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1. Principalele caracteristici ale situaţiei social-economice ale Româ

niei şi al judeţului Trei Scaune în perioada anilor 1920-1940. 

Situaţia social-economică şi politică a societăţii româneşti iri peri
oada interbelică este dominată , în primul rînd de desăvîrşirea procesului 
istoric de formare a statului naţional român unitar, care a creat condiţii 
favorabile pentru dezvoltarea mai rapidă a forţelor de producţie , pentru 
concentrarea la scară naţională a mişcării muncitoreşti revoluţionare, a 
tuturor forţelor înaintate ale patriei. In aceste condiţii sarcina principală 
a mişcării muncitoreşti din România a fost centralizarea şi unificarea la 
scară naţională a tuturor organizaţiilor politice şi profesionale, a înmă
nuncherii lor intr-un puternic partid revoluţionar şi adoptarea unui pro

gram de acţiune pentru a face faţă în noile condiţii sarcinilor istorice ale 
proletariatului român. 

Greutăţile începutului au fost duse de către masele populare, în 
special ele către proletariat şi ţărănime, iar accentuarea contradicţiilor 
dintre clasele dominante şi cele asuprite a dus la izbucnirea unor puter
nice conflicte. 

Procesul de dezvoltare rapidă a relaţiilor capitaliste în toate dome
niile vieţii economice,  creşterea numărului şi extinderea întreprinderilor 
industriale, comerciale şi bancare, extinderea micii producţii de mărfuri 
au dus la creşterea numărului elementelor burgheziei mici şi mijlocii, 
la afirmarea lor în viaţa economică şi politică a statului. 

Mutaţiile şi schimbările intervenite în structura internă a claselor 
sociale, consecinţă a modificărilor care au avut loc în sfera economiei , 
reformele aplicate în diferite domenii, au determinat un amplu proces 

de fărămiţare a partidelor politice ale claselor stăpînitoare. 
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Cea mai importantă consecinţă a transformărilor de la începutul 
deceniului al treilea, care se va dovedi determinantă în dezvoltarea socie
tăţii româneşti, este creşterea numerică şi întărirea organizatorică a 
proletariatului, care a dus la situarea ei în avangarda mişcării progresiste 
şi revoluţionare. 

In perioada anilor postbelici a avut loc o dezvoltare mai accentuată 
a forţelor de producţie, îndeosebi a industriei ,  ceea ce a exercitat o puter
nică influenţă asupra vieţii economico-sociale a ţării. 

Partidele burgheze , care s-au aflat la conducerea ţării 'n această 
perioadă au îngrădit pătrunderea capitalurilor străine, dezvoltînd pon
derea capitalului românesc, dînd un anumit avînt economiei, stabilind 
măsuri protecţioniste favorabile dezvoltării producţiei autohtone, în spe
cial cea industrială , trecînd în stăpînirea statului o mare parte din bogă
ţiile subsolului, precum şi comercializarea şi controlul întreprinderilor 
economice ale statului. 

Judeţul Trei Scaune în perioada respectivă va rămîne un teritoriu 
care se încadrează în linia dezvoltării generale a ţării, cu specificul vieţii 
social-economice locale. Ramura principală a economiei rămîne în conti
nuare agricultura, dar noile condiţii create pentru dezvoltarea industriei 
vor avea efecte importante şi asupra acestor teritorii. In perioada anilor 
1920-1940 în judeţul Trei Scaune cele mai importante ramuri ale indus
trei erau: exploatarea şi prelucrarea lemnului, industria textilă şi pre
lucrarea tutunului. In aceste domenii erau obiective industriale care 
produceau pe scară mai largă şi aveau peste 1000 de lucrători. 

Fabrica de textile din oraşul Sfîntu Gheorghe , înfiinţată în anul 
1879, după primul război mondial se modernizează şi îşi extinde in mod 
considerabil producţia. In 1928 1a această fabrică funcţionau 231 războaie 
de ţesut, 500 de lucrători la sediul întreprinderii şi peste 600 la domiciliu 
(în oraş sau satele învecinate). In acelaşi an sînt proiectate noi măsuri 
pentru instalarea a încă 100 de războaie de ţesut, însă primele semne ale 
crizei economice din 1929-1933 se fac deja simţite, încercările de moder
nizare şi extindere a întreprinderii sînt pentru o perioadă oprite.1 Totuşi 
fabrica de textile va ajunge al doilea important obiectiv industrial al 
oraşului, după cum reiese şi din darea de seamă pe anul 1920 a fabricii , 
care precizează că venitul întreprinderii pe anul anterior era de 18 mili
oane lei, bani, recalculaţi. Capitalul întreprinderii creşte odată cu extin
derea producţiei, ajungînd în 1920 la 20 milioane lei, iar în 1937 la 
70 milioane lei.2 In 1934 se dă în funcţiune secţia de muşumale şi pînză 
de legătorie - ţesătoria a fost extinsă cu o nouă hală. In 1939 se înfiin
ţează Societatea Anonimă Uzinele Textile Sf. Gheorghe, cu un capital 
de 100 milioane lei, 3 însă m ajoritatea acţiunilor au intrat pe mîna capi
taliştilor străini. 
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Mina de la Căpeni la începutul deceniului al treilea a fost în pro
prietatea S.A. Rom?nia Carboniferă, al cărui acţionar principal a fost 
capitalistul german Otto Polensky. În 1920 S.A. România Carboniferă 
ocupă în privinţa producţiei locul al 13-lea printre cele 55 de întreprin

deri carbonifere din ţară şl producea 2.066.763 tone de cărbune,4 ca în 

ajunul izbucnirii crizei economice să ocupe locul al 6-lea după cele mai 
mari întreprinderi din ţară. 

· 

Dinamica producţiei între 1920 şi 1931 era următoarea.3 

ANUL 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

PHODUCŢIA ÎN TONE 

31.178 

32.625 

28.120 

44.661 

49.086 

71.188 

112.868 

131.412 

90.778 

74.048 

58.335 

8.913 

MODIFICAREA 
FAŢĂ. DE ANUL 

DE BAZĂ. ÎN % 

100 

103 

90 

143 

157 

227 

362 

421 
291 
231 

187 

28 

Anul 1927 reprezintă anul de vîrf al producţiei , iar anul 1931 fali

mentul minelor de la Căj:eni. 
Numărul minerilor în perioada studiată se prezintă astfel : 

ANUL 

1920 

1927 

1928 

1930 

NUMĂRUL MUNCITORILOR 

3656 

6857 
2438 
146g 

Iată cîteva date referitoare la judeţul Trei Scaune, situaţie care 
prezintă starea din anul 1932.10 



Nr. 
Unităţi 

Nr. 
Denumirea 

Nr. 
gospodă- Locu- economice 

crt. clădirilor 
riilor 

itori şi 
comerciale 

1 Plasa Baraolt 4020 4138 16.340 367 

2 Plasa Covasna 8664 8778 34.004 768 

3 Plasa Sfîntu Gheorghe 8951 9248 34.899 760 

4 Plasa Tîrgu Secuiesc 8950 8757 35.026 629 

Totalul comunelor rurale 30 882 30 624 120.269 2524 

Capitala judeţului: 1963 2602 10.942 486 
Sfîntu Gheorghe 

Totalul judeţului 33 835 34 495 136.358 3401 

Principalele ramuri ale industriei judeţului Trei Scaune în anul 1 9 35 
se prezentau astfel 11 : 

Intreprinderile de la 5 .H.P. sau 20 lucrători în sus 

Numărul Forţa Personal 
Valoarea 

Industria 
fabricilor motrice ocupat 

prod. 
tn mii lei 

Alimentară 23 410 65 18.154 

Textilă 3 680 1.024 180.840 

Chimică 2 90 11 759 

Htrtie şi arte grafice 1 5 143 44.210 

Lemnului 20 2.440 1.836 131.039 

Materiale de construcţii 2 100 17 260 

Ceramică 1 30 37 1.298 

53 3.763 3.137 377.005 

Ramura principală a economiei judeţului rămîne în continuare agri
cultura. Nivelul scăzut de dezvoltare a acestuia se datora fărămiţării 
pămînturilor, gradului scăzut al înzestrării tehnice şi lipsei investiţiilor 
de perspectivă, precum şi a pieţelor de desfacere restrînse. În anul de 
vîrf al economiei româneşti dinaintea celui de al doilea război mondial, 
in judeţul Trei Scaune suprafeţele neproductive depăşeau 40_000 ha, la 
un tractor fizic reveneau 4.022 ha teren agricol.12 

In economia judeţului mutaţii cantitative şi calitative mai semnifi
cative nu se vor produce decît după eliberarea patriei. 
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2. Lupta clasei muncitoare, a celorlalte forţe progresiste din judeţul 
Trei Scaune, pentru apărarea drepturilor democratice (1922-1929). 

