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„Parlidul nostru comunist, are de
asemenea tradiţii glorioase de luptă în
acest oraş ... " 1

Adîncirea contradicţiilor social-economice ale regimului burghezomoşieresc cauzată de distrugerile războiului, de dezorganizarea activităţii
economice şi înrăutăţirea situaţiei materiale a oamenilor muncii, determină în anii 1918-1920 o creştere impetuoasă a avîntului şi combativităţii revoluţionare a maselor.
Cuprinsă în ansamblul mişcării muncitoreşti din întreaga ţară,
mişcarea muncitorească din oraşul Piteşti creşte permanent în perioada
avîntului revoluţionar 1918-1920. Muncitorimea din acest oraş este
prezentă permanent în lupta contra regimului burghezo-moşieresc, pentru
cucerirea de drepturi politice şi economice, ridicind în acest fel pe o
treaptă mai înaltă tradiţiile mişcării socialiste şi muncitoreşti locale.
1.

/ntărirea mişcării muncitoreşti în oraşul Piteşti
după

In perioada imediat

primul

război

următoare

mondial

primului război mondial mişcarea
intensitate. Acţiunile de luptă
treptat din punct de vedere

muncitorească din ţara noastră sporeşte în
îmbracă forme mai variate şi se clarifică

ideologic.
·
ln ceea ce priveşte oraşul Piteşti, şi aici mişcarea muncitorească
renaşte mai puternică. Intr-un termen relativ scurt, secţiunea locală a
P.S.D. sporeşte numericeşte. Activitatea sindicală se desfăşoară acum
pe ramuri de producţie cum sînt : C.F.R., Ţesătoria Română, Lemnmobilă, fier-metal, chelneri etc. Împreună cu secţiunea locală a P.S.D.,
comitetele sindicale pe ramură vor mobiliza un însemnat număr de
muncitori la acţiunile revoluţionare ce se organizează în aceşti ani şi
1 N. Ceauşescu, Cuvîntare în
iunie 1966.
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în cadrul cărora revendicările economice se împletesc tot mai mult cu
cele politice.
Un moment important a: mi~cării muncitoreşti locale il reprezintă
solidarizarea proletariatului din Piteşti cu lupta tipografilor din Bucureşti de la sfîrşitul anului 1918. Astfel, ca işi 1n alte părţi ale ţării, la
13 decembrie 1918, muncitorii din oraşul Piteşti, în special cei de la
C.F.R. şi-au arătat deplina lor adeziune faţă de cauza greviştilor tipografi
din capitală. In noaptea de 12/13 decembrie 1918, mai mulţi socialişti din
Piteşti printre care şi Radu Vochin, răspindesc în cartierele oraşului
manifeste ce demascau politica reacţionară a guvernului, cerind libertăţi
democratice şi condiţii mai bune de viaţă pentru masele populare. A
doua zi, la aflarea ştirii referitoare la declanşarea grevei din Bucureşti,
C.F.R.-iştii din Piteşti, în mod demonstrativ şi in semn de aprobare
deplină a luptei greviste care se desfăşura în mai multe oraşe, au lăsat
lucrul pentru cîteva ore. In vederea reluării normale a activităţii, a fost
necesară intervenţia armatei· care a efectuat şi unele arestări. Printre
alţii a fost arestat şi Radu Vochin, fruntaş al mişcării muncitoreşti
locale.
Cu deosebire în anul 1919 se întăresc numeric şi calitativ organizaţiile sindicatelor locale. ln mai 1919 ia fiinţă secţiunea sindicală locală
a chelnerilor care este afiliată la Federaţia sindicală a chelnerilor pc
ţară. Ca secretar este ales Ionescu Vasile. Cu prilejul constituirii, chelnerii sindicalizaţi aprobă şi un memoriu în care se cere desfiinţarea
bacşişului către patroni, precUJIJl şi alte revendicări 2 • TotOidată se întăreşte
sindicatul organizat în anul 1918 de către Constantin Ivănuş al lucră
torilor din sectorul prelucrării lemnului, care devine secţie a Uniunii
sindicale lemn-mobilă pe ţară. In iunie 1919 acest sindicat îşi trimite
delegaţi la Conferinţa uniunii ce are loc la Ploieşti 3 •
Cu prilejul desfăşurării la Ploieş.ti ,Îll zilele de 21-23 iunie 1919
a lucrărilor conferinţei Uniunii sindicatului fier-metal se evidenţiază
existenţa în Piteşti a unei secţiuni locale a acestei uniuni care este reprezentată la (.'(mferinţă cu vot consu1tativ, de cărtre Dumitru Simulescu 4 •
Ia fiinţă de asemenea sindicatul local al muncitorilor ţesători.
Aşadar, pînă la jumătatea anului 1919 în princiipalele ramuri ale
economiei oraşului, mulţi muncitori se încadrează în sindicate. Autorităţile locale îngrijorate faţă de creşterea forţei organizatorice şi politice
a secţiunii locale a P.S.D. şi a sindicatelor, foloseau diferite metode
pentru a estompa lupta muncitorilor organizaţi în partid sau sindicate,
sau a celor oare doreau să intre în aceste organizaţii. Aşa de exemp1u,
este semnificativ cazul muncitorului C.F.R.-ist Cristea Nicolescu care
„a fost chemat la prefectură şi i s-a pus în vedere ca lucrătorii de la
căile ferate să nu aibă nici o legătură cu sindicatele". In urma acestei
măsuri, ministrul de interne Mirzescu era interpelat prin intermediul
ziarul „Socialismul" cerîndu-i-se să răspundă la întrebarea : „Ce credeţi
despre această măsură, luată de către subalternii dwnneavoastră din
Piteşti"
2

