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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 Organizaţiile
de masă din România (fond IV). 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 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
I

verificare a fost mult mai laborios, fiind necesară şi o completare a instrumentului de
evidenţă, ţinându-se, 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: adrese,
scrisori, amintiri, articole, comunicate, manifeste, telegrame, studii, rapoarte, broşuri
etc. Ele cuprind informaţii cu privire la mişcarea sindicală şi mişcarea de tineret,
respectiv la acţiunile organizaţiilor de masă din România, între care amintim: Comisia
Generală a Sindicatelor din România, Confederaţia Generală a Muncii, Consiliul
General al Sindicatelor Revoluţionare, Prietenii Naturii, Cercul Femeilor Comuniste,
Liga Drepturilor Omului, Ajutorul Roşu, Blocul Muncitoresc Român, Liga Contra
Cametei, Frontul Plugarilor, Liga Muncii, Amicii U.R.S.S., Liga Contra Prejudecăţilor,
Apărarea Patriotică, Comitetul pentru Ajutorarea Armeniei Sovietice. Aceste organizaţii
legale sau ilegale au contribuit la promovarea ideologiei comuniste, recrutarea,
selectarea şi formarea unei noi elite politice.
Documentele cuprinse în inventar se referă anii 1899 – 1969 şi sunt grupate în
76 u.a., ce reprezintă o cantitate de 2,45 m.l.

18 decembrie 2015

Inspector asistent
Daniela Nicoleta Encean
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1
1

2
994

3
Document intitulat „Statutele Societăţii
Lucrătorilor Ciubotari din oraşul Iaşi”.
Copie.

2

1084

Petiţia lucrătorilor tipografi din Bucureşti 1907–1909
prin care se cere sprijin în fondarea unui
stabiliment unde tipografii să se adăpostească
la bătrâneţe; cărţi de membru în sindicat,
aparţinând lui Friedman Filip şi Franţ
Wönecki.
Originale, copii, fotocopii.

3

74

Adrese, amintiri, note, proiecte, autobiografii, 1940–1957
cântece etc. cu privire la mişcarea sindicală din
România.
Originale, copii.
Lb. maghiară, română.

4

610

Tabele nominale cu privire la persoanele 1919–1939
din conducerea mişcării sindicale din
România.
Copii.

5

70

Amintiri, însemnări, memorii ale unor 1929,1931,
persoane cu privire la Congresul Sindicatelor
1954
Unitare de la Timişoara, din anul 1929.
Originale, copii.
Lb. maghiară, română.

6

1045

Tabele, situaţii, referate cu privire la 1929, 1969
Congresul Sindicatelor Unitare de la
Timişoara, din 2–5 aprilie 1929; notiţe şi
amintiri semnate de Răceanu Elena cu privire
la Congresul de la Timişoara.
Copii.

7

976

Adrese, scrisori şi lucrarea semnată de 1942–1966
Eugen Dunca, intitulată „Lupta Revoluţionară
sub conducerea Partidului Comunist din
România”.
Originale, copii.

901

Scrisori, apeluri, rezoluţii, telegrame, 1922–1928
referate, dări de seamă cu privire la mişcarea
sindicală din România şi legăturile ei cu
Cominternul.
Copii.
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8
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1

2
966

3
Dări de seamă, scrisori, acţiuni etc. cu
privire la mişcarea sindicală din România şi
legăturile ei cu Internaţionala Sindicală Roşie.
Copii.

10

960

Amintiri, memorii, note, referate etc. 1934, 1944
referitoare la mişcarea sindicală din România
şi legăturile ei cu Internaţionala Sindicală
Roşie.
Originale, copii, fotocopii.
Lb. maghiară, română.

11

857

Scrisoarea doctorului Petre Andrei cu 1922–1923
privire la activitatea mişcării de tineret în anii
1922–1923.
Original.

12

866

Articole, scrisori, rapoarte, referate, 1922–1924
directive, extrase, dări de seamă, planuri,
telegrame, proteste, situaţii, articole din presa
vremii etc. privind mişcarea de tineret din
România şi legăturile ei cu Internaţionala
Tineretului Comunist, din perioada 1922–
1924.
Originale, copii, fotocopii.
Lb. germană, franceză, rusă, maghiară,
română.

13

956

Note, declaraţii, scrisori, rapoarte cu 1921–1924
privire la mişcarea de tineret din România şi
legăturile ei cu Internaţionala Tineretului
Comunist.
Copii.

