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Avîntul industrial de la sfîrşitul sec. al XIX-lea continuă într-un
ritm rapid şi în primul deceniu al secolului al XX-lea. Acest fenomen
este oglindit prin creşterea numărului întreprinderilor mari industriale,
a numărului minerilor precum şi prin creşterea producţiei industriale extractive şi de prelucrare a materiilor prime. Iri intervalul 1900-1910 numărul întreprinderilor pe ansamblul industriei s-a mărit cu 65,8o;0•1 Dezvoltarea industrială nu s-a desfăşurat în mod proporţional, unele regiuni
ca Banatul, comitatele Braşov şi Sibiu dezvoltîndu-se în ritm rapid, altele însă 'Ca Maramureşul, Sălajul, Bistriţa Năsăud,, Tîrnava Mare şi Tirnava Mică, Trei Scaune, Ciuc ş.a. au rămas în urmă, cu toate că în aceste
regiuni existau importante materii prime, atît de necesare industriei.
Capitalul străin - în special cel austriac, maghiar, german, francez
şi belgian profitînd de înapoierea economică, de mînă de lucru ieftină
şi de bogăţiile naturale ale Transilvaniei, caută să cucerească poziţii tot
mai însemnate în diferite ramuri ale industriei. Ca urmare, un număr
de 24 întreprinderi mari, reprezentînd 61,90/0 din totalul societăţilor industriale pe acţiuni erau dominate de capitalul austriac, german, francez şi belgian. Capitalul străin a transformat Transilvania în sursă de
materii prime, dezvoltînd în special ramurile extractive şi cele producă
toare de semifabricate. 2
Ca o consecinţă firească a dezvoltării industriei a crescut şi numărul
muncitorilor. Numai într-un deceniu numărul proletarilor industriali din
Transilvania a crescut de la 130.000 la 200.000. 3
Consecinţă a exploatării duble, a claselor dominate autohtone şi a
burgheziei străine -în special austriece - condiţiile de viaţă, de muncă
şi de salarizare a maselor muncitoare erau deosebit de grele. Toate
acestea au determinat creşterea combativităţii maselor, 1au stimulat iniţiativa şi spiritul revoluţionar. La începutul secolului XX în multe centre
din Transilvania, juptele revendicative ale proletariatului au luat proporţii mari.
Judeţul Trei Scaune se situa printre acele regiuni care erau din
cele mai înapoiate în .privinţa deZJVO'ltării industriei şi 'În speda'l a in'dus-

182

triei mari. Ramura predominantă a economie era agricultura, alături de
care au apărut cîteva ramuri industriale, care ·e rau legate de prelucrarea
ma1teriei !prime ca: industria textirră, de exploa:t·are şi prelucrare a '}emnului, precum şi exploatarea cărbunelui la Căpeni, în bazinul Baraoltului.
însă, şi în continuare, cea mai mare pondere în economia judeţului o
avea mica producţie meşteşugărească, numărul ţesăturilor, tăbăcarilor,
curelarilor , tîmplarilor, măcelarilor, cismarilor, cojocarilor, etc. fiind
foarte ridicat. 4 La începutul secolului al XX-lea se găseau în judeţul
Trei Scaune un număr de 2969 de ateliere meşteşugăreşti, fără nici un
angajat, 695 de ateliere cu cîte un muncitor, 311 ateliere cu cîte doi
muncitori, 205 ateliere cu un număr de 3-5 lucrători. Sînt înregistrate
la această dată doar 53 de întreprinderi la care lucrau cîte 6-10 muncitori, 12 întreprinderi 1CU 10- 20 muncitori şi 7 întreprinderi cu peste
20 de m unei tori.