3
4

6

? 5.

,,Socialismul"
„Socialismul"
„Socialismul"
„Socialismul"

nr.
nr.
nr.
nr.

94 din 27 mai 1919.
97 din 30 mai 1919.
121 din 28 iunie 1919.
130 din 9 iulie 1919.
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Pentru a preîntîmpina extinderea mişcării muncitoreşti şi trecerea
acţiuni directe contra exploatării, a regimului politic existent, autorităţile locale solicită guvernului la începutul anului 1919, „crearea la
Piteşti a unei brigăzi speciale a siguranţei statului, pentru a se pllltea

la

supraveghea şi 'linişti muncitorii" 6 . In toată ţara se instituie 6 asemenea
brigăzi speciale destinate „zonelor periculoase". Şi din acest fapt tragem
o importantă concluzie asupra intensităţii mişcării muncitoreşti din cadrul
oraşului Piteşti, care pentru a putea fi stăvilită cerea eforturi din partea
statului burghez.
fo martie 1919 se efectuează in Piteşti arestări în rindurile muncitorilor bănuiţi că ar simpatiza cu socialismul sau că ar fi difuzat
manifeste ale partidului. Printre cei arestaţi cu acest prilej se găsea şi
Ion Niculescu - fruntaş al secţiunii locale a Partidului Socialist. El a
fost condamnat la două luni închisoare, termen care însă nu a fost respectat de către autorităţi. Prelungirea stagiului de detenţiune determină,
la solicitarea secţiunii locale, o intervenţie hotărîtă pe lingă ministrul
de interne din partea Comitetului Executiv al Partidului Socialist, prin
Gheorghe Cristescu şi Ion Sion. După multe demersuri se obţine punerea
în libertate a lui Ion Niculescu fapt consemnat şi de ziarul „Socialismul" 7•
Pentru a lovi nn influenţa secţiunilor locale ale partidului şi în
sindicate, guvernul a recurs în anul 1919 la o stratagemă, dind posibilitatea prefecturilor de a atrage pe muncitori în cadrul unor cooperative
de într-ajutorare din care puteau face parte atît muncitori, mici meşte
şugari cit şi patroni. Sesizînd că intrarea muncitorilor în asemenea organizaţii diminuează lupta de clasă, Comitetul Executiv al Partidului Socialist indică organizaţiilor locale, boicotarea pe toate căile a acţiunii de
creare a cooperativelor.
Dintr-un articol publicat â.n ziarul „Socialismul", semnat de un corespondent din Piteşti, aflăm că „·în jurul discuţiei cu muncitorii pentru
organizarea cooperativelor, atit localurile organizaţiilor de partid cit şi
de sindicat precum şi locuinţele unor tovarăşi au fost vizitate de poliţai.
Voiau să găsească manifeste, î111.Să s-tC111.1 izbit de solidaritatea muncitorilor
care au răspuns cu mut;,tă demnitate" 8• Pină la urmă ideea cooperativelor
în oraşul Piteşti este abandonată.
2. Greva muncitorilor