14

434

Note, adrese, extrase din ziare şi fotografii 1928–1937
cu privire la activitatea organizaţiei
Comitetului pentru Ajutorarea Armeniei
Sovietice.
Copii, fotocopii, fotografii.
Lb. armeană, română.

15

921

Corespondenţă purtată între organizaţiile 1932–1938
Ajutorului Roşu din România, Franţa, U.R.S.S.
cu privire la situaţia organizatorică şi
financiară a organizaţiei.
Copii.

878

Articol intitulat „Ajutorul Roşu”, extras
din ziarul Bucovina Sovietică, nr. 2, din iunie

9
vol. I–V

vol.I–XIII

vol. I–II

16
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3

4

1965

1965.
Copie.
17

1273

Declaraţie semnată de Dezsö Susana, cu
privire la activitatea desfăşurată de Pîslea
Eugen în organizaţia Ajutorul Roşu, scrisoare
trimisă de Fischof Irina către Pîslea Eugen, din
14 decembrie 1965.
Copii, hartă în tuş.

18

436

Documente semnate de N. Alexe şi Tănase 1933–1934
Borţoi cu privire la activitatea organizaţiei
Liga Muncii.
Originale, copii.

19

962

Studiu întocmit de Maria Popescu–Puţuri
intitulat „Precizări cu privire la înfiinţarea
organizaţiei
de
masă
Liga
Contra
Prejudecăţilor”.
Original.

20

1012

Amintiri, însemnări, memorii referitoare la 1939–1944
organizaţia Apărarea Patriotică.
Originale, copii.

21

1051

Amintiri, însemnări, note, memorii privind 1938–1944
activitatea organizaţiilor Apărarea Patriotică şi
Ajutorul Roşu, desfăşurată între anii 1940–
1944, cu unele referiri la perioadele anterioare;
memoriu referitor la activitatea organizaţiei
Apărarea din Lugoj în perioada 1938–1944.
Originale, copii.

22

1260

Notă răspuns, semnată de Maria Iliescu, 1940–1945
referitoare la unele întrebări privind activitatea
Apărării Patriotice în perioada anilor 1940–
1945.
Original, copie.

23

1235

Statute, tabele, note, regulamente, 1919–1924
procese–verbale, circulare, adrese, rapoarte,
hotărâri, adeverinţe, cereri, memorii, cu privire
la Federaţia Muncitorilor Mineri şi Topitori
din Ungaria, Uniunea Muncitorilor din
România, Tineretul Socialist, Asociaţia
Sportivă „Prietenii naturii”, prin care se cere
înfiinţarea unui sindicat al muncitorilor din
România etc.
Copii.
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1
24

2
1450

3
4
Amintiri şi comentarii semnate de Zisu 1912–1920
Rivig cu privire la jumătate de veac de
existenţă şi activităţile „Tineretului Muncitor”.
Copii.

25

1473

Actul constitutiv de înfiinţare a Cercului
Cultural „Lumina”, cu sediul în Bucureşti, str.
Locotenent nr. 7.
Copie, fotocopie.

26

1500

Note, memorii, declaraţii şi radiotelegrame 1936–1940
etc. referitoare la M.A.D.O.S.Z.
Copii.
Lb. maghiară, franceză.

27

1539

Memoriul lui Simon Iuliu privind 1935–1940
activitatea Asociaţiei Cultural Sportive
Ardelene (A.C.S.A.).
Originale, fotografii.

28

1569

Note, cereri, buletine, situaţii, tabele, 1918–1920
informări, rapoarte, manifeste, instrucţiuni etc.
cu privire la mişcarea sindicală.
Fotocopii.

29

1759

Materiale predate de Elias Alexandru 1929–1933,
referitoare la organizaţiile Ajutorul Roşu şi
1944
Apărarea Patriotică; raportul Secretariatului
pentru Ţările Balcanice privind lucrările
primului Congres al Tineretului Muncitoresc
Socialist din România şi alte documente cu
privire la Uniunea Tineretului Socialist.
Copii.

30

1912

Note, rezoluţii, circulare, rapoarte, extrase
din diferite documente, etc. cu privire la
dizolvarea U.T.C. în anul 1937.
Copii.

31

2004

Însemnări despre mişcarea de tineret din 1933–1944
municipiul Piatra Neamţ între anii 1933–1934;
date biografice cu privire la: Feraru Solomon,
Cojocaru Simca, Băcuşcă Fany, Grosu Carol,
Căciuleanu Alexandru.
Copii.