Industria textilă, una din ramurile industriale relativ dezvoltate, era
reprezentată prin fabrica de ţesut Klinger din oraşul Sfîntu Gheorghe şi
o mică fabrică de postav din aceaşi localitate. 5
Exploatarea lemnului avea cel mai mare centru la Covasna, unde
lucrau peste 500 de muncitori în cadrul Societăţii pe acţiuni a Industriei
silvice din Ardeal. 6
Criza economică din anii 1900-1903 va afecta marea majoritate a
întreprinderilor. Ca urmare a situaţiei create în ultimul an al crizei, Fabrica de ţesături "Klinger" din Sfîntu Gheorghe, neavînd posibilităţi
favorabile de desfacere a produselor, a fost nevoită să-şi reducă mult
capacitatea de producţie - s·emnalează Raportul Camerei de comerţ şi
industrie din Tîrgu Mureş. Mărfurile finite vor fi valorificate prin voiajori comerciali ·şi livrări către armată. 7 Scăderea producţei, înrăutăţirea
situaţiei muncitorilor şi a raporturilor de muncă vor duce la izbucnirea a
numeroase conflicte dintre patroni şi muncitori. 8 Din această cauză,
muncitorii iniţi,ază numeroase acţiuni pentru a stăvili pauperizarea maselor populare şi de a lichida extinderea şomajului. Emigrări1e în regiunile învecinate, precum şi în diferite ţări ale Europei sau în Statele
Unite ale Americii, numai în anul 1904 s-au ridicat la cifra de 7036,
cifră ce repr·ezinltă numărul persoanelor plecaţi. din localităţile din zon ăY
In perioada anilor 1906-1907 se constată o redresare şi în viaţa
economică a judeţuliUi, interval în care o serie de întreprinderi vor reuşi
să-şi mărească \producţia şi să găsească noi modalităţi de valorificare a
produselor. In anul 1907 Fabrica de ţesături "Klinger" are 677 muncitorF0 şi lucrează cu toată capacitatea. Noua redresare economică va duce
la dublarea producţiei unor întreprinderi. Creşte producţia şi la Fabrica
de ţigarete din Sfîntu Gheorghe, care în anul 1907 lucra cu peste 300 de
muncitori. Semne de mărire a producţiei se constată şi la alte întreprinderi şi fabrici din judeţ. Producţia atelierelor de tîmplărie, ţesătorie, pielărie, încălţăminte, etc. în general mica producţie meşteşugărească, va
cunoaşte o înviorare în primul rînd, datorită comenzilor venite din partea armateiP
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Transformările specifice şi înviorarea econom1e1, nu vor rămîne cfără
ecou nici pe plan social. Dez:voltarea producţiei inldustrial1:e oapita1liste
a fost însoţită de un proces continuu de agravare a situaţiei sociale a
maselor muncitoare. La începutul secolului al XX-lea, exploatarea mundtorimii se intensifică: patronii, în goana lor dl.liPă profit ridicat, vor
mări durata zilei de lucru de la orele 5 dimineaţa, pînă la 7 seara, munca
ce trebuia prestată fiind deosebit de grea. Este grăitor în acest sens fapt ul, că un muncitor forestier, de exemplu, de la Societatea Industriei Silvice din Ardeal, în 1906, primea pe o zi de muncă numai 70-80 de creiţari13. La toate acestea s-au mai adăugit şi alte greutăţi, ca inexistenţa
măsurilor de protecţie a muncii, a asistenţei medicale, ş.a. Raportul Camerei de comerţ şi industrie din Tîrgu Mureş, consemnează în anul 1906,
ca principala cauză a înrăutăţirii situaţiei maselor populare şi a demoralizării generale" . . . pauperizarea populaţiei, datorii, necazuri cauzate de
pe urma proceselor pierdute ... 14
Începutul secolului al XX-lea, marchează 1şi pe teritoriul fostului
judeţ T~rei Scaune, oa urmare a intensificării explloatării capitaliste şi a
consecinţelor nefaste ale crizei economice, o puternică înviorare a luptei
proletariatului local, care organizează numeroase acţiuni de luptă pentru
satisfacerea unor condiţii mai bune de muncă şi de trai, pentru asigurarea unor drepturi politice, pentru emancipare, pentru crearea unor condiţii, care să asigure posibilităţi de organizare politică 1Şi profesională.
Mişcarea muncitorească din judeţul nostru are legături organice cu
celelalte centre economice ale ţării. O circulară ministerială din 1898
arată că " ... de organizaţiile judeţene din Braşov aparţin organizaţiile
judeţene din Braşov, Ciuc, Făgăraş şi Trei Scaune" 15, demonstrează faptul că muncitorimea din judeţul nostru se afla în faza de rformare a
organizaţiilor sale, ceeace va duce, odată cu dezvoltarea procesului de
industrializare capitalistă, la extinderea şi perfecţionarea acestora.
