
CO'NFLICTELE COLECTIVE DE ~MUNCĂ DE LA f·ABRICA DE 
TESĂ TURI ŞI INDUSTRIE CASNICA "HENRY KLINGER", 
DIN ORAŞUL SF. GHEORGHE, DIN ANII 1931 ŞI 1932 

IOAN MÎNDREA şi ŞTEFAN MIKLOS 

Criza economică din anii 1929- 1933, dezlănţuită cu extremă duri
tate, a prins în vîltoarea ei şi România, atingîndu-i aproape toate com
partimentele vieţii economice în proporţii alarr11ante 1. 

Ducînd o politică antipopulară de ieşire din criză prin arunoarea 
greutăţilor asupra maselor populare, cLasele dominante au luat o serie de 

măsuri pentru a-şi menţine pr-ofiturile neatinse, dezlănţuind în acest 
scop o intensă ofensivă asupra nivelului de trai al oamenilor muncii. Au 
devenit foarte frecv·ente o serie de fenomene ca : concedieri masive de 
muncitori, scăderea sistematiCă a salariilor, ziua de lucru în majoritatea 
cazurilor prelungită, sporirea impozite~or şi taxelor de tot felul 2. 

Ca urmare a adîncirOi contradicţiilor sociale, a înrăutăţirii situaţiei 

maselor largi populare, s-au desfăşunat în perioada crizei economice, 
sub conducerea nemijlocită a partidului comunist, mari lupte revoluţio
r.are 3. În bătăliile de cLasă purtate între anii 1929-1933 - sublinia to
Yarăşul Nicolae Ceauşescu - "clasa muncitoare, în frunte cu partidul co
munist, s-a afirmat ou putere pe arena istoriei oa cea mai înaintată forţă 
a societăţii româneşti, avangarda luptei întregului popor impotriva peri
colului fasd'St, pentru democraţie, independenţă naţională"'li. 

Arma cea mai eficace în oadrul 'diverselor forme ' şi mijloace de luptă 

·ale proletariatului îndrumat de pa: tid, continuă să fie greva, căreia i 
s-au adăugat şi alte forme ale luptei de clasă printre care au fost şi con
.flictele colective de muncă din intreprinderi 3. De obicei conflictele de 
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muncă erau strîns legate de modul în care emu "respectate" contractele 
dintre muncitori şi patroni, de felul în care "legiLe muncii în vigoare" 
erau puse în aplicare. 

Statul burghez a fost nevoit să adopte în faţa procesului crescind 
de formare şi organizare a proletariatului, o legl,qlaţie a muncii, care 
reprezenta "un instrument" de reglementare a relaţiilor dintre proleta
riat şi patronat. Adoptarea şi dezvoltarea leg~slaţiei muncii, care cuprin
dea şi contractul colectiv, a fost legată nemijlocit de apariţia şi extin
derea relaţiilor de producţie capitJahste, de naşterea şi creşterea nume
rică a proletariatului şi de intensificarea luptei revoluţionare a mase
lor6. Dar, această legislaţie a muncii aveau un pronunţat caracter de clHsă, 
era în mare parte demagogică şi contradictonie7• Cu toate acestea, leg1ile 
muncii ş1 indeosebi legea contractului colectiv, fiind singurul mijloc 
lPgal de reglementare a relaţiilor de muncă în intreprinderile capitaliste, 
au fost întotdeauna invocate de muncitori în timpul conflictelor lor cu 
patronii. 