32

2038/A

Fotografii, manifeste, articole, monografii, 1910–1945
scrisori, statute, rapoarte, memorii etc.
referitoare la activitatea Societăţii Ortodoxe
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1930

1937

5

Obs.

6
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1

2

3
Naţionale a Femeilor Române, Consiliului
Naţional al Femeilor şi Casei Femeilor, între
anii 1910–1945; extras din lucrarea Ceciliei
Cutescu Storck, intitulată „Fresca unei vieţi”.
Copii.
Lb. franceză, română.

33

2073

Extrase din presa vremii şi din reviste, 1938–1939
scrisori etc. cu privire la mişcarea democratică
a tineretului din lumea întreagă, în perioada
1938–1939.
Copii.
Lb. franceză, engleză.

34

2101

Note, informări, referate etc. în legătură cu 1936–1939
Asociaţia
Culturală
Sportivă
Ardealul
(A.C.S.A.).
Originale, copii.

35

2223

Comunicat apărut în ziarul Clopotul, anul 20 sept.1934
II, nr. 54, din 30 septembrie 1934, privind
arestările făcute la sediul Comitetului Naţional
Antifascist, în seara zilei de 20 septembrie, de
către poliţie şi Garda de Fier, printre cei
arestaţi aflându–se şi Nicolae Ceauşescu.
Copii.

36

2278

Amintiri ale prof. dr. Predescu Rion cu
privire la Liga Contra Prejudecăţilor.
Original.

1935

37

2287

Adrese, procese verbale, rapoarte,
regulamente, situaţii, statute, referate etc. cu
privire la Asociaţia Transilvană pentru
Literatură Română şi Cultura Poporului
Român (A.S.T.R.A.).
Originale, copii.

1947

38

2326

Plan de muncă întocmit de Comisia de
tineret a Comitetului Judeţean P.M.R. Argeş
pentru perioada 1 octombrie – 1 noiembrie
1948.
Copie.

1948

39

2353

Circulare, manifeste, directive etc. cu 1930–1931
privire la activitatea revoluţionară desfăşurată 1940–1941
de Uniunea Tineretului Comunist, în rândurile
armatei, în perioadele 1930–1931 şi 1940–
1941.

5

Datele
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4

5
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1

2
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3

Datele
Nr.
extreme filelor

4

Fotocopii.
40

2354

Rapoarte, adrese, extrase din jurnale de 1919–1932
front, circulare, note informative, telegrame,
referate, articole de presă, rezoluţii, note
telefonice etc. referitoare la activitatea
antimilitaristă şi antirăzboinică, desfăşurată de
U.T.C. în cadrul armatei, în perioada 1919–
1932.
Fotocopii.

41

2370

Certificat emis pe numele lui Vilmos
(Wilmos) Dobos, eliberat de Sindicatul
Muncitorilor Bărbieri şi Coafori din Satu
Mare, în iulie 1920, prin care se atestă că el a
depus în contul organizaţiei suma de 100
coroane şi că se va bucura de toate prevederile
statutului organizaţiei.
Copii.
Lb. maghiară.

42

2374

Volum întocmit de Elsa şi G. Dimitriu– 1928–1940
Serea, conducători ai Cercului Acţiunea
Românească pentru Culturalizarea Maselor,
cuprinzând articole extrase din presa vremii,
afişe etc. cu privire la şezătorile culturale
muncitoreşti organizate, în perioada 1928–
1940, de persoanele amintite mai sus.
Cupuri din ziare.

43

2375

Volum realizat de Elsa şi G. Dimitriu– 1928–1940
Serea cu articole extrase din presa vremii,
calendare, afişe, amintiri etc. referitoare la
şezătorile culturale muncitoreşti organizate, în
perioada 1928–1940, de persoanele amintite
anterior.
Cupuri din ziare.

44

2376

Volum făcut de Elsa şi G. Dimitriu–Serea, 1928–1940
cu articole extrase din presa vremii, afişe,
amintiri, conferinţe, broşuri etc. privind
şezătorile culturale muncitoreşti organizate, în
perioada 1928–1940, de persoanele amintite
mai sus.
Copii, cupuri din ziare.

45

2377

Volum aparţinând lui G. şi Elsei Dimitriu– 1928–1940
Serea, cuprinzând articole extrase din presa
vremii, afişe, anunţuri, conferinţe, broşuri etc.

6

1920

5

Obs.

6
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1

2

3
cu privire la şezătorile culturale muncitoreşti
organizate, în perioada 1928–1940, de
persoanele menţionate mai sus.
Copii, cupuri din ziare.