În această perioadă muncitorii şi socialiştii din judeţ au primit un
ajutor preţios din partea reprez.entanţilor Reginalei Braşov, de ,c are aparţineau cît şi din partea Partidului Social Democrat din Ungaria. Reprezentaţii muncitorilor, meseriaşilor din Sfîntu Gheorghe şi Tîrgu Secuiesc
sînt prezenţi la Congresul sindicaliştilor ardeleni din Braşov, care a avut
loc între 3-4 iunie 1900. Cu asemenea ocazii, muncitorii din judeţul
nostru, prin reprezentanţii lor, ajung în contact cu ideile socialiste ale
vremii. Delegaţii, odată întorşi acasă, desfăşoară o vie activitate propagandistă şi onganiz,a'tori'Că, îmtpă'rtăşind şi .fo'l osind eXJperienţa ce1oiflla1te
centre muncitoreşti.
Exploatarea crîncenă a maselor populare, creşterea nemulţumirii
acestora, vor ajunge la încordarea maximă în perioada anilor 1903-1907,
cînd în toată Transilvania se manifestă un puternic avînt al lupt,elor
muncitoreşti, determinat de ascuţirea contradicţiilor dintre clasele stăpî
nitoare şi masele populare, precum şi de intensificarea exploatării naţionale din cadrul Imperiului austro-ungar. Această perioadă se caracterizează prin izbucnirea a numeroase greve şi demonstraţii, iniţiate de
muncitorii din fabrid şi ateliere. Astfel la 11 mai 1903, intră în grevă
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lucrătorii pantofari de la majoritatea breslelor din Tîrgu Secui~sc. Printre revendicările rpe prim plan se situau cele de ordin economic, cerinţe,
care trebuiau să contribuie la ridicarea nivelului de trai. Între delegaţi_a
muncitorilor şi a patronHor au loc, cu asistenţa autorităţilor industriale,
numeroase tratative de conciliere. Patronii sînt nevoiţi pînă la urmă
să accepte revendi,cările muncitorilor, nefiind altă alternativă, decît închiderea atelierelor. 16
Printre manifestările specifice ale luptei proletal'iatului din această
perioadă o trăsătură caracteristică o constituie iniţierea unor acţiuni de
grevă generală pe ramuri de producţie sau pe localităţi. O asemenea acţiune are loc în luna iunie 1903, la care au participat lucrătorii brutari
din 50 de ateliere din Braşov, Sf. Gheorghe, Covasna, Hă1chiu, Rîşnov
şi Cristian. 17 Brutarii organizează un 1comitet de grevă, care formulează,
următoarele revendicări: zi de muncă de 12 ore (inclusiv pauză de masă);
salar pe săptămînă de minim 8 coroane şi maximum 13 coroane; săptă
mînal un spor de 10 coroane pentru procurarea de alimente; repaus du minical; asigurări pentru cei care participă la grevă, că nu vor tfi concediaţP8, etc. Patronii refuză să satisfacă revendicările, ceeace va duce
la izbucnirea 1g revei în 2 iunie 1,g03. Toţi Qucrătodi bru:tari din :J..ooa:lHă
ţile Sfîntu .Gheorghe şi Covasna se declară solidari cu greva pe ramură.
Muncitorii se menţin ferm pe poziţii şi ~ca urmare patronii sînt nevoiţi
să accepte revendicările lor, greva fiind încetată la 13 iunie 1903. 19
Peste un an, la 5 februarie 1904, declară grevă lucrătorii zeţăriei din
cadrul topografiei ,;Jokai" ldin Silintu Gheorghe. HevendkărHe lor de reducere a duratei zilei de muncă de la 10 la 9 ore şi mărirea salariilor ,
nu au fost acceptate de patroni. Direcţiunea întreprinderii a cerut inter-venţia autorităţii industriale, care a sprijinit înfrîngerea .g revei, prin concedierea greviştilor şi angajarea, din alte localităţi, a unor muncitori.