Obiectivele concrete ale luptei clasei muncitoare la începutul dece
niului al treilea pe plan naţional erau: dezvoltarea industriei naţionale 
şi îngrădirea capitalului străin, etatizarea marilor întreprinderi indus
triale, a mijloacelor de transport, a instituţiilor de credit, şi asigurări, 
iar pe plan local adoptarea unei legislaţii moderne a muncii, care să 
uşureze condiţiile de muncă şi trai ale proletariatului, prin asigurarea 
tuturor salariaţilor în caz de boală, accidente, lipsă de lucru, invaliditate 
şi bătrîneţe ; protejarea muncii femeilor şi copiilor; legalizarea zilei de 
muncă de opt ore, ridicarea salariilor în raport cu scumpetea, etc. Intru
cît clasele avute nu doreau să renunţe la nimic din privilegiile lor, reven
dicările muncitorilor urmau a fi obţinute prin luptă. 

Situaţia diferitelor categorii de oameni ai muncii din judeţul Trei 
Scaune era la fel de grea ca şi a celorlalţi muncitori din marile centre 
economice ale ţării : nerespectarea duratei zilei de muncă, manipulările 
cu salariile lor, condiţii de muncă improprii, angajarea femeilor şi mine
rilor la munci necorespunzătoare, salarizare foarte scăzută, instabilitatea 
contractului de muncă, ,ş.a. 

La mina Căpeni de exemplu, repausul duminical, deşi era regle
mentat, totuşi "în septembrie 1926 o echipă formată din 12 mineri a 
efectuat 29 de schimburi duminicale, din care 7 mineri au prestat cîte 
3 duminici".13 Situaţia era agravată şi de neacordarea concediilor de 
odihnă. 

O altă problemă care provoca numeroase nemulţumiri din partea 
muncitorilor era lipsa celor mai elementare măsuri de protecţie a muncii 
şi a asistenţei sanitare. Intr-un raport al Inspectoratului Muncii din Bra
şov se arăta că la Mina Căpeni sînt cele mai multe accidente de muncă.14 
"Numărul accidentelor, deşi uşoare, este mare şi se datoreşte lipsei măsu
rilor de modernizare a exploatării, economiei făcută de întreprindere la 
întrebuinţarea lemnului în galerii şi a diferitelor maşini moderne pentru 
evitarea neprevăzutului''.15 

Salariile mici şi preţurile, neconcordanţa acestora, a fost o altă cauză 
a nemulţumirilor. La Mina Căpeni, minerii îri perioada 1923-1925 au 
beneficiat de o majorare a salariilor în medie de 24,20j0, iar între 
1925-1927 de o majorare de 12,5'0/o, în timp ce cheltuielile de trai s-au 
mărit cu 50,9o;0 în 1925 şi cu 80,lo;0 în 1928, faţă de anul de bază 
- 1923.16 

Nu era mai bună nici situaţia celorlalţi muncitori, care îşi desfă
şurau activitatea în alte domenii. Astfel la Fabrica de tutun din oraşul 
Sfîntu Gheorghe, unde în 1920 lucrau peste 1000 de muncitori, iar în 1923 
numărul lor ajunge la 1400, condiţiile de muncă erau foarte grele. Docu
mentele vremii consemnează "0 situaţie asemănătoare în ce priveşte 
durata muncii există şi la fabricile de tutun". In continuare se arată că 
muncitoarele trebuie să înceapă lucrul la ora 6 dimineaţa şi să stea pînă 

• 
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la ora 15, după care au voie să meargă acasă, să-şi ia de mîncare, dar 
ele la 6 seara pînă la ora 12 noaptea sînt obligate să  fie prezente din 
nou la fabrică.17 

Un rol important în această etapă a mişcării muncitoreşti din ţara 
noastr{t 1-au avut sindicatele muncitorilor pe ramuri de producţie. În 
atenţia acestora a stat organizarea luptei pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de trai şi  de muncă ale proletariatului, ele devenind "un instrument con
tra ofensivei patronale azi, iar mîine pentru ofensiva clasei muncitoare" .18 

Organele politice şi sindicale ale proletariatului din România înce p  
să acorde o atenţie din c e  î n  c e  mai mare contractelor colective. Con
gresul sindicatelor de la Braşov din 21 octombrie 1 921 pune la ordinea 
zilei problema legiferării contractului colectiv. La congresul de la Braşov 
au participat şi reprezentanţii muncitorimii din Sfîntu Gheorghe.19 La 
fel, proletariatul din judeţul Trei Scaune, care în anii anteriori primise 
un ajutor substanţial din partea grupării revoluţionare a Regionalei Parti
dului Social-Democrat din Braşov, salută cu entuziasm, printr-o tele
gramă înfiinţarea secţiunii la Braşov a Partidului Socialist Comunist din 
România, la 30 iulie 1 9 22.20 

Ca o consecinţă firească a perfecţionării procesului de organizare a 
proletariatului din România şi în j udeţul Trei Scaune se  constată o 
permanentă cristalizare a luptei proletariatului local. La Căpeni, în anul 
1920 se înfiinţează o grupare comunistă, care mai tîrziu, în anii următori, 
va deveni un puternic. nucleu al Partidului Comunist Român şi va juca  
un rol important în organizarea grevelor. 

După conflictele de muncă de la începutul deceniului al treilea ale 
minerilor de la Căpeni, ale lucrătorilor de la fabrica de cherestea de la 
Covasna, ale tipografilor, textiliştilor şi muncitorilor de la fabrica de 
tutun şi altele, în localităţile judeţului sînt răspîndite ideile, metodele 
de luptă ale proletariatului, concepute de Partidul Comunist Român. 

In anul 1 9 24 în oraşul Sfîntu Gheorghe sînt răspîndite manifeste 
comuniste. "In unele locuri ale oraşului nostru, acum zece zile au apărut 
afişe comuniste. Jandarmeria a îndepărtat repede manifestele şi în cola
borare cu siguranţa, a pornit o acţiune severă de urmărire a făptaşilor.  
Urmărirea a fost încununată de succes, întrucît siguranţa i-a arestat 
pe Gombai Mihaly şi Klein Sandor, care şi-au recunoscut fapta. Afişele 
au fost aduse de către Gombai de la Braşov, Klein i-a ajutat la lipirea 
lor. Amîndoi au fost aduşi la Braşov, de unde vor fi transportaţi la 
Văcăreşti".21 Cu această ocazie au fost ordonate percheziţi la domiciliul 
lui Daragics Gheorghe, Szekely Geza, Klein Sandor, Joos Janos, Duşan 
Gheorghe, toţi locuitori ai oraşului Sfîntu Gheorghe. 

De asemenea, într-un raport al Brigăzii de siguranţă din Sfîntu 
Gheorghe din anul 1924 se arată: "Cu ocazia percheziţiilor făcute s-a 
găsit manifest acasă la Szekely Geza, iar la comunistul Klein Sandor, 
evreu, fost conducător al tineretului comunist; s-a găsit paltonul plin 
de cocă cu care lipea manifestele în oraş ; ambii au fost arestaţi şi îna
intaţi Parchetului cu actele dresate". Semnificativ este faptul că şi în 
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oraşul Tîrgu Secuiesc au fost răspîndite asemenea manifeste comuniste, 
Direcţia siguranţei ordonînd în ianuarie 1925 controlarea tipografiilor, 

deoarece s-au răspîndit manifeste comuniste".22 
" 

In urma ridicării treptate a producţiei, în perioada stabilizării rela-
tive a producţiei, se constată o accentuată tendinţă a patronilor de a-şi 
mări profiturile. Sub pretextul "raţionalizării muncii" se trece la mărirea 
zilei de lucru, intensificarea procesului de producţie , scumpirea alimen
telor şi ale altor bunuri, toate acestea stîrnind reacţia vehementă a 
m unei tarilor. 

În vara anului 1 926 este rîndul muncitorilor Fabricii de tutun să-şi 
manifeste nemulţumirea prin organizarea unei greve. "Situaţia munci
torilor de la Fabrica de tutun se înrăutăţeşte pe zi ce trece . . . în pofida 
scumpetei, salariile au fost reduse . . .  directorul a respins categoric cere
rile muncitorilor .. . care au încetat lucrul şi au părăsit uzina . "Lucrătorii 
au intrat în grevă la 15 iunie 1926, trimiţînd o delegaţie la Bucureşti 
pentru soluţionarea problemelor.23 In adresa direcţiunii Manufacturii de 
Tutun din Sfîntu Gheorghe, adresată prefectului judeţului se arată : "As
tiJ.zi, 15 iunie, ora 1 1 ,  parte din lucrătorii fabricii au părăsit lucrul fără 
a îndeplini condiţiile legei pentru reglementarea conflictelor de muncă",24 
subliniindu-se în continuare că încetarea colectivă a muncii s-ar datora 
unor agitatori. La rîndul lor şi muncitorii adresează prefectului un me
moriu, prin care se subliniază situaţia precară în care se află, că salariile 
mici îi condamnă pe ei şi pe membrii familiilor lor la foamete, leafa lor 
nefiind deajuns nici pentru satisfacerea celor mai modeste pretenţii .25 

Tot în anul 1926 sînt semnalate şi mişcările revendicative ale negus
torilor din Tîrgu Secuiesc, a căror existenţă la fel este periclitată .26 

Acţiuni concrete de luptă sînt organizate şi la Căpeni, unde in 
aprilie 1928 izbucneşte un nou conflict pentru încheierea contractului 
colectiv de muncă. Presa vremii relatînd cele petrecute la Căpeni subli
niază "La Minele de la Căpeni, judeţul Trei Scaune, sînt în curs trati
vele de conciliaţiune pentru aplanarea diferendului ivit între patroni şi 
lucrători, ca şi pentru încheierea unui nou contract colectiv de muncă, 
e. el vechi u expirînd la 1 aprilie". 27 

In marea maj oritate a cazurilor conflictele din deceniul al treilea 
al secolului nostru s-au datorat problemelor ivite cu ocazia încheierii 
sau nerespectării contractelor colective de muncă sau a consecinţelor 
acestora asupra situaţiei muncitorilor. 