46

2378

Volum întocmit de Elsa şi G. Dimitriu– 1928–1940
Serea, conţinând articole extrase din presa
vremii, afişe, anunţuri etc. referitoare la
şezătorile culturale muncitoreşti organizate, în
perioada 1928–1940, de către sus–numiţii.
Cupuri din ziare.

47

2379

Volum făcut de Elsa şi G. Dimitriu–Serea, 1928–1940
cu articole extrase din presa vremii, afişe,
amintiri, conferinţe etc. privind şezătorile
culturale muncitoreşti organizate, în perioada
1928–1940, de persoanele amintite mai sus.
Cupuri din ziare.

48

2380

Volum aparţinând lui G. şi Elsei Dimitriu– 1928–1940
Serea, adrese, note şi scrisori de mulţumire,
afişe, anunţuri, broşuri, referate, confirmări,
dări de seamă, adeverinţe, liste, broşuri,
fotografii, dovezi etc. cu privire la şezătorile
culturale muncitoreşti organizate, în perioada
1928–1940, de către persoanele menţionate
anterior.
Original, copii, fotografie, broşură.

49

2381

Volum realizat de Elsa şi G. Dimitriu– 1928–1940
Serea, cuprinzând ziare şi afişe cu privire la
şezătorile culturale muncitoreşti organizate, în
perioada 1928–1940, de către persoanele
amintite mai sus.
Cupuri din ziare.

50

2382

Volum întocmit de Elsa şi G. Dimitriu– 1947–1969
Serea, cereri, adeverinţe, adrese, scrisori,
dovezi etc. referitoare la activitatea culturală
desfăşurată de muncitori şi agricultori, în
perioada 1947–1969, în cadrul cooperativelor
agricole de producţie.
Originale.

51

2383

Volum făcut de Elsa şi G. Dimitriu–Serea, 1928–1940
ce cuprinde şi tabloul cu localităţile în care au
desfăşurat activitatea culturală muncitorească
sus–numiţii în cadrul organizaţiei Acţiunea
Românească pentru Culturalizarea Maselor, în

7

Datele
Nr.
extreme filelor

4

5

Obs.

6

Nr. de
inventar

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

1

2

Cuprinsul unităţii arhivistice

3

Datele
Nr.
extreme filelor

4

perioada 1928–1940.
Copie.
52

2384

Volum realizat de Elsa şi G. Dimitriu– 1928–1940
Serea, referinţe, note, scrisori, declaraţii,
dovezi, adeverinţe, recomandări, note etc. cu
privire la activitatea desfăşurată de către
muncitori, în perioada 1928–1940, în cadrul
şezătorilor
culturale
muncitoreşti
ale
organizaţiei Acţiunea Românească pentru
Culturalizarea Maselor.
Original, copii, fotografie, fotocopie.

53

2385

Volum întocmit de Elsa şi G. Dimitriu–
Serea, Monitorul Oficial nr. 53 din 9 martie
1942 cu privire la internarea susnumiţilor în
lagărul de la Tg. Jiu, conform Hotărârii
Consiliului de Miniştri din 3 martie 1942.
Original.

1942

54

2386

Volum realizat de Elsa şi G. Dimitriu–
Serea, cuprinzând extrase din ziarul Fapta,
anul V, nr. 954, din 14 noiembrie 1947 cu
privire la activitatea sus–numiţilor.
Cupuri din ziar, fotocopie.

1947

55

2408

Relatări
făcute
de
prof.
Anton 1934–1937
Alexandrescu şi Vasile Modoran, cu privire la
Frontul Studenţesc Democrat, în perioada
1934–1937.
Original, copie.

56

2421

Note semnate de Mihail Fîrşirotu, Mircea 1934–1937
Brătucu, Simion Pop, Mihail Dragomirescu,
Gheorghe Vlădescu–Răcoasa, Constantin
Nisipeanu, cu privire la condiţiile în care şi–a
desfăşurat activitatea şi a fost creat Frontul
Studenţesc Democrat
Originale, copii.

57

2478

Scrisori, adrese, procese–verbale etc. 1945–1946
referitoare la activitatea desfăşurată de către
organizaţia Frontului Plugarilor, din judeţul
Neamţ, în perioada 1945–1946.
Copii.

58

2496

Statutele organizaţiilor sindicale şi ale 1899–1941
Uniunii Socialiste, adrese ale acestora şi
declaraţii ale membrilor cu privire la

8

5

Obs.