Zeţarii au ·c ontinuat însă lupta, au difuzat manifeste în rîndul locuitorilor
din oraş, în care au arătat scopul luptelor, îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă, luînd în acelaşi timp poziţie împotriva spărgătorilor de grevă. 2 ()
Una din cele mai importante acţiuni muncitoreşti de la începutul
secolului a fost greva generală a feroviarilor din aprilie 1904 din Transilvania.21 La această amplă acţiune de luptă, care a paralizat timp de cîteva
zile (20-25 aprilie) întreaga circulaţie feroviară şi a afectat capacitatea
de producţie a numeroase întreprinderi industriale, au participat, alături
de miile de lucrători de la căile ferate din Transilvania şi feroviarii din
Braşov, precum şi cei din Sfîntu Gheorghe 22 . Cauzele acestei greve au la
rădăcini condiţiile social-economice deosebit de grele ale muncitorilor
feroviari, ca de altfel ale întregului proletariat, la începutul secolului al
XX-lea, cînd dezvoltarea capitalistă a economiei, a adus cu sine intensificarea exploatării maselor populare.
Lucrătorii căilor ferate aveau condiţii de muncă şi de viaţă deosebit
de grele:· mai ales în urma măsurilor reacţionare, care loveau în organizaţiile muncitoreşti şi încercau să întărească aparatul represiv. Intr-un
comentariu al ziarului "Gazeta Tr ansilvaniei" se arată că: "De mult funcţionarii impiegaţei drumurilor ferate ungare de stat se plîng că sînt rău
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salarizaţi, că în schimb trebuie să facă servicii foarte grele, impreunate
cu mari încordări se mai plîng că ar fi rău trataţi şi terorizaţi". 23
Intr-adevăr, feroviarii munceau neîntrerupt 24-36 ore, iar salariile
n u puteau să satisfacă nici cele mai elementare ale necesităţilor vieţii.
Pe deasupra, în comparaţie cu ceilalţi feroviari din Austro-Ungaria, cei
din Transilvania erau cel mai prost plătiţi. Salariile lunare ale acestor
muncitori, care activau în diferite meserii de la calea ferată: mecanici
de locomotivă, fochişti, frînari, etc. reprezentau numai jumătate din minimul de nivel de trai stabilit în general, pentru familiile de muncitori
(18-22 de florini, faţă de 35-40 florini). Nu era mai bună situaţia nici
a funcţionariLor inferiori de la căile ferate, salariile lor fiind mai mici
decît ale ailtor funcţionari, care lucrau în alte domenii de activitate,
aflate în slujba statul•ui. La toate aoestea se adaugă şi faptul că muncitorii feroviari nu beneficiau de concedii, nu se bucurau de asistenţa
s ocială, cu toate că accidentele de muncă erau frecvente. 24 Astfel feroviarii, ca şi celelalte categorii ai muncitorimii s-a ridicat în primul rînd
pentru îmbunătăţirea eondiţii'lor de muncă şi viaţă. În anii 19m şi în
a nii următori - pînă în primăvara anului 1904 - feroviarii au înaintat
petiţii şi memorii guvernului, expUcîndu-şi revendicările legitime, cerînd în primul rînd îmbunătăţirea salarizării. Totodată în cadrul unor
adunări largi organizate de feroviari, au fost ridicate şi probleme ale
organizării lor.25
In vederea · coordonării luptei revendicative a feroviadlor a fost
organizat, la Budapesta un Comitet cultural de acţiune pe întreaga ramură a transporturilor de cale ferată, constituindu~se comitete locale de
acţiune în toate centrele de cale ferată din Transilvania. 26
Caracteristic luptei feroviarilor a fost înaltul spirit de organizare la
Braşov, în ziua de 29 martie 1904 a awt loc o adunare ,a salariaţilor feroviari, unde s-a ales comitetul local de acţiune, compus din 38 membri,
în care intTau pe 1liîngă micii funcţionari {•conducă1tori tehnici, controlori)
şi · unii muncitori feroviari, comitetul avînd savcina de a coordona acţiu
nile feroviarilor din Braşov şi de a reprezenta c,entrul de localitate la
manifestaţiile organizate de către Comitetul central de acţiune. 27 Asemenea acţiuni organizatorice au avut loc şi la Sfîntu Gheorghe, unde
lucrătorii feroviari şi întreg personalul gării, în cadrul unor adunări şi
întruniri vor manifesta adeziunea lor largă faţă de cauza dreaptă a mi~
cării pe ramură din Transilvania. 28
Încercările guvernului reacţionar de a împiedica declanşarea grevei
generale, nu au dus la rezultatele aşteptate şi astfel la 19 apri[ie 1904,
p e baza hotărîrii Comitetului central de aciţune feroviarii şi-au părăsit
locurile de muncă, vestea declanşării grevei răspîndindu~se cu iuţeală în
întreaga Transilvanie. In dimineaţa zilei de 20 aprilie, greva a auprins
mii de salariaţi ai căilor ferate. Organele de presă ale vremii remarcă
amploar·ea grevei, la care participă peste 36.000 de salariaţi, care s-a
r idicat la luptă datorită refuzului guvernului de a satisface revendicările
drepte ale lucrătorilor. 29
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Solidarizîndu-se cu cauza generală a mişcării feroviarilor din Transilvania, intră în grevă şi lucrătorii centrului de cale ferată din Sf.
