştia numărându–se şi

34
vol. I–VI

35
vol. I–II
36
vol. I–II

37
vol. I–II

38
vol. I–II

vol. I–III

5

1933

1935

Nr.
filelor

Obs.

5

6

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
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arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
reprezentantul Partidului Comunist
România – Ardeleanu (N. Goldberger).
Copii, fotocopii.
Lb. germană, rusă, română.

Datele
extreme

4
din

41

1529

Scrisori, telegrame, note, articole, cereri, 1874–1879
ale unor personalităţi din mişcarea democratică
internaţională şi din România.
Copii.

42

1530

Relatare a lui Cin–Cia–Can în legătură cu 1939–1945
activitatea lui Iancu David în China, între anii
1939–1945.
Copii, fotocopii.
Lb. chineză, română.

43

1731

Comunicările prezentate la Conferinţa
Internaţională ce a avut loc în oraşul
Wuppertal, organizată cu prilejul împlinirii a
150 de ani de la naşterea lui Fr. Engels (26–29
mai 1970).
Copii.
Lb. germană, română.

1799

Fotocopii ale lucrării semnate de 1868–1892
Constantin Dobrogeanu Gherea, intitulată
„Studii critice”, corespondenţa lui Fr. Engels
cu I. Nădejde şi P. Muşoiu.
Copii, fotocopii.
Lb. germană, engleză, română.

45

1805

Note, scrisori, ştiri, rapoarte, proteste, 1871–1921
rezoluţii, relatări, extrase, manifeste, discursuri,
dări de seamă, comunicate, declaraţii,
informări, convocări, circulare, articole cu
privire la Internaţionala Socialistă, partidele
social democrate şi K. Marx, Fr. Engels.
Copii.

46

1814

Rapoarte, hotărâri, buletine informative, 1886–1925
cronici,
procese–verbale
referitoare
la
Internaţionala Comunistă.
Copii.

47

1816

Scrisori, telegrame şi cronici despre 1907–1919
mişcarea revoluţionară socialistă şi activitatea
unor luptători ai mişcării din România.
Copii, fotocopii.
Lb. rusă, bulgară, germană, română.

vol. I–II

44
vol. I–II

vol. I–II

6

1970

Nr.
filelor

Obs.

5

6

1
48

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
1818

49

1819

Note ale Siguranţei, extrase, note, 1918–1929
manifeste, relatări, declaraţii, scrisori, rezoluţii,
corespondenţă
referitoare
la
Federaţia
Comunistă Balcanică, mişcarea comunistă din
Iugoslavia, revoluţia din Ungaria
Copii, fotocopii.
Lb. germană, franceză, sârbă, română.

50

1902

Scrisoare a redactorului şef al ziarului Die
Freie Meinung (16 septembrie 1926) adresată
Ligii Împotriva Terorii din România; dare de
seamă a lui Spiro Willi, reprezentantul
României la Conferinţa Juridică Internaţională
de la Berlin, cu privire la situaţia din România.
Originale, copie.
Lb. germană, română.

51

1908

Documente despre viaţa şi activitatea 1830–1904
luptătoarei Louise Michel, pregătite în vederea
atribuirii numelui său unei străzi sau şcoli din
Bucureşti.
Originale, fotocopii, negative.
Lb. franceză, română.

52

1969

Scrisoare a Clubului Muncitorilor din
Bucureşti, semnată de Gh. Mortzun, Constantin
Mille, Al. Ionescu, adresată Partidului
Muncitoresc Austriac.
Copii.
Lb. franceză.

1892

53

1989

Telegrama studenţilor români, trimisă în
iunie 1925, la Paris, cu ocazia Conferinţei de la
Palatul Sindicatului Ziariştilor, prin care se
protestează contra atacurilor săvârşite de
armata germană.
Copie.

1925

54

2027

Corespondenţa lui Petre Muşoiu şi Ioan 1889–1895
Nădejde cu Fr. Engels.
Copii, fotocopii.
Lb. germană, franceză, engleză.

Nr. de
inventar

vol. I–II

vol. I–III

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

3
4
Articole, dări de seamă şi manifeste 1870–1922
selectate de Deac Augustin din arhivele din
Amsterdam (Olanda) şi Franţa cu privire la
Internaţionala Comunistă.
Copii.

7

1926

Nr.
filelor

Obs.

5

6

1
55

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
2084

56

2195

Lucrare semnată de Csatari Daniel, 1940–1945
intitulată „În vâltoarea timpului”, despre
relaţiile maghiaro–române din perioada 1940–
1945.
Original.

57

2313

Corespondenţa lui Szabo Ervin cu diferiţi 1902–1909
socialişti din Europa, printre care se numără şi
unii din România.
Copii, fotocopii.
Lb. germană, franceză, română.

58

2318

Note, adrese, rapoarte, scrisori, telegrame, 1921–1941
informări şi ziare cu privire la mişcarea
muncitorească internaţională şi la situaţia
politică din România.
Copii.
Lb. germană.

59

2507

Referat asupra memoriilor publicate de 1936–1938
Carol Svercevski (generalul Valter), scrise în
mai–iunie 1938, cu privire la războiul din
Spania, însoţit de un tabel cu voluntarii români
participanţi la acest eveniment.
Copii.