C.F.R.-işti

de la

Piteşti

din anul 1919

,fo anul 1919 a crescut :foarte mult valul grevelor munJCiitoreşti, pe
ţară numărul

lor ajungînd la peste 250 iar al participanţilor aproape la
150.000, în special muncitori ceferişti, petrolişti, minieri, tipografi etc. În
acest avînt grevist se integrează şi muncitorii de la Piteşti. In fruntea
acţiunilor se găsesc muncitorii de la Depoul şi revizia de vagoane dir..
localitate care, de regu:ă, erau influenţaţi şi urmau exemplul ceferiştilor
din Bucureşti. In lunile mai şi iunie 1919 în unităţile căilor ferate din
întreaga ţară se dezlănţuie o puternică mişcare grevistă.
La începutul lunii iunie se ridică la luptă şi muncitorii ceferişti
din Piteşti. „De îndată ce greva lucrătorilor C.F.R.-işti din capitală a luat
6
7
8

„Socialismul" nr. 42 din 5 martie 1919.
„Socialismul" nr. 46 din 14 martie 1919 şi nr. 114 din 20 iunie 1919.
„Socialismul" nr. 47 din 15 martie 1919.
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fiinţă arată
C.F.R.-istă din

ziarul „Socialismul" referindu-se la Piteşti, muncitorimea
localitate s-a decis pentru a se solidariza cu întreaga
muncitorime din ţară, formulînd şi ea aceleaşi revendicări, dînd dovadă
de mult simţ de solidaritate pe care şi l-a ciştigat organizîndu-se în sindicatul lor de breaslă" 9 • Secţiunea locală a P.S.D. se bucură în cadrul
acestei acţiuni de încrederea muncitorilor, care se adunau zilnic la organizaţia locală a partidului, pentru a putea mai bine riposta acţiunilor
de constrîngere desfăşurate de autorităţi. Prefectul judeţului Argeş,
Bănescu a dezlănţuit în aceste zile o adevărată teroare încercînd să determine pe muncitori să reia lucrul. Cu toate că s-au efectuat multe
arestări, totul a fost in zadar, întrucît, arată acei:aşi ziar muncitorimea
a făcut zid inexpugnabil în faţa prigoanei burgheze, susţinîndu-şi cu
putere revendicările for.muiate Greva ceferiştilor din oraşul Piteşti, din
iunie 1919, a durat două zile după care, sub presiuni, a fost reluat
lucrul.
Pentru a evita o nouă ridicare a muncitorilor la grevă, brigada
specială a siguranţei statului precum şi celelalte autorităţi locale au
intensificat controlul asupra activităţii secţiunii locale a P.S.D. şi a sindicatelor, dezlănţuindu-se o intensă acţiune de urmărire a activităţii
elementelor fruntaşe ale mişcării muncitoreşti locale. Articolul „Prigoana ce s-a petrecut în Piteşti" publicat în iulie 1919 în organul de
presă al P.S.D. este edificator în acest sens. „Ni se semnalează o adevărată prigoană ce s-a dezlănţuit contra tovarăşilor din Piteşti şi contra
mişcării în general se arată în ziarul „Socialismul". Secţiunea locală
este mereu vizitată de către agenţi care întrerup şedinţele, provoacă
scandaluri şi arestează pe anumiţi tovarăşi pe care cred că-i vor putea
intimida renunţînd astfel de a mai participa la mişcare". Făcindu-se
exponentul stării de spirit a clasei muncitoare din România, ziarul, prin
prizma celor ce se petreceau la Piteşti, avertiza direct pe ministrul de
interne arătînd că muncitorimea a ajuns la gradul de conştientă, după
oare ştie să răsplătească pe toţi cei care cred că prin închiderea localurilor
sau arestarea unor tovarăşi vor putea extermina o mişcare atît de
întărită" 10 •