Gheorghe. Refuzul guvernului de a satisface cerinţele feroviarilor, interzicerea consfătuirii generale de ramură din 20 aprilie 1904, etc. au fost
motivate pentru care salariaţii centrului feroviari din Sfîntu Gheorghe
participă la greva generală. Ziarul local "Szekely Nemzet" într-un articol intitulat "Greva feroviarilor" subliniază faptul că problema reglementării salariilor a provocat nemulţumiri în rîndul tuturor feroviarilor,
motiv pentru care " ... în gara din Sfîntu Gheorghe, deja azi dimineaţa
a început greva salariaţilor feroviari ... trenurile nu mai circulă"3°. Întreaga desfăşurare a grevei dovedind spiritul organizatoric şi solidaritatea revoluţionară a feroviarilor locali. In dimineaţa zilei de 20 aprilie a
avut loc în gara din Sfîntu Gheorghe o adunare a salariaţilor căilor ferate din localitate, la care au partidpat circa 45 de persoane: mici funcţionari din gară, manipulanţi, cantonieri etc., care au analizat situa ţia
creată şi au hotărît participarea lor greva generală. 31
Autorităţi'le, pentru a întimild a pe partidpanţii 1
l a grevă, au trecut
la ocuparea de către armata a întregii reţele a căilor ferate, a gărilor şi
a instalaţiilor, mascînd acţiunea lor cu pretextul apărării bunurilor statului, deşi acţiunile greviştilor nu au dat loc la dezo~dine sau stricăciuni
materiale. Unităţi armate din Regimentul 2 Husari a luat sub pază linia
de cale ferată de la Braşov pînă la Sighişoara, iar patrulele din Regimentul 24 infanterie honvezi, supravegheau linia ferată Braşov-Sfîntu
Gheorghe, gările Braşov şi Sfîntu Gheorghe fiind de a1semeni controlate
de armată. 32
Guvernul reacţionar fiind conştient de solidaritatea feroviarilor şi
nereuşind să slăbească rezistenţa greviştilor, a trecut -la măsuri drastice.
Astfel, a fost promulgat decretul imperial excepţional semnat de împărat,
care prevedea chemarea în serviciul militar de la căile ferate a tuturor
rezerviştilor din armata austro-ungară. 33
Măsurile de reprimare însă nu au putut înfrînge hotărîrea grevişti
lor de a rămîne ferm pe poziţii şi astfel trenurile nu au putut fi repuse
în circulaţie. Din această cauză guvernul a hotărît folosirea armatei şi
formarea de trenuri milita·r e. 34 Dar nici aceste măsuri nu au dus rezultatele aşteptate de către guvern, feroviarii continuînd cu aceeaşi fer-mitate lupta. Guvernul este nevoit să treacă la măsuri extreme. La 23
aprilie 1904, poliţia arestează pe cei 13 membri ai Comitetului cultural
de acţiune pe ramură. Se trece la alegerea unui nou comitet, care se va
compune din funcţionari docili, supuşi aut·orităţilor burghezo-moşiereşti.