60

2841
X

Documente referitoare la activitatea lui 1942–1944
Boris Holban, desfăşurată în cadrul Rezistenţei
Franceze, în anii 1942–1944.
Originale, copii.
Lb. franceză.

61

2845

Referate, extrase şi note, întocmite de 1939–1946
Ministerul Afacerilor Externe al României,
despre raporturile economice dintre România şi
Polonia în anul 1946.
Copii.

62

2919

Discursuri, manifeste, proteste, cereri şi 1919–1935
comunicări referitoare la tradiţiile de
solidaritate româno–ungare, între anii 1893–
1977.
Copii.
Lb. germană, maghiară, română.

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Informări şi note cu privire la Partidul
Tudeh din Iran.
Copii.

4
1941

5

6

8

Nr. de
inventar

1
63

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
2989

vol. I–IV

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

3
4
Hărţi întocmite de Comitetul de Istorie al 1939–1944
celui de al Doilea Război Mondial, cu privire la
persoanele internate, deportate, împuşcate,
rănite şi victime civile din Rezistenţa Franceză.
Hărţi.
Lb. franceză.

64

3005
X

Articole extrase din presa legală şi ilegală 1920–1944
maghiară
interbelică
despre
mişcarea
muncitorească din România.
Copii.
Lb. maghiară.

65

3011
X

Adresa prin care se comunică întemeierea
Academiei Simba, semnată de Antonio Aconte
– director al revistei Corriere Africano şi
regulamentul de funcţionare al acesteia.
Originale, copii.
Lb. italiană, franceză, română.

66

3156
X

Articole cu privire la insurecţia din 1944–1945
Slovacia, din septembrie 1944, fotocopiate din
ziarele: Libertatea, Poporul Muncitor, România
Liberă, Scânteia, Timpul, Universul, şi
articolul semnat de I. Olteanu, publicat în
revista Anale de Istorie, nr. 4/1960, intitulat
„Despre activitatea unor grupuri de partizani
sovietici şi români care au luptat pe teritoriul
Slovaciei în perioada august 1944 – februarie
1945”.
Copii, fotocopii.

67

3162
X

Notă şi lista documentelor predate 1905–1929
cercetătorului maghiar Josza Antal studiate în
arhiva şi biblioteca Institutului.
Copii.

68

3220
X

Hartă întocmită de Comitetul de Istorie a 1942–1944
celui de al Doilea Război Mondial, care se
referă la Rezistenţa din regiunea Le puy de
Dôme, în perioada noiembrie 1942 – august
1944.
Original.
Hartă.
Lb. franceză.

69

191

Articole din presa maghiară, despre
relaţiile româno–maghiare, preluate de presa
germană.
Fotocopii.
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3
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4

Lb. germană.
70

298

Interviu, articole şi relatări cu privire la 1941–1944
relaţiile româno–germane.
Copii.

71

541

Amintiri ale participanţilor la Marea
Revoluţie Socialistă din Octombrie din
Regiunea Iaşi.
Originale, copii.

72

667

Informări, articole, buletine, manifeste şi 1913–1943
apeluri referitoare la aniversarea a 50 de ani de
la apariţia ziarului Pravda.
Copii.
Lb. rusă, română.

73

883

Amintiri scrise de Adorian Gheorghe, 1939–1941
despre internarea în lagărele de concentrare din
Franţa, în perioada 11 februarie 1939 – 27
martie 1941.
Original, copie.

74

1152

Carnetul ofiţerului Cihoschi Enric;
invitaţie la serbarea aniversării Bătăliei de la
Mărăşeşti; broşură intitulată „Operaţiunile
Diviziei a X–a Infanterie în ziua de 6 august
1917”; hărţi despre operaţiunile de la Mărăşeşti
şi alte zone ale operaţiunilor militare; scrisori,
amintiri şi fotografii ale diferitelor persoane
din perioada anului 1917.
Copii, fotocopii.

75

1870

Instrucţiuni, procese–verbale, mandate, 1919–1920
rezoluţii şi scrisori, care fac referire la
activitatea Partidului Comunist din Basarabia,
predate în copii xerox de către Arhiva C.C. al
P.C.R. Institutului de Studii Social Politice de
pe lângă C.C. al P.C.R., la solicitarea
Institutului de Marxism–Leninism de pe lângă
C.C. al P.C.U.S.
Copii.

76

2032

Articole apărute în presa străină cu privire 1926–1936
la conferinţe şi diverse acţiuni la care au
participat şi românii.
Fotocopii.
Lb. germană, franceză, spaniolă, engleză.
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77

78
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2
3552

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

3
4
Raport referitor la deplasarea unei delegaţii 1947–1986
din România în Spania, pentru a participa la
semicentenarul
înfiinţării
Brigăzilor
Internaţionale din Armata Populară Spaniolă;
tabele, liste, note şi observaţii cu privire la
voluntarii români care au luptat pentru apărarea
Spaniei.
Copii.
Lista unităţilor arhivistice inventariate de
creator.

11

–

Nr.
filelor

Obs.

5

6