In perioada crizei economice, dasele dorrninante nereuşind să impie
dice legiferarea contractului colectiv de muncă, au căutat prin toate 
mijloacele să frîneze aplkarea prevederilor demooratic:e ale legii 8• Acest 
fapt a determinat intense acţiuni revoluţionare ale proletari1atului, pentru 
odoptarea şi .aplioarea contractelor colective. In vederea impunerii .aces
tui deziderat s-au des:făşumt mari acţiuni de clasă. Proletariatul cerea 
insist,ent, încetarea politidi antipopulare de arunoare a efectelor crizei 
asupra maselor, sistarea "curbelor de sacrificiu"9 • 

Trebuie menţionat faptul că, în anii i1929-1933, clasa muncitoare 
din România, prin luptă revoluţionară a reuşit să impună 1209 contracte 
colective de muncă, în 494 7 de întreprinderi, acţiune la care au luat 
parte 3'35 055 saJJari<aţi 10. 

In cadrul acestor lupte, un rol important l~au avut comuniştii, care 
prin intermediul sindicatelor au mobilizet şi îndemnat pe muncitori să 
ceară Inspectoratelor muncii purtarea tratativelor ou patronii şi încheie
rea unor contracte colective cu cîştig de oauză pentru muncitori. Foarte 
semnificativ în acest sens est€ apelul C.C. al P.C.R. din noiembrie 1931, 

către comitetele de partid regionale şi looale, care îndemDJa pe comunişti 
la acţiuni hotărîte, în cadrul luptelor zilnke, pentru a-i salva pe munci
tori din ghearele mizeriei şi foametei 11. 

Consecinţele dezastruoase ale crizei econo:mke din anii 1929- 1933 
au fost simţite din plin de oamenii muncii din onaşul Sf. Gheorghe. Zia
rul local "Szekely Nep" din iunie 1931, arată că "Criza economică în 
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permanentă creştere se manifestă în proporţii din oe in ce mai mari şi 
efectele sale negative se simt şi în oraşul nostru" 12• Intr-adevăr şi aici, 
şamajul, ou:r4bele de saJar!i!ficiu, oonoodieTile aru oOIIltr:iJbuit 1a ad[rndrea 
~tării de mi~erie în rîndul populaţiei nevoi.ruşe 13• Urmările acestor feno-
mene au produs puternilce nemul~ll!miri în rîndul maselor muncitoare, care 
s-au materializat în continue lupte revoluţi,onare. 

La f1abrka de ţesături şi industrie casnkă "Henry Klinger" din oraşul 
Sf. Gheorghe, au avut loc în anii 1931 şi 1932, repetate con:filide colec
tive de muncă între muncitori şi patroni; ele apar ca mijloaoe de luptă 
ale lucrătorilor împotriva ofensivei patronale de a reduce continuu sala
nile şi de a mări duDa1:Ja zilei de lucru 14• Aceste acţiuni, nu atpar ca un 
fenomen izolat, ci se integrează orgaruic în rîndul luptelor muncitorilor 
din oraşul Sf. Gheorghe şi a celorf!Jalte categorii de oameni ai muncii îm
potriva intensificării exploatării şi a m..ălsurilor teroriste. Tot în această 
perioadă, au avut loc conflicte ·colective de muncă între patronii restau
rantelor din oraşul Sf. Gheorghe şi ospătari (chelneri), reprezentaţi prin 
sindLcatul Uniunii angajaţilor din industria ospitalieră - grupa Braşov 15• 

De asemenea, au avut loc numer01ase adunări muncitoreşti, la care s-a 
infierat tendinţa guvernului de a arunca greutăţile crizei pe seama oa
menilor muncii. Astfel, la adunarea din 22 februarie 1931, muncitorii au 
criticat - rel,atează ziarul "Szekely Nep", din februarie 1931 - ,,proce
dura guvernului de a impune tmpozitele de sacrificiu pe funcţionari, pe 
acei muncitori, a căror salarii nu sînt îndeajuns pentru cele necesare" 18• 

Printre acţiunile majore ale proletariatului din această looalitJate, împo
triva ofensivei patronale, se înscri;e şi greva muncitorilor tipogrefi, de 
la tipografia "Patria", din iunie 193,1 17• 