Cu toate aceste greutăţi, secţiunea locală din Piteşti a P.S.D. şi
sindicatele menţin permanentă activitatea lor, reuşind să coordoneze
acţiunile diferitelor categorii de muncitori îndreptate împotriva exploatării. In august 1919 are loc adunarea generală a secţiunii care a analizat
activitatea desfăşurată de clasa muncitoare în perioada de după primul
război mondial. S-au stabilit noi măsuri pentru a se intensifica pe mai
departe acţiunile locale cu caracter politic şi economic. A fost ales noul
comitet format din : Constantin Teneanu-secretar, Dumitru Nicolescucasier, Ion Niculescu, Nathan Mendelovici şi Florea Ispas-membrii, iar
în comisia de control - bătrînul ceferist Radu Ionescu şi Gheorghe
Creţoiu 11 . Alegerea organelor de conducere ale secţiunii loca:e va favoriza intensificarea muncii politice şi organizatorice în rîndurile muncitorilor şi a altor categorii sociale exploatate.
9

„Socialismul" nr. 138 din 19 iulie 1919.
„Socialismul" nr. 147 din 29 iulie 1919.
11 „Socialismul" nr. 172 din 24 august 1919.

10
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ln anul 1919 au loc unele manifestări şi în unităţile mililan· din
oraşul Piteşti. lntrucît nu se făcuse demobilizarea generală, mulţi soldaţi
erau nemulţumiţi de situaţia lor şi a celor de acasă. ln cazarma dl' la
Piteşti

formează la un moment dat „Soviete şi comitete ale ajutorului
In scurt timp insă ele vor fi desfiinţate, iar manifC'slărih• dl'
opoziţie din armată vor fi înăbuşite cu forţa.
ln acest fel, anul 1920 găseşte secţiunea locală din Piteşti a Partidului Socialist precum şi sindicatele, desfăşurînd o activitate susţinută.
In perioada care trecuse de la începutul avîntului revoluţionar, crescusP
intensitatea şi sfera de cuprindere a mişcării muncitoreşti locale. Numărul
membrilor secţiunii locale a Partidului şi a celor încadraţi în sindicali'
sporeşte permanent. Dările de seamă prezentate în cadrul adunărilor
generale de alegeri ale secţiunii partidului şi sindicatelor, desfăşurate la
11 ianuarie 1920 şi respectiv la 10 ianuarie 1920, atestă încă odată dezvoltarea continuă a mişcării muncitoreşti din oraşul Piteşti.

roşu"

se

12

.

3. Creşterea în
jumătate a anului

intensitate a mişcării muncitoreşti locale în prima
1920. Succesele socialiştilor în alegerile din mai 1920,
în oraşul Piteşti

Valul de nemulţumiri creşte permanent în intensitate, cit ş1 m
din primele luni ale anului 1920. Cu toate că trecuseră cîţiva
ani de la încheierea primului război mondial, timp în care se refăcuse în
parte economia, iar România în urma desăvîrşirii unităţii naţionale avea
o industrie mai puternică, totuşi în ansamblul ei ţara rămîne slab dezvoltată economiceşte. Caracteristica principală a mişcării muncitoreşti şi
sindicale ,în prima jumătate a anului 1920, este lupta hotărîtă în scopul
asigurării unei unităţi de acţiune pe întreaga ţară.
In martie 1920 valul grevelor a luat din nou amploare mergînd
crescînd pînă la greva generală din octombrie. Intre 1 martie şi 20 octombrie 1920, au avut loc după datele oficiale - 345 greve. La începutul
anului 1920, muncitorii din Piteşti au impus pentru un timp scoaterea
din fabrici a gărzilor militare.
Guvernele care se perindă la cîrma ţării efectuează ca răspuns la
mişcările muncitoreşti, dese şi masive arestări. Aşa de exemplu în februarie 1920 se anunţa arestarea la Piteşti a fruntaşilor secţiunii locale
Constantin Teneanu şi Constantin Ivănuş, care sînt trimişi la închisorile
Văcăreşti şi Jilava. Cu toate acestea muncitorimea din Piteşti nu se lasă
intimidată. Ea continuă cu intensitate lupta contra exploatării, pentru
abrogarea legislaţiei burgheze antimuncitoreşti, fiind prezentă întotdeauna
în cadrul marilor acţiuni organizate de Partidul Socialist sau de către
Uniunile sindicale pe ramuri. Documentele vremii amintesc astfel că
muncitorii ceferişti din Piteşti participă la greva din aprilie 1920, cînd în
întreaga ţară cca. 20.000 oameni, în special de la căile ferate, se ridică
pentru mărirea salariilor şi reducerea chiriilor 13•
ln această perioadă se fac intense pregătiri pentru noile alegeri
care urmau să desemneze deputaţii Camerei. Comitetul Executiv al
lărgime încă