· 

Toate contractele de muncă încheiate în această perioadă au fost 
urmarea unor puternice conflicte de muncă. In general contractele 
colective au fost încheiate de sindicatele profesionale în tratative directe 
cu patronii şi cu reprezentanţii Ministerului Muncii.2B 

Lupta proletariatului din aceşti ani constituie un capitol de seamă 
al istoriei mişcării muncitoreşti din România , demonstrează creşterea 
spiritului combativ al clasei muncitoare, care sub conducerea Partidului 
Comunist Român - deşi aflat în ilegalitate - a reuşit să impună multe 
din revendicările lor, prevestind începutul marilor bătălii de clasă, spiritul 

7 - ALUTA XII-XIII 
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său revoluţionar, solidaritatea sa cu lupta forţelor progresiste din 
România. 

3. Intensificarea luptei maselor populare în perioada crizei econo
mice din anii 1929-1933. Greva minerilor de la Căpeni si a textiliştilor 
din Sfîntu Gheorghe. 

· 

Lumea capitalistă între anii 1929-1933 a fost grav perturbată în 
dezvoltarea sa economică şi social-politică de puternica criză economică. 
Cea mai intensă şi îndelungată din istoria de pînă atunci a capitalis
mului, criza a cuprins toate ramurile de activitate, toate ţările capita
liste, şi a determinat apariţia unui nou val de lupte revoluţionare ale 
oamenilor muncii. 

Cercurile guvernante, urmărind să-şi păstreze profiturile au pro
movat o politică de aruncare a greutăţilor pricinuite de criza economică 
mai ales asupra maselor largi de oameni ai muncii de la oraşe şi sate. 
Pe măsură ce criza se accentua, procesul de radicalizare a maselor căpăta 
amploare, cuprinzînd în sfera sa cele mai diferite categorii de oameni 
ai muncii. 

Greva minerilor de la Căpeni. 

Efectele crizei economice se fac simţite curînd şi la minele de la 
Căpeni. Preţul cărbunelui scade pe piaţă de la 520 lei tona în 1928, la 
440 lei în 1929 şi apoi la 363 lei în 1930. Greutăţi deosebite se ivesc în 
desfacerea cărbunelui. Deşi producţia a scăzut simţitor, cu 40.000 tone 
in 1928 faţă de 1927, totuşi 8,2o;0 din cărbunele extras a rămas nevîndut, 
iar încasările au fost mai mici cu aproape 12 milioane lei, decît în 
anul 1928.29 

Raportul prezentat la adunarea generală a întreprinderii pe anul 
comercial ţ930 arată printre altele: "Din cauza crizei economice generale 
care a pustiit şi a atins mai cu seamă industria cărbunelui, anul care 
s-a scurs a fost pentru societatea noastră anonimă mai defavorabil decît 
anii precedenţi într-atîta, încît am fost nevoiţi să limităm producţia şi 
mai mult decît înainte. 30 Ca atare conducerea minei a luat o serie de 
măsuri în vederea reducerii "cheltuielilor de producţie", a recurs la scă
derea salariilor, concedieri masive, introducerea săptămînii de lucru de 
3-4 zile.31 Numai în primele patru luni ale anului 1929 la Căpeni au 
fost concediaţi aproape trei sute de muncitori. Ca urmare a aplicării 
curbelor de sacrificiu salariile minerilor se reduc cu 2-6o;0• 

Măsurile antimuncitoreşti au contribuit la creşterea nemulţumirii 
maselor populare, care sub conducerea Partidului Comunist Român pre
gătesc marile confruntări de clasă, în cadrul acestora încadrîndu-se şi 
luptele minerilor de la Căpeni din anul 1929. Cu ocazia acestor lupte s-a 



9 99 

confirmat din nou capacitatea organizatorică a partidului comunist, care 
a reuşit să unească sub steagul său forţele revoluţionare, diferite cate
gorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naţionalitate . 

În organizarea şi desfăşurarea grevelor de la Căpeni, muncitorii 
primesc un important ajutor din partea organizaţiei de partid a judeţului 
Braşov şi sindicatele unitare. Astfel, în iarna anului 1929 o delegaţie a 
muncitorilor de la Căpeni este trimisă la sindicatele unitare, unde cer 
ajutor pentru lămurirea situaţiei precare în care se află. Delegatul din 
Braşov, Ilyes Jozsef "a mers la Căpeni şi a agitat muncitorii mineri, 
pînă ce au declarat grevă".32 Serviciul special al Siguranţei din Braşov, 
într-o notă a agentului său, referitoare la adunarea generală a sindica
telor unitare ale lemnarilor din Braşov, relatează despre cuvîntarea comu
nistului Ilyes Jozsef, care la această întrunire a prezentat mişcarea 
minerilor de la Căpeni.33 

Intr-o altă notă este menţionată printre altele : "Urmare la nota mea 
din 25 febr, cu privire la comunistul Ilyes J ozsef am onoarea a raporta 
că, cu toate că legea nu admite punerea în grevă a muncitorilor mineri, 
comunistul Ilyes Jozs�f a agitat pe muncitorii mineri pînă ce au decla
rat grevă".34 

Celula de partid înfiinţată la Căpeni încă în 1920 se va dovedi la 
înălţimea misiunii sale, care stabileşte legătura cu regionala de la Braşov 
şi cu conducerea sindicatelor unitare : "La minele Căpeni, prin Bibo 
Iosif şi Balazs Tilda am avut legături cu o celulă de partid" - scria 
Kisgyorgy Tamas, membru în conducerea sindicatelor unitare. 35 

Aceeaşi celulă de partid va ţine legătura cu Ilyes Jozsef şi Chioreanu 
Gheorghe, care au dat un sprijin substanţial în organizarea grevei, care 
a izbucnit la sfîrşitul lunii februarie a anului 1929. 

Semnificativă este şi colaborarea şi legătura dintre minerii din Valea 
Jiului , Căpeni, precum şi alte centre muncitoreşti. Unii dintre minerii 
de la Căpeni au lucrat în Valea Jiului unde muncitorii se aflau la un 
grad mai înalt de organizare, tradiţiile revoluţionare erau mai vechi 
şi experienţa dobîndită în vechiul centru miner a conferit luptei lor mai 
multă consistenţă. De la Lupeni a venit la Căpeni minerul Cristea Aron 
şi aici a desfăşurat o intensă activitate revoluţionară. Tot la Lupeni au 
lucrat şi muncitorii Korda Jozsef şi Maier  Imre, care prin poziţia fermă , 

curajul şi perseverenţa lor au imprimat luptei minerilor de la Căpeni 
mai multă combativitate în apărarea şi susţinerea intereselor lor profe
sionale şi politice . 

Greva minerilor de la Căpeni a izbucnit la sfîrşitul lunii februarie 
a anului 1929. Scînteia declanşării grevei a constituit-o comportarea bru
tală a inspectorului de mină Ioan Ranguth, dar cauzele ei sînt mult mai 
adînci : situaţia materială precară, lipsa drepturilor politice ale munci
torilor, nesiguranţa calităţii de angaj at. Memoriul minerilor din 24 ianua
rie 1929 trimis Inspectoratului Muncii din Braşov printre altele arată : 
" . . . întreprinderea a concediat 80 de muncitori, nu achită sporul pentru 

7* 
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orele suplimentare şi conducătorii - printre care în primul rînd Ioan 
Ranguth- brutalizează muncitorii".36 

În urma concilierilor dintre reprezentanţii minerilor si conducerea 
întreprinderii, muncitorii concediaţi sînt reprimiţi, se plătesc sporurile 
reţinute, însă se cere amînarea cazului inspectorului pentru a putea fi 
cercetat . Intrucit nici după o amînare de mai multe zile inspectorul 
I. Ranguth nu a fost concediat, la îndemnul organizaţiei de partid şi al 
sindicatului, este declarată greva : "Cu onoare vă comunicăm că de la 
ziua de 23 februarie 1929, ora 6 dimineaţa lucrătorii noştri în număr de 
175 au încetat lucrul ( ... ) depozitele de explozivi, uzina electrică şi 
mina sînt de fapt în mîna muncitorilor"37 - se scrie într-o notă a con
ducerii minei . 

In scrisoarea adresată Parchetului Sfîntu Gheorghe, direcţiunea minei 
menţionează : "Contractul colectiv s-a rupt în mod unilateral .din partea 
muncitorilor şi ca atare ei sînt consideraţi concediaţi".38 Astfel sînt con
cediaţi 13 1 de muncitori, ,cantina este închisă şi la Căpeni vine un grup 
de 15 jandarmi, un pluton de militari şi agenţi ai siguranţei din Sfîntu 
Gheorghe şi Braşov. 