La fabrica de ţesături şi inidustri~e casnkă "Henry Klinger", instituţie 
capitalistă înzestrată în 1931 cu 355 războaie m.ecanke, lucrau în acel 
an 516 salariaţi, din care 449 muncitori şi 67 funcţionari, iar în anul 
1932, lucrau 508 sal,ariaţi, din care 442 muncitori şi 66 funcţionari. Din 
:otalul muncitorilor angajaţi la această fabrică, mai mult de jumătate 
erau femei, care constituiau o mînă de lucru ieftină şi mai inofensivă în 
cazuri de confliJCte de muncă între lucrători şi patroni 18• 

Conflktul de muncă s ... a declanşat la această fabrică, ca urmare a 
rezilierii de către patroni, în ianuarie 1931, a contractuiui colectiv, in
cheiat cu muncitorii la 28 martie 1930, ou scopul de a putea ajunge la 
o nouă convenţie de muncă, care să conţină o r~educere a saLariului mun
~itorilor. 

Tratativele purtate de direcţiunea fabricii direct cu muncitorii au 
eşuat, fapt ce determină conducerea acestei instituţii să ceară interven-
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ţia ln&pectora:tului Muncii din 'Braşov, pentru aplanarea conflictului de 
muncă şi salariwre 19• Refuzul muncitorilor de la frabrica "Henry ·Klin
ger'' de a aooepta măsura de -reducere a .salariilor, denotă faptul că aceş
tia er..au hotărîţi să se apere în faţa aibuzurilor şi bunului plac al ·patro
nilor de a modifka înţelegerea cu privire la condiţiile de muneă şi . sa
larizare. 

Inspectoratul Muncii din Braşo;v, ca urmare a s"Olicitării direcţiunii 

fabricii "Henry Klinger" de a interveni pentru stingerea confli.dului de 
muncă de la ac.eastă instituţie, adresează atît direcţiunii fabricii, cît şi 

muncitorilor citaţi, prin care înştiinţează părţile în conflkt să trimită 
reprezentanţi la tratative~e de conci.Jliere fixate pentru ziua de 4 marti,e 
1931 20• Cei 358 de murucitori particirpanţi la conflict, investes'c o dele
gaţile oompu.rsă din opt persoane, 1să-i reprezinte la tratativele cu p.at>ronii. 
Din delegaţie făroeau parte muncitorii : Sandor Iosif, Katona Elisabeta, 
Kresztes J6zsefne, Szab6 Ioan, Czintos Andrei, Szep Marton. Teglas 
Andrei şi Demeter Rozalia. Patronii trimit să-i reprezinte la tratativele 
cu muncitorii; pe W. Gust, secrebarul Uniunii indUJstriaşilor din Braşov 21. 

In ziua de 4 martie 19S'l, la sediul fabricii "Henry Klinger", în pre
zenţa inspectorului şef al Inspectoratului Muncii Braşov, au început tra
tativele pentru aplanarea conflictului de muncă şi salarizare. La discuţii 
au partkipat din partea muncitorilor, delegaţia celor opt şi încă trei lu
crători cu drept de asistenţă, iar din partea patronilor delegatul între
prinderii W. Gust, directorii E. Montag ~i R. Schmidt. De remarcat 
faptul că printre reprezentanţii muncitorilor erau şi membrii ai Sindica
tului lucrătorilor din industria textilă din ora6uJ Sf. Gheorghe. La fabrica 
"Henry Klinger" majoritatea salariaţilor erau sinrdicalizaţi 22. 

Apărători aii intereselor capitaUşrtilor, reprezentanQii patronului au 
condiţionat încheierea unui nou contract colectirv cu muncitorii fra~bridi, 
de aplicarea unei reduceri a salariului lucrătorilor în proporţie de : 10o;0 

dacă se lucra 4 zile săptămînal, llD/ o dacă se lucm 5 zile şi 120/ 0 dacă se 
lucra 6 zile pe săptărmînă. Reducerea saltariului lucrătorilor era chipurile 
"motivată" de faptul că şi preţurile pieţii la artkolele alimentare, tex
tile, încălţăminte etc., au scăzut mult în timpul crizei, iar în magazinele 
faibridi sînt stocuri masive de marfă, fără a putea fi vîndută 23• 

Din această poziţie reiese dar caracterul abuziv, inuman, al măsu
rilor luate de patroni, cu sprijinul statului, pentru ta-şi salva capibalurile 
neatinse de efectele crizei. 