Noul comitet, în dimineaţa zilei de 25 aprile 1904 a lansat un apel de
încetare a grevei, care a fost expediat şi difuzat în toate gările. 35 Astfel
după 6 zile de solidaritate, la 26 aprilie şi feroviarii din Sfîntu Gheorghe
vor fi nevoiţi să reia munca, traficul d!n gara oraşului revenind la normal.36
Cu toate că a fost înfrîntă, greva feroviarilor a fost o puternică incleştare de clasă îndrept ată regimului burghezo-moşieresc. Sub puternica
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presiune a opiniei publice, guvernul a fost nevoit să renunţe la intenţia
sa de a condamna pe conducătorii mişcării greviste. 37
Greva generală a muncitorilor de la căile ferate din Transilvania din
anul 1904, a dovedit maturitatea, spiritul combativ şi organizatoric al
ace:stor salariaţi. Prin adeziunea lor deplină ia greva rgenerall.ă a ferorviarilor din Transilvania, lucrătorii de la căile ferate din Sfintu Gheorghe, au
demonstrat un înalt spirit de solidaritate revoluţionară, prin acesta lupta
lor înserîndu-se în rîndul luptelor revendicative ale oamenilor muncii
pentru cucerirea unor condiţii mai bune de viaţă şi de muncă.
Printre acestea se încadrează şi greva muncitorilor constructori din
Sfîntu Gheorghe, care s-au desfăşurat sub semnul luptei pentru revendicări economice. Într-un raport al Camerei de comerţ din Tg. Mureş, din
1904 se preciza: "Moda generală a grevelor a ajuns aid şi tocmai la
muncitori tîmplari, printre care a găsit un mediu fertil. Aproape la fiecare lucrare de construcţie mai mare tîmplarii au organizat greve pentru
mărirea salariilor şi reducerea timpului de muncă. 38
Luptele greviste din anul 1904 au scos în evidenţă necesitatea org anizării proletariatului din judeţ. În acest sens au loc numeroase manifestări şi întruniri publice, la organi~area acestora arducîndu-şi contrib uţia şi Secţiunea din Braşov a Partidului social-democrat. Astfel, în
ziua de 21 august 1904, a avut loc în oraşul Sfîntu Gheorghe (în localul
de vară al restaurantului "Vajna") o adunare populară, organizată din
iniţiativa socialiştilor din Braşov, cu scopul creării unei organizaţii politice a muncitorilor din Sfîntu Gheorghe. 39 Partcipanţii la adunare, circa
120 de persoane, au subliniat necesitatea organizării politice a muncitorilor într-un partid socialist, capabil să conducă lupta proletariatului. Cu
ocazia acestei şedinţe comitetul de organizare a anunţat hotărîrea unanimă a celor prez~nţi, de a înfiinţa şi la Sfîntu Gheorghe organizaţia
locală a Partidul social democrat din Ungaria. 40 În aceste condiţii se
crează posibilitatea răspîndirii ideilor socialiste în ·c adrul muncitorilor
din Sf. Gheorghe şi localităţHor din zonă.