Greviştii însă nu se lasă înfricoşaţi şi organizează un comitet de 
grevă şi întocmesc o petiţie în care sînt cuprinse revendicările lor, care 
au fost următoarele : 

-· plata salariilor restante ; 
- mărirea generală a salariilor ; 

recunoaşterea bărbaţilor de încredere ; 
- contract colectiv de muncă; 
- eoncedierea imediată a inspectorului Ioan Ranguth. 
Evenimentele petrecute la Căpeni sînt comentate şi de către orga

nele de presă din Braşov: "Asemenea la mina de lignit Căpeni, judeţul 
Trei Scaune, lucrătorii în număr de :175 au declarat grevă, tot sîmbătă, 

23· februarie 1929, orele 6 diminea-ţa, deşi legea conflictelor de muncă 
interzice încetarea muncii la minele de cărbuni ( . . .  ) . La amîndouă între

prinderile a intervenit Inspectoratul Muncii, însă fără rezultat, căci lucră

torii de la mina Căpeni au reufzat să reia lucrul" .39 
La fel ziarul "Brassoi Lapok" consemna : " ... Aici amintim că a 

izbucnit şi la Căpeni, o grevă, unde direcţiunea nu a voit să concedieze 
pe unul din maiş.tri, care s-a comportat in mod brutal cu muncitorii. 
Prim procurorul Maced'onescu, pe baza actului întocmit la faţa locului, 

a arestat pe muncitorii Ilyes şi Bartos".40 

Opinia publică este informată în continuare despre evenimentele de 

la Căpeni : " . . . Minerii din Căpeni , vineri au reluat lucrul, dar au 
anunţat direcţiunea minei că în cazul în care nu vor fi eliberaţi de către 

procuratură tovarăşii lor, vor declara grevă generaJă".41 
Deşi s-au luat măsuri severe ca greviştii să fie izolaţi de restul 

coloniei, to.tuşi direcţiunea minei rapDrtează companiei de jandarmi: din 
Sfîflltu Gheorghe : " ... în ziua de 3 martie a fost un delegat al sindi
catlil!lui din Braşov, Kisgyorgy Tamas, pe teritoriul minei noastre şi a 
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luat contact cu muncitorii minei. Noi am înştiinţat postul de j andarmi din 
Baraolt, dar înaintea sosirii jandarmilor, agitatorul a dispărut" .42 

Pentru a cîştiga timp, patronii recunosc punctele noului contract 
colectiv, inspectorul de mină Ranguth este concediat, salariile restante 
sînt plătite .şi muncitorii concediaţi sînt reprimiţi . 

Conducerea minelor însă nu consideră conturile încheiate. Măsurile 
luate vizează numai reîncperea producţiei şi nicidecum recunoaşterea de 
către patroni a drepturilor legitime ale muncitorilor. Se iau măsuri }m
potriva minerilor participanţi la grevă pentru îndepărtarea acelor indi
vizi, care au provocat greva minerilor, aceştia fiind consideraţi "munci
tori comunişti instigatori".43 într-adevăr , în a doua jumătate a lunii apri
lie 50 de muncitori sînt concediaţi şi - după cum reiese din adresa 
direcţiunii adresată Procuraturii din Sfîntu Gheorghe - îndepărtaţi din 
oo1onia de la Căpeni.44 Vor fi luate măsuri ca orice încercare în viitor 
să fie curmată din timp, tendinţă reieşită şi din adresa Companiei de 
jandarmi Trei Scaune adresată direcţiunii minei Căpeni : "Am onoarea 
a Vă ruga să binevoiţi a da instrucţiuni Dv. personalului însărcinat cu 
conducerea minei de cărbuni Căpeni-Baraolt pentru a ne anunţa din 
timp orice încercări din partea oricărei persoane care ar avea ·ca sciDp 
mişcări ca cele care s-au produs în ultimele zile ale lunii februarie 
1929".45 

Greva minerilor de la Căpeni a fost înfrîntă, mulţi muncitori au 
fost concediaţi, unele concesii ale patronilor au trebuit foarte scump 
plătite , dar lupta plină de abnegaţie a lucrătorilor mineri a arătat creş
terea spiritului lor de combativitate revoJuţionară, unitatea şi coeziunea 
mişcărilor conduse de Partidul Comunist Român. 

Greva mnncitori.lor textilişti din oraşul Sfîntu Gheorghe. 

Conflictele dintre muncitori si conducerea fabricii textile din Sfîntu 
Gheorghe continuă tot în jurul 'contractului colectiv care la 1 aprilie 
1929 a expirat. Direcţiunea fabricii, invocînd situaţia nouă, creată în 
urma crizei economice , nu intenţiona să încheie noul contract colectiv, 
iar pentru a face economii, a retras diferite ajutoare de la muncitori .46 

Lucrătorii fabricii nu erau de acord cu desfacerea contractului de 
muncă şi ne avînd încredere în vechea conducere muncitorească, care 
nu i-a mai reprezentat interesele, a trecut la alegerea unor noi bărbaţi 
de încredere.47 

in ziua de 7 aprilie 1929 se organizează o mare adunare pentru con
stituirea sindicatului de la Fabrica de textile. Adunarea, la care au parti
cipat aproximativ 600-700 de muncitori, a fost deschisă de reprezen
tantul sindicatului muncitorilor pielari şi îmbrăcăminte, Bartha Karoly 
după care Mihaly Istvan,  unul din reprezentanţii muncitorilor aleşi în 
conducere a schiţat situaţia extrem de grea a muncitorilor textilişti , adre
sîndu-se celor prezenţi în vederea înfiinţării sindicatului lor. întrucît cu 
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ocazia alegerii consiliului de conducere al sindicatului s - au ivit mai multe 
divergenţe, printre participanţi aflîndu-se şi provocatori , şedinţa se va 
termina prin intervenţia poliţiei.48 

Peste două săptămîni se organizează o nouă adunare ,  care este pre
zidată de Magyarosi Sandor, preşedintele sindicatului . La adunare par
ticipă Rusu Simion, delegatul Uniunii Sindicale din Braşov, care în 
cuvîntul său îi îndeamnă şi pe ceilalţi muncitori să  intre în rîndurile 
sindicaliştilor, al căror număr se ridica abia l a  100 .  La 29 aprilie mun
citorii textilişti înaintează direcţiunii un proiect d e  contract colectiv şi 
trimit o adresă Inspectoratului Muncii din Braşov, c erînd soluţionarea 
problemelor lor.49 

Concilierile dintre conducere şi muncitori continuă pînă la mijlocul 
lunii mai, dar muncitorii nu sînt de acord cu prevederile v echiului con
tract colectiv şi cer mărirea salariilor. so Conducerea fabricii hotărăşte 
concedierea a 44 de muncitori , pe motiv că "fabrica nu poate să desfacă 
produsele sale, m agazinele sînt pline cu produse ale căror valoare se 
ridică la 1 0  milioane lei" .5 1  Muncitorii organizează o nouă adunare (în 
grădina Kolcza) unde Magyarosi Sandor arată că concedierea muncito
rilor este o încercare de a destrăina sindicatul şi atrage atenţia ca în 
cazul în care cei 44 de muncitori nu vor fi reprimiţi se va declara grevă . 
A doua zi apare în oraş un afiş,  reprezentînd un muncitor rupîndu-şi 
lanţurile.52 

Tratativele din 1 3  mai şi 22 m ai 1 9 29 dintre reprezentanţii munci
torimii si directorul tehnic al întreprinderii Richard S chmidt nu vor duc e  
la nici � înţelegere .  La sfîrşitul lunii mai,  î n  grădina Kolcza s e  organi
zează o nouă adunare la care vor lua parte 3 0 0  de muncitori . Cu această 
ocazie Magyarosi Sandor citeşte participanţilor hotărîrea Consiliuli sin
dical şi al bărbaţilor de încredere . "Nici unul dintre grevişti nu va relua 
lucrul pe baza contractului individual , căci ţelul final este încheierea 
c ontractului colectiv de muncă" .53 Tot aici se hotărăşte acordarea uno r  
ajutoare materiale celor m a i  săraci muncitori.  