Pentru muncitorii de la f:abrka "Henry Klin.ger", contractul colectiv 
de muncă constituia un instrument de luptă pentru uşurarea condiţiilor 
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lor de muncă şi de viaţă, motiv pentru care, delegaţia muncitorilor la 
tratativele de eonoiEere, respinge propunerea patronilor ·referitoare la 
reducerea salariilor în proporţiile arătate. La rindul lor reprezentanţii 
muncito:rilor înaintează o altă propunere, care totuşi admitea o reducere 
de salariu în proporţie de : 70/o d31că se lu·cr<au 4 zile pe săptăirri.înă, 8°/0 

d:alcă se lucrau 5 zile şi 90J0 dacă se lucrau toate cele 6 zile Ludătoare 
ale săptămînii. Patronii în dorinţa lor nesecătuită de cîştig, resping a
ceastă ofertă 24. 

După lungi discuţii contradidorii, în care delegaţii muncitorilor au 
apărut în numele celor 358 de lucrători , dreptul la o viaţă mai bună, s-a 
încheiat un nou contract colectiv de muncă, care prevedea o reducere 
a sala:riilor, într-o formă ceva mai apropiată de propunerea delegaţiei 

muncitorilor şi anume : cu 10°/0 dacă se lucra pină la 40 de ore .săptămî
nal şi cu 12o;0 pentru oozul în care se lucra mai mult de 40 de ore pe 
săptăm1nă. Totodată muncitorii au impus în noul contract, c.a ajutOfiul 
familiar pentru copii, să nu fie supus reducerii aplicate saLariului 25. 

Printr-o poziţie fermă, hotărîtă, muncitorii au reuşit totuşi să obţină 
parţial unele revendi·cări. Victoria lor nu a fost deplină, spectrul foame
tei, al concedierilor şi şomajului i-au determinat pe aoeştia să accepte o 
reducere a salariilor. 

în anul 1932, cLasele dominante au iniţiat noi măsuri pe linia scăderii 
nivelul de trai al celor oe muncesc, prin oonoedieri de masă, scăderi 
de salarii, aplicarea altor "curbe de s•s:crificiu" etc. Ca umnare luptele 
revoluţion<Clfe ale pro1etariatului în jurul problematicii contradelor colec
tive s-a intenrsifkat 26• 

La fabrica de ţesături şi industrie casnică "Henry Klinger", ofensiva 
patronală s-a manifestat prin refuzul direcţiunii de a mai prelungi con
tractul colectiv de muncă încheiat cu salariaţii în ziua de 4 martie 1931 
şi a cărei valabilitate expiifa la 1 martie 1932. Prin această măsură pa
tronii spereau să încheie un nou contract cu mundtorii, care să cuprindă 
aUe reduceri de sa1a:riu27• 

Tratativele şi discuţiile purtate de conducerea firmei cu muncitorii, 
nu au ajuns la ţelul seontat de patroni, fapt pentru care direcţiunea fa
bricii solicită şi în acest an, in1tervenţia Inspectoratului Muncii Braşov, 

pentru aplanarea conflictului de muncă ivit. 