6

Nr. de
inventar

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

Cuprinsul unităţii arhivistice

1

2

3
activitatea sindicală, desfăşurată între anii
1899–1941.
Copii.
Lb. maghiară, română.

4

59

2518

Informare întocmită de Alexandru
Radovici de la Direcţia Poliţiei de Siguranţă–
Biroul Studii cu privire la Mişcarea Socialistă
din România, în anul 1936.
Copii.

1936

60

2604

Memoriul breslelor salariaţilor şi micilor
meseriaşi din ţinutul Olt, întocmit la asasinarea
lui Armand Călinescu, predat rezidentului
regal al Ţinutului Olt – Craiova, în anul 1939.
Copie, fotocopii.

sept. 1939

61

2762
IV

Scrisoare deschisă semnată de Ilie 15 iun. 1942
Cătărău, secretar general al Asociaţiei
Irredentiste „Carpaţi” şi „Ginta Latină” din
România, adresată domnilor C. Davila, Gl.
Moraru and Company de la „Mişcarea
Muncitorească”.
Copii.
Lb. engleză.

62

2772
IV

Carte de membru a Frontului Asiguraţilor,
emisă pe numele lui Vasile Vrînceanu; Statutul
Frontului Asiguraţilor – asociaţie pentru
apărarea
intereselor
asiguraţilor
Casei
Centrale.
Originale, fotocopii.

1936

63

2814
IV

Rapoarte, rezoluţii, circulare, articole de
presă, apeluri, manifeste etc. cu privire la
lucrările Congresului Sindicatelor Unitare de la
Timişoara, desfăşurat în zilele de 2–5 aprilie
1929, şi procesul de la Timişoara, din perioada
august– septembrie 1929.
Copii.

1929

64

2837

Amintiri semnate de diverse persoane cu
privire la prima Conferinţă sindicală din anul
1906.
Copii.

1906

65

2959

Document intitulat „Organizaţia apărării”
referitor la activitatea organizaţiei, acţiunile
antifasciste şi de sprijin a familiilor celor

1943
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închişi.
Original, copie.
2978
IV

Scrisori, rapoarte, informaţii, referate, dări 1924–1944
de seamă, rezoluţii, chemări, cereri etc. cu
privire la activitatea organizaţiilor de tineret
din România.
Copii.

67

3067
IV

Note şi însemnări cu privire la
consfătuirea C.C. al Frontului Plugarilor, din 7
februarie 1953, în care s–a hotărât încetarea
activităţii organizaţiei şi autodizolvarea sa.
Copii.

68

3138
IV

Note şi referate cu privire la Mişcarea 1923–1938
tineretului social–democrat şi socialist din
România, în perioada 1923–1938.
Originale, copii.

69

3226
IV

Broşură semnată de prof. dr. C. I. Parhon,
dr. Dem. Paulian, dr. St. Irimescu şi Ilie
Cristea, intitulată „Minunea de la Maglavit”.
Originale, copie.

70

3355

Memorii, situaţii, rapoarte, extrase, dări de 1944–1951
seamă, tabele statistice, referate şi procese
verbale cu privire la activitatea Confederaţiei
Generale a Muncii, desfăşurată în anii 1944–
1951.
Copii.

71

3455
II

Note şi referate etc. privind activitatea 1908–1965
politică a mişcării tineretului din România.
Copii.

72

394

Note şi amintiri referitoare la activitatea 1929–1933
organizaţiei Frontul Plugarilor.
Copie.

73

1350
IV

Citate din presa vremii cu privire la 1926–1930
Tineretul Ţărănesc Român Independent, sub
conducerea dr. ing. Tudor Ionescu.
Originale, copii.

74

3354
IV

Procese–verbale, situaţii, adrese, apeluri 1944–1946
cu privire la tratativele duse de Confederaţia
Generală a Muncii şi reprezentanţii
muncitorilor cu Direcţia Generală a Uzinelor

66
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3
Vulcan şi Direcţia Generală a Societăţii Titan–
Nadrag Calan.
Originale, copii.

75

3554

Adresa
Consiliului
Cinematografiei
privind realizarea filmului „Dr. Gh.
Marinescu”, în Studioul Al. Sahia, la care se va
lua în considerare şi atitudinea politică pe care
acesta a manifestat–o în cadrul Ligii Contra
Prejudecăţilor.
Originale, copii.

feb. – apr.
1964

Lista unităţilor arhivistice inventariate de
creator.

–
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