Din iniţiativa lui Nagy Viktor, preşedintele sindicatului de la Fabric a  
de tutun, se organizează o mare adunare î n  sala festivă a oraşului , unde 
este declarată înfiinţarea organizaţiei locale a Partidului Social Democrat. 
Delegatul muncitorilor sindicalişti din Braşov, îi încuraj ează pe munci
tori, îndemnîndu-i să continue greva, promiţîndu-le aj utorul material al 
celorlalte sindicate. Asemenea aj utor promite şi muncitorul Bruder, repre
zentantul sindicatelor din Cluj . Se trece la alegerea conducerii organi
zaţiei locale a P.S.D.  care va fi formată din 1 2  persoane .54 

Direcţiunea întreprinderii caută să aplaneze conflictul şi să-i con
strîngă pe muncitori să reia lucrul, încercînd să angaj eze noi muncitori.55 
La 11 iunie încep noi tratative, dar greviştii nu renunţă la revendicările 
lor, niCi la încercările delegatului sindicaliştilor din B raşov, care afirma 
că "greva nu mai are nici o perspectivă "  propunînd reluarea lucrului 
în condiţiile propuse de director. In astfel de condiţii direcţiunea a fost 



13 103 

nevoită să reînceapă tratativele în urma cărora, se va încheia noul con
tract colectiv de ,muncă .56 

În ziua de 1 3  iunie şeful Parchetului , într-o scrisoare adresată pre
fectului, informează despre reînceperea lucrului, întrucît direcţiunea fa
bricii Klinger a acceptat mărirea salariilor celor 550 de grevişti cu 
l0-20°/o .57 

Printre clauzele noului contract colectiv erau următoarele :58 
- ziua de muncă de 8 ore ; 
- asigurarea concediului plătit în felul următor : după 1-3 ani 7 zile ,  

dup�1 3-5 ani 10 zile , între 5-10 ani 1 4  zile, peste 1 0  ani cîte o zi pentru 
fiecare an, dar concediul să nu depăşească 30 de zile ; 

ziua de 1 mai să fie plătită ; 
orele suplimentare să fie plătite ; 
nici un muncitor aflat în grevă să nu fie concediat ; 
să se facă încadrarea corectă a muncitorilor ; 
recunoaşterea bărbaţilor de încredere,  c a  reprezentanţi ai mun

citorilor ; 
- asigurarea ocrotirii sănătăţii muncitorilor şi construirea locuin

ţelor pentru muncitori . 
Prin încheierea noului contract colectiv, prin recunoaşterea de către 

patroni a revendicărilor juste a muncitorilor, greva de la fabrica de 
textile din Sfîntu Gheorghe se încheie cu o mare victorie a muncitorilor, 
ceea ce va constitui un important suport moral în acţiunile viitoare. Eve
nimentele au confirmat necesitatea unităţii de acţiune. 

Conflictele colective de muncă ale muncitorilor din 1udeţul Trei 
Scaune în perioada adîncirii crizei economice 1 930-1 933.  

Prin adîncirea şi  extinderea în toate domeniile vieţii social-econo
mice şi politice a efectelor crizei economice, se petrece o intensificare 
a exploatării maselor populare, ieşind în evidenţă tendinţa claselor domi
n ante de a ieşi din criză pe spinarea celor ce muncesc . Toate acestea 
vor contribui în mod firesc la intensificarea luptei maselor populare, care 
în perioada anilor 193 0- 1 9 3 3  se vor materializa prin rputernice conflicte 
de muncă, cu toate că forma cea mai eficace în cadrul diverselor forme 
şi mij loace de luptă ale proletariatului îndrumat de partid, continuă 
să fie greva.59 Conflictele colective de muncă au izbucnit ca urmare a 
nerespectării de către patroni a prevederilor contractelor colective .  

In faţa procesului de creştere a numărului ş i  a combativităţii clasei 
muncitoare , burghezia a trecut la elaborarea unei legislaţii a muncii, care 
reprezenta un puternic instrument de represiune în mîna burgheziei, în 
relaţi ile sale cu muncitorimea. Adoptarea şi dezvoltarea legislaţiei muncii , 
care cuprindea �i contractul colectiv, a fost legată nemijlocit de apariţia 
şi extinderea relaţiilor de producţie capitaliste,  de creşterea numerică a 
proletariatului şi de intensificarea luptei revoluţionare a maselor.61 Deşi 
această legislaţie nu a fost concepută pe baza unor principii de echitate 
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socială, totuşi ea a fost un important mijloc legal de reglementare a 
relaţiilor de muncă, legislaţie care a fost întotde auna invocată de mun
citori în timpul conflictului lor cu patronii . 

În perioada anilor 1 9 29-1933 ,  clasa muncitoare din România prin 
luptă revoluţionară a reuşit să impună 1 209 contracte colective de 
muncă în 494 7 de întreprinderi, acţiune la care au luat parte 335 . 0 5 5  
salariaţi . 61 

La fel ca în organizarea şi conducerea grevelor şi în problem ele 
conflictelor colective de muncă, rolul important 1-au avut comuniştii , 
care prin intermediul sindicatelor au mobilizat muncitorii să ceară In
spectoratelor Muncjj purtarea tratativelor cu patronii şi încheierea unor 
contracte colective în care să fie cuprinse şi revendicările muncitorilor. 
Apelul C .C.  al P . C .R.  din noiembrie 1 93 1 , către comitetele de partid 
locale şi regionale îndemna pe comunişti la acţiuni hotărîte în cadrul 
luptelor zilnice, pentru a-i salva pe muncitori din ghe arele mizeriei şi 
foametei . 62 

După cum reiese şi din exemplele de m ai sus , efectele crizei econo
mice se fac simţite din ce în ce mai mult şi în j udeţul Trei Scaun e .  
Pres a loc ală consemnează î n  anul 1 9 3 1  : "Criza economică î n  permanentă 
creştere se m anifestă în proporţii din ce în ce mai m ari şi efectele sal e  
negative se simt şi î n  oraşul nostru" ,63 (Sf. Gheorghe - n. a.) ,  unde conce
dierile, curbele de s acrificiu şi . mizeria populaţiei au contribuit la ascu
ţirea contradicţiilor şi la izbucnirea conflictelor de muncă. 

La fabrica de ţesături şi in dustrie casnică din Sfîntu Gheorghe în 
cursul anilor 1 93 1  şi 1 93 2  au izbucnit numeroase conflicte de muncă 
între muncitori şi patroni , ele apar ca mijlo ace de luptă ale lucrătorilo r  
împotriva ofensivei patronale d e  a reduce salariile şi  de a mări durata 
zilei de lucru .64 

In oraşul Sf. Gheorghe şi în celelalte centre economice ale jude
ţului conflictele de muncă din perio ada respectivă se înmulţesc, cuprin
zînd diferite categorii ale oamenilor muncii şi ele se integrează organic 
în rîndul luptelor muncitorilor din oraşul Sfîntu Gheorghe împotriva 
intensificării ofensivei patronale . Astfel de conflicte izbucnesc între pa

tronii restaurantelor şi ospă '. arii din oraşul Sfîntu Gheorghe, reprezentati 
prin sindicatul Uniunii angaj aţilor din industria ospitalieră - grupa 
Braşov.65 

La fabrica de tutun din Sfîntu Gheorghe în to amna anului 1930 sînt 
concediaţi 32 de muncitori şi conducerea întreprinderii intenţionează să 
m ai concedieze încă 200 . Muncitorii trimit un delegat l a  Bucureşti , la 
Ministerul Muncii să prezinte situaţi a lor şi să ceară un delegat pentru 
s oluţionarea conflictului, izbucnit din cauza concedierilor, a atitudinii  
provocatoare a directorului care "nu res pectă contractul colectiv, reducînd 
salariile muncitorilor" . 66 

Un articol al ziarului local prezintă situaţia dezastruoasă în care a 
ajuns populaţia locală, arătînd că nici cele mai elem entare bunuri nu 
pot fi procurate de locuitori, micii producători nu pot valorifica produ-
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sele lor, la agravarea situaţiei contribuind şi plata diferenţiată a impo

zitelor .67 
Au loc numeroas e adunări muncitoreşti, una dintre ele desfăşurîn

du-se în cas a Balhaz (Casa de Baluri) din Sf. Gheorghe în februarie 1 9 3 1 ,  
unde este condamnată politica de a arunca greutăţile crizei pe seama 
muncitorilor, aplicarea curbelor de s acrificiu şi a restricţiilor la muncitori 
şi funcţionari, care nu cîştigă nici pentru acoperirea celor mai elemen
tare nevoi . Cei peste  5 0 0  de participanţi îşi exprimă cu entuziasm ade
ziunea la revendicările formulate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
trai ale populaţiei .68 

Tot în cursul anului 1 9 3 1  se desfăşoară conflictul de muncă de la 
tipografia "Patria" din Sfîntu Gheorghe ,69 precum şi a şoferilor de auto
taxiuri , care erau puşi în imposibilitatea de a putea plăti impozitele de 
asigurăriJ0 

La fabrica de textile din Sfîntu Gheorghe conflictul de muncă s-a 
declanşat , ca urmare a rezilierii de către patroni , în ianuarie 1 9 3 1 , a 
contractului colectiv, încheiat cu muncitorii la 28 martie 1 9 3'0 ,  cu scopul 
de a putea aj unge la o nouă convenţie de muncă, care să conţină o 
reducere a salariului muncitorilor . 