La acest con:filid partidpă din cei 508 saLariaţi ai · fabricii, un număr 

de 442 mllln!Citori, din care 120 erau membrii .de sindicat28• În pre~en~a 
inspectorului şef al Inspectoratului Muncii Braşov, delegaţia muncitorilor 
compusă din : Sanrdor Iosif, Czintos Andrei, Lichtfuss Rez1s6ne, L6rincz 
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Iulia, Mikl6s Andrei, Balazs M6zes, Teglas Andrei, Kovacs Gergely şi ai 
patronilor, reprezentanţi prin dirtctorii I. Montag şi R. Sahmidt, au în
ceput în zirua de 31 mai 1932, /La sediul if,abricii "Henry Kllinger" trata
tivele de conciliere 29• 

După anevoioase şi contradictorii discuţii se î!11dh.eie la 4 martie 1932, 
un nou contract de muncă şi sa,lai'izare, cu valabili,talte pînă la 1 martie 
1933. Aces·ta CUiprindea toate di,spoziţii1e vechiului contract, referitor la 
condiţiile de muncă ale salariaţilor, dar aducea schimbări în ceea ce 
priveşte salariz,area şi anume se fixa pentru fiecare categorie de muncă, 
un anumit salar tarifar pe oră şi pe zi. De asemenea se fixa şi ajutorul 
familiar pentru copii la 0,65 lei pe oră lucrată. 

Aceste prevederi pUJteau fi revizuite de părţi după şase luni de la 
încheierea contractului 30• Şi în acest contract colectiv de muncă, mun
citorii au fost sili·ţi şi împinşi de imensele greutăţi ale vieţii, în anul cel 
mai de vîrf al crizei, să accepte o reducere de salar la munoa în acord 
cu o proporţie de 1 OO/o (făoînd eXIcepţie salarizarea în acord din sectorul 
fabrkării unor categorii de pînz.eturi brute) 31. 

Prin faptul că contractul nominaliza şi fixa pe di]erite categorii sa
lariul lucrătorilor, s-a realizat un pas înainte pe linia luptei împotriva 
bunului plac şi al abuzudlor patronilor în chestiunea retribuirii munci
torilor. Ca o viotofi.e a lucrătorilor, apare şi faptul că ei au înscris în 

noul ·contract colectiv încheiat cu patronii, r·espectarea zirlei de 1 Mai, a 
solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, ca săribătoaf\e legală, în 
timpul căr·eia să nu se lucreze la fabrică, îDlSă muncitorii să primească 
pentru această zi salariile obişnuite. De asemenea, contradul îns·cria la 

Câpitolul "Di1spoziţii finale", unele stipulaţii de o deosebită însemnătate 
pentru muncitori şi anume: dreptul muncitorilor de a se organiza în sin
dicate şi de a participa la mişcările pentru salariu, fără ca aceştia să fie 
concediaţi, precUJm şi obHgaţia patronilor de a recunoaşte "oarrnenH de 
Î'Ecredere" .delegaţii muncitorilor la tratahvele cu patronii). Datoria "oa-

menilm de încredere", se sublinia în contract "este de a duoe La cunoştin
ţa direcţiunii întreprinderii plîngeri1e, reclaanaţiile şi dorinţele muncito
rilor şi în aceste pr.ivinţe să trateze cu direcţiunea întreprinderii" 32• 

Pentru muncitorii de La fabrroa de ţesături şi industrie oosnkă 
,,Henry Klinger", prevederi~e con tradului colecti;v de muncă încheiat în 
m~rtie 1932, a avut un rol msel11lnat m apararea dreptunlor lor econo
mice, în diminuarea po1itkii de ofensivă patronală manifestată în acei 
an prin intensificaTea exploatării. Prin poziţia lor fermă, hotărHă, mun
citorii au reuşit să impună patronilor îns,crierea în contractul colediv de 
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muncă, unele prevederi ce ~aveau menirea să reg1ementeze rapoartele de 
muncă şi salarizare la această întreprindere. In faţa agitaţiei şi nemul
ţumirilor muncitorilor, direcţiunea fabricii a fost nevoită să recunoască 
pentru muncitori,într-un document oficial - contMctul colectirv - dr·ep
tul 1munJCitori1oc la 01rgcmioore în s:ilnidiJCate, să admită a avea reprezen
tanti la tratat:i;v.ele cu patronii din rîndui elementelor de nădejde ale pro
letariatului şi chiar să primită renunţarea la măsura represivă a conee
dierilor lucrătorilor. 