12

Alex. Marghiloman. Note politice, voi. IV, pag. 415.
Documente din Istoria mişcării muncitoreşti din România 1916-1921, pagina 356.
13
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P.S.D. hotărăşte ca partidul să intre în luptele electorale, să se angaj1•z1•,
cu sprijinul maselor populare, în acţiunea pentru cîştigarea de cit mui
multe locuri în Cameră, cu scopul folosirii organelor de stat oficiah· cu
tribună a luptei de îmbunătăţire a soartei clasei muncitoare, a masi•lor
populare.
întreaga muncă politică a partidu:ui se desf~oară astfel în sl'Op11l
asigurării unei reprezentări cît mai onorabile în viitoarele orgaiw di•
conducere ale statului. P.S.D. începe o susţinută luptă electorală cu
partidele burgheze încă din perioada depunerilor de candidaturi.
La Piteşti, P.S.D. îşi desemnează următorii candidaţi : Gheorgh1•
Cristescu şi Vasile Anagnoste - reprezentanţi de seamă din conducerea
mişcării pe ţară, precum şi Ion Grigorescu, Constantin Ivănuş şi Florea
Ispas din :partea Secţiunii locale a P.S.D. 14 • ln vederea :participării la
alegeri, P.S.D. elaborează o platformă electorală proprie, iar în scopul
atragerii ţărănimii tipăreşte şi difuzează broşura „Scrisori către ţărani".
Autorităţile au căutat prin toate căile să reducă la maximum legă·
turile candidaţilor socialişti cu masa muncitorilor şi ţăranilor. Cei care
erau descoperiţi că întreţin legături cu satul sau că desfăşoară propagandă
socialistă erau arestaţi, bătuţi şi trimişi la închisoare. Cu toate acestea,
candidaţii socialişti au folosit diverse forme în scopul explicării programului electoral al partidului, în vederea lărgirii cercurilor de simpatizanţi. Au loc incidente cu autorităţile oficiale. Aşa de exemplu în
aprilie 1920 cu ocazia depunerii candidaturii din partea P.S.D. la Tribunalul Judeţului Argeş, a lui Vasile Anagnoste, se produc incidente
între grupuri de muncitori şi organele de siguranţă.
„După depunerea candidaturilor la Tribunalul din .Piteşti arată
ziarul „Socialismul" - tovarăşii noştri au părăsit sala. Ieşit în stradă,
tov. Voicu - un muncitor care însoţise pe Vasile Anagnoste la depunerea candidaturii - a dat unui ţăran din comuna Şuiei, Programul
partidului şi „Scrisori către ţărani". Dar cu toţii au fost arestaţi de siguranţă şi apoi eliberaţi de delegaţii muncitorilor în număr de vre-o
sută 15 • Intervenţia autori.ltăţilor nu a avut darul să îndepărteze pe
candidaţii socialişti de masa alegătorilor. Pe marginea Programului electoral al P.S.D. Secţiunea locală Piteşti a partidului tipăreşte un relevant
manifest cu titlul : „Muncitori, cetăţeni şi ţărani".
In vederea lărgirii bazei de masă a participării la campania electorală din 1920, P.S.D. foloseşte şi sărbătorirea zilei de 1 Mai, transformînd-o într-un prilej de a se desfăşura muncă politică în rîndurile
muncitorilor, care erau chemaţi să susţină Partidul Socialist în alegerile·
ce urmau să se desfăşoare peste puţin timp. In sprijinul secţiunii din
Piteşti a partidului, care s-a preocupat mult de organizarea temeinică şi
orientarea sărbătoririi acestei zile în sensul arătat mai sus, vine şi Vasile
Anagnoste, cu experienţa şi prestigiul său, care s-a aflat la Piteşti în
aproape întreaga perioadă a campaniei electorale.
Autorităţile locale avînd în frunte armata, au intervenit cu brutalitate în scopul interzicerii sărbătoririi zilei de 1 Mai 1920. Ziarul
„Socialismul" descrie sugestiv cele întîmplate în această zi la Piteşti.
14
15