Concilierile dintre direcţiunea fabricii şi muncitori au eşuat, ceea 
ce a determinat conducerea întreprinderii să solicite intervenţia Inspec
torului Muncii din Braşov, pentru aplanarea conflictului de muncă şi 
salarizare . 71  

Inspectoratul Muncii înştiinţează părţile în conflict să trimită repre
zentanţii lor la concilierile fixate pentru ziua de 4 martie 1 9 3 1 .72 Cei 
3 5 8  de muncitori participanţi la conflict investesc o delegaţie compusă din 
opt persoane, să-i reprezinte la tratativele cu patronii . Din delegaţie 
făceau parte : Sandor Iosif, Katona Elisabeta, Keresztes Jozsefne, Szabo 
Ioan, Czintos Andrei, Szep Marton, Teglas Andrei şi Demeter Rozălia. 
Reprezentantul patronilor a fost W. Gust , secretarul .Uniunii industriaşilor 
din Braşov. 73 

Tratativele încep la 4 martie 1 9 3 1  la sediul fabricii de textile. Dele

gaţia muncitorilor în afara celor opt mai cuprinde încă trei lucrători cu 
drept de asist enţă, iar cea a patronilor pe delegatul W. Gust şi pe 
directorii E. Montag şi R.  Schmidt . Printre reprezentanţii muncitorilor 
erau mulţi membri de sindicat, întrucît maj oritatea salariaţilor de la 
această întreprindere erau sindicaliştiJ4 

Reprezentanţii patronilor au condiţionat încheierea unui nou contract 
colectiv cu muncitorii , de aplicarea unei reduceri a salariilor lucrătorilor 
în felul următor : în proporţie de 10°/0 dacă se lucrau 6 zile pe săptă
mînă . Reducerea salariilor era motivată de faptul că preţurile la diferite 
articole alimentare, textile, încălţăminte, etc . , au scăzut foarte mult, iar 
în magazinele întreprinderii sînt mari stocuri de produse textile, care 
nu pot fi vîndute JS 

Delegaţia muncitorilor respinge propunerea ele reducere a salariilor 
în proporţia mai sus-amintită şi înaintează o altă propunere prin care 
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s-ar reduce salariile cu 70/0 pentru patru, 8o;0 pentru cinci şi 9o;0 pentru 
şase zile lucrătoare, dar reprezentanţii patronilor res ping această soluţi e J6 

Astfel discuţiile se lungesc şi foarte greu se încheie noul contract 
colectiv de muncă, care prevede o reducere a salariilor într-o formă ceva 
mai apropiată de propunerea delegaţiei muncitorilor cu 1 0 o;0 dacă se lucra 
pînă la 40 de ore pe săptămînă şi cu 1 20j0 pentru c azul în care se lucrau 
peste 40 de ore . Muncitorii au reuşit să impună clauza ca aj utorul familiar 
pentru copii să nu fie supus reducerilor aplicate la s alarii .77 

In anul următor, 1 9 32,  divergenţele apar din nou, întrucît patronii 
întreprinderii refuză să reînnoiască contractul colectiv încheiat la 4 mar
tie 1 9 3 178 şi care se expiră la 1 martie 1932,  întrucît sperau să încheie 
un nou contract care să cuprindă reduceri mai substanţiale de salarii . 

Din nou se solicită medierea Inspectoratului Muncii Braşov. 
La noul conflict de muncă participă 508 de salariaţi , 442 muncitori 

din care 1 20 erau membri de sindicat.79 După aprinse şi vehemente dis
cuţii se ajunge la încheierea unui nou contract colectiv d e  muncă , care 
cuprindea toate dispoziţiile vechiului contract colectiv referitor la con
diţiile de muncă ale salariaţilor, dar aducea schimbări în ceea ce priveşte 
salarizarea : astfel se fixa pentru fiecare categorie de muncă un anumit 
s alar tarifar pe oră şi pe zi, iar aj utorul familiar pentru copii la 0,65 lei 
pe oră lucrată. Prevederile puteau fi revizuite pe părţi , după şase luni 
de la încheierea contractului colectiv.B0 

In încheiere a  noului contract colectiv muncitorii au fost constrînşi 
să facă concesii datorită imenselor greutăţi care s-au ivit odată cu adîn
cirea crizei economice şi să accepte o reducere d e  s alar la munca în 
acord cu o proporţie de l00/0 (făcînd excepţie salarizarea în acord din 
sec:torul fabricării unor categorii de pînzeturi bru te) .B 1 

Cu toate concesiile făcute, noul contract colectiv cuprindea şi o serie 
de prevederi , care împiedicau patronii să abuzeze în problemele retri
buirii muncitorilor, de asemeni s-a impus ca ziua de 1 Mai să fie recu

noscută ca sărbătoare legală , pentru care muncitorii să primească sala
riile obişnuite , s-a recunoscut dreptul muncitorilor de a se organiza în 
sindicate şi de a participa la mişcările organizate pentru salariu, fără 
ca ei să fie concediaţi , precum şi obligaţia patronilor de a recunoaşte 
"oamenii de încredere" , ca reprezentanţi ai muncitorilor la diferite tra
t ative. Contractul sublinia că datoria oamenilor de încredere "este de a 
duce la cunoştinţa direcţiunii întreprinderii plîngerile, reclamaţiile şi 
dorinţele muncitorilor şi în aceste privinţe să trateze cu direcţiunea 
întreprinderii" .a2 

Astfel, prin lupta perseverentă a muncitorilor de la  fabrica de tex
tile din Sfîntu Gheorghe s-a reglementat raportul de muncă dintre mun
citori şi patroni, s-a recunoscut dreptul muncitorilor de a se organiz a  
î n  sindicate ş i  d e  a avea reprezentanţii lor la tratativele cu patronii .  
Doar parţiale , totuşi victoriile muncitorilor au demonstrat hotărîrea de 
luptă, unitatea şi forţa clasei muncitoare în lupta sa pentru apărare a 
drepturilor sale legitime . 
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Importante acţiuni de luptă se desfăşoară în această perioadă în 
continuare şi la Căpeni , unde după greva din 1929 patronii trec din nou 
în ofensivă. La 1 5  aprilie 1 9 29 sînt concediaţi 45 de mineri motiv pentru 
care se declanşează o nouă serie de conflicte, în care muncitorii mineri 
erau ajutaţi şi îndrumaţi de sindicatele unitare din Braşov. Tratativele 
încep la 1 5  aprilie 1 9 2 9 ,  dar nu se ajunge la nici o înţelegere, minerii 
ne mai reuşind să declanşeze o nouă grevă. La 24 aprilie sosesc la Căpeni 
încă 1 O j andarmi, dar directorul minei cere retragera lor pe motiv că 
" . . .  în colonie şi în mină s-a restabilit liniştea" _83 

In primăvara anului 1 9 3 0  se declanşează un nou conflict de muncă 
la Căpeni, care a fost provocat de denunţarea de către patroni a con
tractului colectiv de muncă, propunerea de a se reduce salariile cu 25'0/o , 
cererea de a se încheia o nouă convenţie colectivă de muncă şi sala
rizare.84 Cu această ocazie patronii nu reuşesc să pună în practică pla
nurile,  dar în septembrie 1 9 3 0  sînt concediaţi 9 6  de lucrători, iar în 
octombrie alţi 6 1  şi astfel numărul angajaţilor minei scade foarte mult.85 

La 27 august 1 9 3 1  minerii de la Căpeni trimit un memoriu la Mi
nisterul Muncii prin delegaţii Maier Emeric şi Baroth Beni cerînd ca 
Societatea România Carboniferă să distribuie , conform legii, 1 5 0fo din 
veniturile anuale nete obţinute în perioada anilor 1924-1930. In me
moriu, printre altele se arată "Subsemnaţii muncitori, în număr de trei 

sute de la mina de cărbuni din comuna Căpeni, judeţul Trei Scaune , 

avem onoare a Vă aduce la cunoştinţa dvs . următoarele fapte precise .  
La 29 iunie ne-am adresat Insp. Muncii Braşov c u  u n  memoriu ş i  o 
cerere înregistrată sub nr. 2 . 1 9 9  prin care cerem s ă  ni se .facă dreptate . . . 
ca Socie tatea România Carboniferă ca să ne achite sumele de 1 5 0fo din 

veniturile anuale nete de la 1 9 24 pînă la  1930 sumă ce ni se cuvine ca 

inuncitori în baza legii minelor conform art. 43 dar aceste drepturi ale 

noastre cîştigate au fost călcate în picioare, cum .şi legea de mai sus . . . 

dreptatea este de partea noastră . . . care astăzi am ajuns muritori de 
foame cu familiile şi copilaşii noştri dezbrăcaţi şi nemîncaţi . . . am ales , 
din sînul nostru doi delegaţi pe Maier Emeric şi Baroth Beni, care au 
împuternicirea noastră ca să se prezinte în numele nostru la dv. şi să vă 

explice starea de plîns în care ne aflăm . . .  " .  86 Datorită opoziţiei patro
nilor însă revendicările legitime ale minerilor nu au putut fi rezolvate . 

Nu este mai bună nici situaţia celorlalte categorii de oameni ai mun
cii , deoarece efectele crizei economice se fac simţite în toate domeniile 

vieţii social-economice . Astfel şi reprezentanţii învăţătorilor din Trei 
Scaune participă la adunarea preşedinţilor asociaţiilor regionale şi jude
ţene ale învăţătorilor, organizată la 22 ianuarie 1 9 3 3  în Bucureşti , unde 

în numele a peste 40 . 000 de cadre didactice se cere revizuirea imediată 

asupra măsurii de reducere a salariilor" . 87 
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4 .  Lupta maselor populare sub conducerea Partidului Comunist 
Român pentru apărarea intereselor generale. Greva muncitorilor de la 
Comandău. 