Cu toate că victoria muncitorilor în lupta cu patronii nu a fost decît 
parţială, fapt ce se datora concesiilor făcute de muncitori în faţa spec
trului mizeriei şi al şomajului, conflictele de muncă şi saLarizare de la 
fabrica "Henry Klinger" au scos în evidenţă hotăcrîrea de luptă, unitatea 
şi forta celor exploataţi. 

KOLLEKTiV MUNKAKONFLIKTUSOK A SEPSISZENTGYORGYI 
"HENRY KLINGER", HAZIIPARI SZOVODEBEN 1931-1932-BEN 

(Kivonat) 

E tanulmany a bras.s6i Allami Leveltarban talalhat6 dokumentaci6s 

anyagra, valamint a korabeli helyi sajt6han megjelent koz1emenye.kTe 

alapozik, bemutatja a sepsiszentgyorgyi "Henry Klinger" haziipari szovode 

munk,asainak harcat a munkaad6kk,al szemtben jobb fizeres ele:neseert, harc 

mely 1931-1932-ben munlkakonfliktusokban nyilvanult meg. 

Ezek a konfliktusok szervesen belreilles.zkednek, mint az az osztcily

harc egyik formaja, a ga:.adasagi valsag idoszakaba. 1929-19·33-ban ezek 

ellenallasi eszkozt jelentettek a munk:aad6k foko:.aato.s fizetes csăkken

te1sevel szemben. 

J.6Uehet a munkasok osak egyes reszlege.s kaveteleseket ertek el, 

melyek els6sorban a murrkassag reszer61 tortent engedmenyekkel magya

razhat6k, az amugyi1s nagy munkanelkruHseg es nyomor hatasa alatt, 

ennek ellenrere azonban megis sikerult megvedeni,ok a munkahoz val6 

jogukat es ugyanakkor bebizonyitottak a kizscikmanyolt tomegek egyesult 

erejet a munkaad6kkal szemben. 
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DrE KOLfEKTIVEN .A.RB;EI1SKONţLif<TE 1·N .D:ER 'FABRÎK JFUR 
)WEBREI ONO )HNUSINDUSTRJE ,;HE1NRY KtiN·GE'R", AUS 

-sF. ;GHEORGHE IN ~DE'N '193'1 UND 19;32 

(Zusammerifassurig) 

Die auf Grund von Archi·vquellen au1s dem Staatsar·chiv in Bnaşov 
(Kronstadt) sowie vcm Presseberichten verfasste AI'ibeit schuldei'It Aspekte 

'"''JS dem Kampf der A~beiter von der Fabrik fur Weberei' urid Rausindustri<e 
"Henry Klinger" aus Sf. 'Gheorghe, die in den kollektiven Arbeitskonflik
ten und Lohnfo:rderungen in den Jahren 1931 und 1932 zum Ausdruak 
kamen. 

Diese Arbeitskonflikte gliederten sich als Formen des Kl13ssenk,a;mp
fes O['gani,sch in die Wiritsohaftskrise von 1929-1933 ein Ulnd bildeten ein 
MitJtel des Widenstandes seitens der Arbei'ter gegen die Herabdri.ickung 
der Lohne. 

Obwohl die Forderungen der Arbeiter nur zum Teil erfi.illt wurden, 
da sie unter dem Druck der ~..Jot und der Arbeitslosigkeit nachgaben und 
Zugestandnisse ma-chten, gelang •es dern A:rlbeiterrn dennoch, sich dt::-~ 

Recht auf Arbeit zu siohern und die vereinte Kraft der Ausgebeuteten 
zu demonstrieren. 
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