„Socialismul" nr. 80 din 16 aprilie 1920.
„Socialismul" nr. 88 din 25 aprilie 1920.
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„Cu toată desfăşurarea dobitocească de fonţe militare - arată ziarul cu toate că localul a fost comp~et !Înconjurat, sala organizaţiei a
devenit curînd neîncăpătoare, astfel că foarte mulţi aşteptau afară.
Au vorbit tovarăşii Constantin Ivănuş, Vasile Anagnoste şi Ion Grigoresţu. După amiază a avut loc serbarea la cîmp care a durat pînă
seara tîrziu" 16 . Aşadar, muncitorimea din Piteşti s-a dovedit activă şi
hotărîtă în perioada pregătirii campaniei electorale din 1920, ceea ce
demonstrează că în această parte a ţării politica partidului socialist era
susţinută de un număr însemnat de oameni ai muncii.
ln timpul desfăşurării alegerilor, în oraşul Piteşti s-au dezlănţuit
sălbatic forţele reacţionare, antidemocratice. Pentru a se asigura victoria
sigură în alegeri a .parti:de:or „istorice" şi a altor gn.11pări [pOlLtice ale vremii,
masele de alegători au fost constrînse prin diferite mijloace să voteze
contrar voinţei lor. S-au efectuat numeroase arestări, bătăi, măsluiri.
Astfel, în Piteşti a fost arestat muncitorul Voicu, iar candidatul Constantin
Ivănuş a fost bătut de agenţii liberali şi averescani, care au făcut propagandă şi au provocat scandaluri im zona secţiilor de votare 17 •
Folosind procedeele mai sus amintite, nu ne surprinde „victoria"
în alegerile din mai 1920 în judeţul Argeş a candidaţilor partidelor şi
grupărilor burghezo-moşiereşti. Totuşi reţinem numărul destul de mare
de voturi obţinute de către candidaţii socialişti în acest judeţ. Astfel
Gheorghe Cristescu a obţinut 905 voturi, Vasile Anagnoste - 895 voturi,
Constantin Ivănuş - 897 voturi, Ion Grigorescu - 895 voturi, iar Florea
Ispas - 894 voturi. ln total, candidaţii P.S.D. au obţinut în judeţul
Argeş 4.489 voturi, ceea ce în comparaţie cu populaţia înscrisă pe listele
electorale reprezintă un succes însemnat.
Prezenţa pe listele electorale ale judeţului Argeş în alegerile din
mai 1920 a unor militanţi de seamă ai mişcării muncitoreşti, cum au
fost : Gheorghe Cristescu, Vasile Anagnoste şi Constantin Ivănuş, este
o notă bună dată luptei clasei muncitoare, mişcării socialiste şi sindicale
din oraşul Piteşti, care făcîndu-se cunoscută în mod deosebit în ultimii
ani, reprezenta un cadru propice pentru susţinerea candidaturilor fruntaşilor partidului socialist. Succesul pe care îl obţine P.S.D. în ansamblul
alegerilor din anul 1920 - concretizat şi prin cei 14 deputaţi trimişi în
cameră arată influenţa şi increderea de care se bucura :în rîndul
maselor largi populare.
4. Muncitorii din

Piteşti participă

la greva generală din octombrie 1920

Greva generală din octombrie 1920 a reprezentat - în lanţul permanent al luptei îndreptate de clasa muncitoare din România împotriva
exploatării ~ punctul cel mai înalt atins de valul luptelor revoluţio
nare, pînă la crearea Partidului Comunist Român. Ea a demonstrat intensificarea şi caracterul organizat al luptei proletariatului din România,
voinţa sa de a cuceri pe cale revoluţionară, drepturi şi libertăţi democratice, de a imprima dezvoltării sociale o orientare corespunzătoare
intereselor celor ce muncesc. Prin amploarea şi combativitatea sa revoluţionară, greva generală din 1920, care cuprinde pentru prima oară
16

i;