In condiţiile economice şi social-politice de după criza economică , Par� 
tidul Comunist Român, mişcarea muncitorească din România în ansamblul 
său se aflau în faţa unor noi şi complexe -sarcini care decurgeau din 
situaţia internă şi mai ales din evoluţia evenimentelor internaţionale .  

Măsurile adoptate de Comitetul central al  partidului în iulie 1 9 3 3  şi 
aprilie ţ934, aveau în vedere orientarea activităţii organizatorice a par
tidului în trei direcţii principale : întărirea legăturilor organelor centrale 
de partid cu organizaţiile regionale şi locale, concentrarea activităţii de 
partid în marile fabrici şi uzine, intensificarea activităţii fiecărei orga
nizaţii (celul€) de partid în part€ . 

P.C.R.  a înţeles că, clasa muncitoare din România, trebuia să se 
manifeste înainte de toate în mod organizat, cu o politică unitară şi de pe 
aceeaşi platformă comună, să acţioneze în toate marile probleme ale 
societăţii româneşti. 

Realizarea unor acorduri principiale de Front Unic Muncitoresc au 
contribuit la afirmarea cu mai multă vigoare a muncitorimii în viaţa 
politică a ţării şi la întărirea legăturilor partidului comunist cu masele, 
la  creşterea influenţei şi a prestigiului său politic în rîndurile poporului, 
cee a ce a determinat clasele exploatatoare să ia noi măsuri antimunci
toreşti . 

Desfăşurarea luptelor economice şi politice ale clasei muncitoare pe 
baza frontului unic şi prin alegerea unor comitete de acţiuni largi a 
reprezentat o caracteristică a acestei perioade. In numeroase centre mun
citoreşti ca urmare a unificării sindicale s-au produs restructurări în 
sindicate, în conducerea acestora, elementele muncitoreşti, partizane ale 
unităţii de acţiune a clasei muncitoare, preluînd efectiv organizarea con
flictelor colective de muncă. Combativitatea muncitorimii s-a concretizat 
şi în declanşarea unui mare număr de acţiuni revendicative. Trăsătura 
caracteristică dominantă a celor mai multe conflicte colec tive de muncă, 
a grevelor muncitoreşti din acea perioadă este, că ele s-au desfăşurat sub 
semnul unităţii de acţiune a clasei muncitoare, a s olidarităţii proletare . 

In frontul luptei pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor democra
tice, pentru cucerirea de revendicări economice şi politice principala şi 
cea mai combativă forţă a constituit-o clasa muncitoare în frunte cu 
detaşam entul ei cel mai înaintat, Partidul Comunist Român. Aplicînd 
o varietate de forme şi mijloace de luptă, partidul comuniştilor a reuşit 
în această perioadă s ă  pătrundă adînc în aproape toate straturile sociale 
şi să le atragă în lupta pentru adîncirea procesului de democratizare a 
ţării.  

Greva muncitorilor forestieri de la Comandău s e  încadrează în şirul 
m arilor bătălii de clasă ce au urmat crizei economice din 1 9 29-1 9 3 3 ,  
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făcînd parte din numeroasele bătălii organizate şi conduse de P.C.R. în 
această perioadă. 

Fabrica de cherestea de la Comandău, înfiinţată în anul 1 8 88,  apar
ţinea din 1 8 9 3  de Societatea Anonimă "Ardeleana" pentru Industria Fo
restieră din Transilvaniasa, care era cea mai importantă întreprindere 
capitalistă d in industria forestieră a judeţului Trei Scaune. Toate acţiu
nile societăţii erau în proprietatea familiei baronului Groedel, care obţinea 
cîştiguri fabuloase din exploatarea nemiloasă a muncitorilor forestieri şi 
a splendidelor păduri din împrejurimile Comandăului. Din 1 93 1 acţiunile 
S.A. "Ardeleana" sînt preluate de Holding Internationale des Bois , dar 
în continuare 6 5 la sută din acţiuni rămîn în proprietatea familiei Groe
del, iar 35 la sută în proprietatea unor capitalişti elveţieni.89 

Producţia întreprinderii, după criza economică a anilor 1 9 29-1 933,  
va spori în mod considerabil, creşte numărul muncitorilor. Produsele fa
bricii de la Comandău îşi  găsesc o bună piaţă de desfacere în Anglia, 
Franţa , Egipt şi în ţările Orientului Apropiat.9D 

Valul de scumpete din 1 9 3 5  a provocat o adîncă nemulţumire în rîn
durile muncitorilor forestieri, care ne mai găsind altă soluţie trec la orga
nizarea rîndurilor lor în vederea declanşării grevei .  Nemulţumirea munci
torilor forestieri a început din toamna anului 1 9 3 5 .  Unul dintre organi
zatorii şi conducătorii muncitorilor era învăţătorul Făget, care a redactat 
memoriile şi cererile muncitorilor, ce au cuprins revendicările privind 
mărirea salariilor, înfiinţarea sindicatului.91  

În faza incipientă de organizare a sindicatului, de la Bucureşti a sosit 
la Comandău în misiune specială muncitorul Kekesi Istvan, care s-a 
dovedit a fi un mare agitator. Tot atunci au început lucrul în fabrică doi 
alţi muncitori : Schuller-Szabo şi Konya Istvan. Despre Schuller-Szabo 
s-a aflat că este un orator bun, se pricepe la instigarea maselor, are o 
pregătire comunistă deosebită şi în tot timpul conflictului de muncă el a 
intreţinut legătura dintre muncitorii de la Comandău şi uniunea sindicală 
din Bucureşti. Despre Konya Istvan s-a dovedit că autorităţile judiciare 
îl urmăresc pentru agitaţie comunistă, dar a fost lăsat liber în mod 
provizoriu.92 

In primăvara anului 1 9 36 izbucneşte conflictul dintre muncitorii fo
restieri şi patroni. In luna martie lucrătorii cer mărirea salariilor, dar 
cererea lor este respinsă . Ca urmare muncitorii se adresează cu plîngerea 
lor Ministerului Muncii, care trţmite un reprezentant al Inspectoratului 
Muncii de la Braşov să lămurească situaţia. In urma unor tratative înde
lungate se ajunge la înţelegere, muncitorii primind o mică majorare a 
salariilor. 93 

Ziua de 1 2  mai 1 9 3 6  marchează un moment important în viaţa fores
tierilor de la Comandău. In această zi, cu permisiunea prefectului munci
torii organizează o adunare deschisă,  cu această ocazie luînd fiinţă sindi
catul muncitorilor forestieri de la Comandău organizaţie care s-a afiliat 
la uniunea sindicateloF cu reşedinţa la Bucureşti .94 
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Un rol important în formarea sindicatului l-a avut muncitorul Bartha, 
trimisul federaţiei sindicale, care a prezidat la adunare şi a clarificat în 
faţa muncitorilor numeroase probleme politice.95 

Intrucit în ziua de 1 2  mai muncitorii nu au mai reluat lucrul, direc
ţiunea întreprinderii a doua zi a concediat 28 de muncitori , care au fost 
principalii animatori ai creării sindicatului şi au semnat primii actul de 
constituire. 96 Cei 7 8 0  lucrători pornesc o luptă consecventă pentru repri
mirea tovarăşilor concediaţi, dovedindu-şi maturitatea politică în cursul 
conflictului cu patronii întreprinderii. Reprezentanţii muncitorilor au 
început tratative cu direcţiunea şi ceilalţi reprezentanţi ai prefecturii, 
prezentîndu-le cererile lor : 

1 .  Reangaj area celor 28 de ·muncitori concediaţi fără nici un temei ; 
2 .  Reducerea zilei de lucru de la 1 0  la 8 ore şi asigurarea salariului 

ce au primit anterior ; · 
3 .  încheierea contractului colectiv de muncă.97 
Intrucit conducerea întreprinderii a respins cu încăpăţînare cererea 

lucrătorilor, aceştia au declarat, la 3 iunie 1 9 3 6 ,  orele 6 şi 3 0 de minute 
dimineaţa, greva generală. La prînz, în aceeaşi zi, comandantul jandar
meriei judeţene şi procurorul general al judeţului se aflau dej a la Coman
dău şi au început tratativele mai întîi cu directorul general al întreprin
derii,  care însă s-a dovedit a fi induplecabil în faţa cererilor muncitoreşti. 
El a arătat că anterior a fost de acord cu reducerea zilei de lucru de la 
1 0  la 8 ore, dar cu reducerea de 20 la sută a salariilor, echivalentul celor 
două ore, cu cît ar lucra mai puţin lucrătorii. 

Muncitorii au arătat că cei 28 de lucrători concediaţi fără nici un 
temei sînt organizatorii sindicatului înfiinţat la începutul lunii mai, ori 
concedierea lor ar însemna desfiinţarea organizaţiei sindicale pentru care 
au depus eforturi organizatorice timp de şase luni şi au investit 3000 lei . 
După muncitori, reducerea zilei de lucru de la 1 0  la 8 ore nu ar afecta 
cu nimic producţia şi astfel profitul întreprinderii ar fi la fel ca înainte. 
Muncitorii îşi iau angajamentul că şi în viitor vor asigura producţia la 
nivelul anterior, ca întreprinderea nici prin reducerea zilei de muncă şi 
nici prin mărirea salariilor să nu fie păgubită.98 

O mare mîhnire a produs în rîndurile muncitorilor şi faptul că mun
citorii încadraţi în cea mai înaltă categorie de salarizare prin reducerea 
zilei de lucru de la 10 la 8 ore, în loc de 5 8  de lei au primit doar 47 lei, 
iar muncitorii necalificaţi numai 25 lei_99 

Acest salariu nu putea acoperi nici cele mai elementare necesităţi 
ale lucrătorilor, aceştia neputînd procura nici alimentele zilnice, preţul 
acestora majorîndu-se în ultima perioadă cu 25 0/0 , şi familiile forestierilor 
nu aveau din ce să-şi procure alimentele. 