Şiruil ·l uptelor grerviste vor continua şi in perioada ~anilor 190:5---<1907,
la ac ţiunile revendicative participînd un număr tot mai mare de muncitori. Organul de presă local "Sz·e kely Nemzet" într-un număr al său
nota: "Greva s-a transformat în boala cea mai lipicioasă a epocii noastre,
care bîntuie în toată lumea îndeosebi în oraşele mici, unde autorităţilor
sînt neajutorate în faţa unor asemenea mişcări, care pot să se transforme
în adevărate anarhii". 41
in anul 1905 se desfăşoară greva muncitorilor de la şantierul de construcţii din Sfîntu Gheorghe, care la 19 aprilie vor înceta lucrul. GreviŞtii vor prezenta patronilor o serie de revendicări, care erau cuprinse
într-un program de 15 puncte, printre care: reducerea timpului de .lucru,
mărirea salariilor, etc. După mai multe tratative, care au durat 10 zile,
muncitorii au reuşit să obţină aco:rdul scris al patronilor, de a satisface
m area majoritate a revendicărilor. 42
Tot în anul 1905, în luna august de clară grevă muncitorii construct ori de la Fabrica de ţigarete din Sfîntu Gheorghe, care cereau îmbună1
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tăţirea condiţiilor de muncă şi salarizare. Din relatările contemporane
se poate afla, că în cadrul muncitorilor constructori erau mulţi lucrători
minori. Şi cu această ocazie, patronii au fost nevoiţi să accepte cererile
legitime a1e muncitorilor. 43
Grevele muncitorilor feroviari, constructori şi a celorlalte categorii
cuprinse nu rămîn fără ecou nici în sinul lucrătorilor agricoli, care în luna
mai a anului 1905 intră în grevă pentru condiţii mai bune de munc.ă, pe
moşia grofului Olech Janos. Prefectul oraşului la solicitarea moşierului,
pentru înfrîngerea greviştilor trimite jandarmi şi astfel lucrătorii agricoli
sînt nevoiţi să-şi reia munca. 44
1n perioada anilor 1906-1907 sînt semnalate puternice acţiuni de
luptă ale muncitorilor f·o restieri de la Covasna. Asemenea acţiune va izbucni în luna iunie a anului 1906, la stabilimentul Societăţii Industriei
Silvice din Ardeal la Covasna, unde cei aproape 500 de muncitori declară
grevă pentru mărirea salariilor. Intre reprezentanţii conducătorii întreprinderii şi ai muncitorilor au loc tratative de conciliere, care se termină
cu satisfacerea unor revendicări ale muncitorilor forestieri. 45
Anul 1907 marchează aceleaşi lupte ale muncitorimii purtate pentru
obţinerea unor revendi·cări economice. Pentru mărirea salariilor intră din
nou în grevă, la începutul lunii mai 1907, muncitorii de la stabilimentul
Societăţii Industriale Si:lvice din Ardeal, ·care însă va fi înfrîntă, un număr foarte mare de muncitori fiind concediaţi. 46 În aceeaşi perioadă se
desfăşoară o acţiune de luptă şi la Tîrgu Secuiesc, unde calfele din atelierele de croitorie cer îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă.47
Paralel cu desfăşurarea grevelor şi a altor manifestări de luptă ale
proletariatului judeţului nostru, se acordă atenţie deosebită şi problemelor organizatorke a muncit<Orilor precum şi a ridicării conştiinţei politice~
Printre acestea notăm adunarea lucrătorilor din construcţii din Sfîntu
Gheorghe din 7 aprilie 1907, la care a participat şi secretarul organizaţiei
P.S.D. din Braşov, Husveth Vilmos. Cu ocazia acestei adunări s-a hotărît
respingerea normelor de muncă şi salarizare stabilite de patronii muncitorilor constructori şi s-a ales un comitet format din 6 membri, care să
participe la tratative~e cu patronii. 48 Tot la Sfîntu Gheorghe va avea loc
şi adunarea tipogoofi1or din Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Secuiesc şi Miercurea
Ciuc, întrunire la care delegatul P.S.D. din Braşov, va vorbi tipografilor
adunaţi despre necesitatea organizării lor în asociaţii de breaslă. 49
La începutul lunii septembrie al aceluia1şi an au să se organizeze în
sindicate muncitorii zidarii din Sfîntu Gheorghe. Acţiunile organizatorice
ale muncitorilor de la începutul secolului nostru, dovedesc creşterea maturităţii politice şi ideologice ale muncitorilor,, a conştiinţei de dasă şi a
experienţei dobindite în focul luptelor revendicative.
Puternicul avînt revoluţionar din primul deceniu al sec. XX a însemnat în acelaşi timp şi o peTioadă în care a'lături de rev-endicările economice înc~p să apară şi unele probleme politice, care odată cu procesul
organizării în diferite nuclee muncitoreşti, vor constitui cauzele manifestărilor revoluţionare iniţiate de pToletariatul şi alte pături sociale inte-
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resate cu dobîndirea unor drepturi democratice. Perioada ce va urma
va marca continuitate în lupta maselor populare, port drapelul acestor
încleştări sociale va continua să fie muncitorimea, forţa cea mai consecventă a luptei pentru libertate şi progres.
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