„Socialismul" nr. 94 din 5 mai 1920.
„Socialismul" nr. 112 din 28 mai 1920.
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întregul proletariat român în lupta împotriva claselor l'Xploatatoan„ a
fost cel mai important moment din istoria luptelor de clasă din Hom:inia.
In primele rînduri ale grevei generale a stat muncitorimea Capitaki.
Dar, greva generală a cuprins proletariatul din toate ramurill' şi c1•11lrl'l<'
industriale, printre care şi oraşul Piteşti.
In lunile premergătoare declanşării grevei generale, în acest ora~
.au loc importante acţiuni muncitoreşti, mari demonstraţii şi mitinguri
îndreptate mai ales contra „legii scelerate". „La Piteşti, Bacău, Piatra
Neamţ arată ziaru,} „Socialismul" iau avut loc miitilngiuri protestatare contra aceleiaşi legi şi pretutindeni muncitorimea organizată s-a
-declarat gata de luptă. Lipsa de spaţiu - spune acelaşi ziar - ne obligă
să nu dăm cuvenita dezvoltare manifestărilor demne ale muncitorimii
din oraşele mai sus citate" 18 •
Muncitorii din oraşul Piteşti, în fruntea cărora s-au aflat ceferiştii,
s-au ridicat de mai multe ori în septembrie 1920 aşa cum arată şi facsimilul de mai jos din ziarul „Socialismul", pentru mărirea salariilor,
reducerea amenzilor, pentru condiţii mai bune de lucru. Autorităţile
locale au intervenit operînd noi arestări. Totodată au fost făcute masive
·Concedieri, mai ales în rîndurile ceferiştilor. Grupuri de muncitori de la
<lepou s-au solidarizat cu tovarăşii lor şi au suspendat lucrul, cerind pe
lingă reangajarea celor concediaţi şi îndeplinirea mai multor revendicări.
„Drept răspuns - arată ziarul „Socialismul" - un pluton de soldaţi cu
puşti mitraliere a înconjurat depoul... şi a ordonat reluarea lucrului.
Muncitorii au răspuns că vor lua lucrul la ridicarea suspendării tovarăşilor lor. Li s-a ordonat să reintTe în depou şi să predea sculele. Cum
au intrat, soldaţii, după ordin, s-au năpustit asupra lucrătorilor şi au
început să-i lovească cu paturile armei" 19 .
Cu toate ameninţările, lucrătorii au reluat munca numai după
promisiunea făcută de către autorităţi, de a li se satisface doleanţele.
Acţiunea muncitorească de la Piteşti din septembrie 1920, a depăşit
·cadrul unui incident de muncă, dovadă fiind şi faptul că Direcţia generală a C.F.R. a ordonat în acest oraş o anchetă, în urma căreia cei
arestaţi nu au fost eliberaţi. Aceasta determină pe muncitori să ameninţe
sus-numita direcţie generală cu următoarele cuvinte : „Cei din capul
instituţiei C.F.R. seamănă vînt, dar vor culege furtună" 20 • Peste cîteva
zile ziarul „Socialismul" anunţa din nou sub titlul „Agitaţia ceferiştilor
de la Piteşti" că în urma unei numeroase întruniri care a avut loc
duminică 12 septembrie 1920, muncitorii din localitate au manifestat
contra suspendării şi arestării unor tovarăşi de-ai lor de la depou. Cu
acest prilej au luat cuvîntul mai mulţi muncitori, printre care şi Gheorghe
Grecu - secretarul secţiunii locale a sindicatu;ui ceferi~tilor, dezvăluin
du-se exploatarea crîncenă la care erau supuşi ceferiştii, şi s-a adoptat
o telegramă care a fost trimisă Ministerului de interne.
„Muncitorimea .piteşteană - se arată în telegramă - adunată azi în
sala P.S. protestează în contra ilegalităţilor provocate de administraţia
18
Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1916-1921, pag.
472-473.
19
•• Socialismul" nr. 205 din 15 septembrie 1920.
20 Idem.
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Fig. 2. înainte de grl'va gl'nl'rală
locală a C.F.R. la depou, cu care ocazh' s-au arestat 5 tovarăşi. CcrL'm
imediata lor l'lilx'rare 21 .
In focul acestor lupte muncitoreşti clin oraşul Piteşti desfă~uratt'·
în lunile premergătoare declanşării grevei gcnc'rale, a luat fiinţă şi un
nou sindicat mixt, format din muncitori cismari, croitori, curelari şi
tăbăcari. In acest fel alte categorii de muncitori, care rămăseseră pînă
atunci în afara sindicatelor, sint atras(' în cadrul luptl'i politice organizate. Manifestările şi întrunirile muncitoreşti de la Piteşti au întn-git
tabloul acţiunilor pc ţară îndreptate împotriva regimului politic, a nedn-ptăţilor sociale.
La Piteşti, cu toate că s-a cerut de mai multe ori Ministerului de
interne de a dispune demilitarizarea unităţilor ele căi ferate, solicitan'a
-------~t