Totodată muncitorii au demascat şi au combătut afirmaţiile direc
ţiunii, că întreprinderea ar avea de pierdut în urma imposibilităţii valo
rificării produselor, că preţul cherestelelor pe piaţa externă stagnează şi 
depozitele sînt arhipline de produse. Healit>atea era însă cu totul alta : 
întreprinderea lucrează cu toată capacitatea, . era mare nevoie de munci-
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tori, fapt dovedit şi de numeroasele angajări de muncitori noi. In ziua 
de 2 iunie 60 ,  iar în 3 iunie 7 0  de tăietori au fost angajaţi,  numărul mun
citorilor forestieri ridicîndu-se de la 800 la 930 . 10° Toate acestea ilustrează 
necesitatea forţei de muncă şi faptul că întreprinderea are numeroase 
comenzi, că altfel nu ar lucra în acel ritm intensiv. 

Marea majoritate a muncitorilor forestieri de la Comandău au parti
cipat la grevă, din cei 780 de lucrători, 650 menţinîndu-se pe poziţii , 
numai mecanicii de locomotivă, 3 frînari (din 25) şi şefii de  ateliere şi 
întendenţii nu au luat parte la grevă. 1o 1 Din primele zile de la declararea 
grevei şi pînă la încetarea ei 47 de j andarmi, 9 şefi de post şi coman
dantul j andarmeriei din Covasna se aflau la Comandău, gata oricînd. să 
intervină. 102 

Printre primele măsuri represive ale direcţiunii fabricii a fost şi cea 
a închiderii prăvăliei de unde muncitorii se aprovizionau. Aceştia au fost 
nevoiţi să se deplaseze în taină pînă la Covasna (la 20 km de la Coman
dău) şi să-şi procure aici alimentele necesare. Autorităţile nu au putut 
afla de unde şi cum şi-au cumpărat alimentele muncitorii . 

După două săptămîni, direcţiunea întreprinderii dîndu-şi seama că 
nu poate să-i înfometeze pe muncitori, se adresează acestora comuni
cîndu-le că Ministerul Muncii a fost de acord cu reducerea zilei de muncă 
la 9 ore şi cei care vor să reia lucrul, cu excepţia celor 28 de concediaţi , 
să se prezinte la birourile întreprinderii. 103 Dacă pînă la 2 0  iunie nu se 
prezintă un număr corespunzător de muncitori, direcţiunea va recurge la 
angaj area unor lucrători străini. 

La apelul direcţiunii,  nici un muncitor nu s-a prezentat la muncă. 
In 22 iunie de la Belani sînt aduşi 70 de muncitori forestieri , care 

reîncep producţia într-o secţie . Numai prezenţa j andarmilor i-a putut 
� alva pe spărgătorii de grevă de mînia greviştilor. 

In prima zi de la reînceperea producţiei, a izbucnit un puternic 
incendiu la fabrica de brichetare a întreprinderii de la Comandău. Focul 
a fost repede descoperit şi după trei ore a fost stins, însă s-au produs 
pagube în valoare de 30 .000 lei, care erau mult mai mari , dacă incendiul 
s-ar fi extins şi asupra .întregii fabrici. 

Investigaţiile nu au putut descoperi cauzele reale ale incendiului . 
Directorul şi inginerul fabricii au susţinut că ea s-a produs ca urmare a 
grevei, incendiatorul fiind poate unul dintre muncitorii concediaţi . Mun
citorii, printre care şi Pîrghie Simion, preşedintele sindicatului , Szabo 
Ernă, Kekesi Istvan şi alţii au susţinut în unanimitate că el s-a produs 
ca urmare a unei scîntei căzute din coşul fabricii , la fel cum s-a întîmplat 
e:u un an în urmă. 104 

Direcţiunea s-a folosit prompt de incendiu, în adresa trimisă prefec
turii invocînd fel şi fel de pretexte, că muncitorii ar atenta la "siguranţa 
personală �' , la bunurile altora, că sînt pregătiţi la acţiuni de sabotaj ,  sînt 
indemnaţi de idei subversive. La fel magistratul din Covasna raportează 
prefectului că chestiunea grevei de la Comandău nu se mai limitează doar 
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la cererile muncitorilor ci ea este o acţiune periculoasă,  pregătită de 
comunişti, împotriva acestora trebuiesc luate măsuri hotărîte. 10S 

Noile măsuri ale direcţiunii şi jandarmeriei au reuşit să pună capăt 
grevei. Sînt aduşi noi muncitori străini, iar măsurile teroriste ale j andar
milor au împiedi'cat ca greviştii să se aprovizioneze. La 29 şi 30 iunie 1 1 5  
muncitori s e  prezintă pentru reînceperea lucrului , d e  bună voie, părăsesc 
Comandăul 53 de muncitori împreună cu familiile lor. 106 La 6 1 iulie 1 936  
greva muncitorilor forestieri de  la  Comandău va înceta complet relu
îndu-se producţia atît în schimbul de zi, cît şi în cel de noapte. 

Greva lucrătorilor de la Comandău, care a durat de la 3 iunie pînă 
la 6 iulie 1 936, deşi a fost înfrîntă,  a avut un mare ecou în rîndul munci
torilor din judeţul Trei Scaune. Cu toate că reducerea zilei de lucru 
a cerut prea mari sacrificii, direcţiunea refuzînd să-i reprimească pe cei 
28 de concediaţi, care au contribuit la crearea organizaţiei sindicale şi 
incă 54 grevişti, nu s-a semnat nici contractul colectiv de muncă, totuşi 
luîndu-se în considerare condiţiile vremii, consecvenţa dovedită de către 
grevişti şi rezultatele parţiale sînt demne de luat în seamă. 

Muncitorii concediaţi, cu experienţa dobîndită în cursul grevei, s-au 
incadrat în alte colective de muncă, organizînd în continuare rîndurile 
muncitorilor în vederea înlăturării dominaţiei burgheze. 

* 
* * 

In judeţul Trei Scaune, în anii 1 9 33-- 1 940 sînt consemnate şi alte 
m anifestări ale proletariatului local sau ale diferitelor categorii de lucră
tori. Organele de presă consemnează în anul 1935 101 şi 1 9 3 6 108 greutăţile 
ivite în aprovizionarea populaţiei, creşterea vertiginoasă a preţurilor ali
mentelor şi încercările autorităţilor de a păstra ordinea şi disciplina în 
localităţile judeţului. 

Un moment de seamă în procesul organizării în sindicate a crescă
tori10r de animale din Trei Scaune 1-a constituit adunarea organizată la 
inceputul anului 1937,  cînd şi-au creat sindicatul lor propriu în vederea 
apărării intereselor personale şi a îmbunătăţirii condiţiilor de procurare 
şi valorificare a animalelor atît pe piaţa internă cît şi cea externă. 109 

Bătăliile de clasă purtate de muncitorimea judeţului Trei Scaune în 
perioada anilor 1 920-1 940 se încadrează în mod organic în lupta clasei 
muncitoare din România dusă pentru drepturi economice şi politice , pen
tru democraţie, independenţă şi suveranitate naţională. In cursul desfă
şurării luptelor şi în perioada care le-a urmat s-au întărit legăturile par
tidului cu masele, a crescut rolul elementelor muncitoreşti în partid, în 
conducerea sa.  S-a extins considerabil influenţa partidului în mase, s-a 
ridi<mt prestigiul său politic şi s-a îmbogăţit experienţa lui revoluţionară. 



Fabrica de tutun din Sfîntu Gheorghe în anul 1920. 

Document referitor la activitatea comu
niştilor Szekely Geza şi Klein Sandor 

(1924). 
Pl. 1. 

Document cuprinzînd diferite aspecte 
ale grevei muncitorilor de ia · Fabrica 

de tutun din Sfîntu · Gheorghe (1926). 



Casa Balhăz (Casa Balurilor) din Sfîntu Gheorghe, loc de întîlnire a muncitorilor. 

Conflicte de muncă la Fabrica de ţesut 
din Sfîntu Gheorghe, consemnate în 

; documentele vremii (1929). 

Pl. 2. 

Document privind greva minerilor de 
la Căpeni {1929). 



Documente oglindind conflictele de muncă ale muncitorilor din · Sfîntu · Gheorghe 
1929. 

Proces-verbal încheiat cu ocazia conc1-
lierilor dintre muncitori şi patroni de 
la Fabrica de textile din Sfîntu Gheor-

ghe (1931). Pl. 3. 

Notă informativă asupra evenimentelor 
p etrecute cu ocazia grevei muncitorilor · 

de la Comandău (1936). 
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