„Socialismul" nr. 206 din 17 septembrie 1!120.
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a rămas fără răspuns, armata continuînd să acţionezC' printn' mun('ilori.
Unul din apelurile muncitorilor locali se încheia cu amc'ninţarf'a dPzlănţuirii unei furtuni contra legislaţiei muncitoreşti şi a guwrnanţilor.
Furtuna nu s-a lăsat mult aşteptată. In întreaga ţară, greva g1·1wralii
plutea în aer. Ea a izbucnit în dimineaţa zilei de 20 octombri1• I !120.
Proletariatul din Piteşti s-a înscris activ prin acţiunile salP, în
cadrul grevei generale. In toate unităţile a fost întrerupt luC'rnl. În<"i"i
din primele ore ale dimineţii, grupuri masive de muncitori şi alt1· l"Utegorii sociale, care cunoşteau condiţiile grele de muncă şi ele viaiu, a11
demonstrat pe străzile oraşului. Revendicările cu caracter economii',
printre care amintim mărirea salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor d1·
muncă, salarii egale la muncă egală, s-au împletit cu cele polilil'l'.
Pentru înăbuşirea grevei, şi în oraşul Piteşti, autorităţile au folosit
armata, a cărei intervenţie a fost operativă şi destul ele brutală. S-a
efectuat un număr însemnat ele arestări. Au fost devastate sediile Sl'cţiunii locale a Partidului socialist şi sindicatelor, recurgînclu-se din plin
la bătaie şi la alte metode ele intimidare şi constrîngcre.
Urmările grevei generale din octombrie 1920 în Piteşti, sînt descrise viu şi plastic de către un redactor al ziarului „Socialismul" care
a vizitat, la cîteva zi'le după înăbuşirea grevei, acest oraş 22 . Autorul
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articolului aminteşte în partea in lroductivă a rubricii „După
nerală" că „nu voi putea spune multe adevăruri, dar poporul
să înţeleagă acest adevăr".
22
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„Socialismul" nr. 259 din 28 noiembrie 1920.
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Sub titlul „Cc s-a petrecut la Piteşti" se prezintă unele aspecte
ale modului cum a fost înăbuşită greva generală în acest oraş. Se arată
în articol că „azi totul este devastat. Uşile sparte, firma organizaţiei
distrusă, registrele vraişte". Acest aspect l-a determinat pe autor să
conchidă : „Am avut impresia că mă găsesc în sala clubului din Bucur~·ti
în primele zile de după 13 Decembrie 1918". Comparaţia ni se pare
deosebit de semnificativă, întrucit vădeşte o anumită intensitate a grevei
în oraşul Piteşti, ceea cc a impus intervenţia hotărîtă a armatei în vederea liniştirii greviştilor. Se arată de asemenea în articolul amintit că
in noaiptea de 20/21 octombrie 1920 peste 600 lucrători din oraşul Piteşti
au fost arestaţi. Numărul mare al acestora ne demonstrează încă odată
intensitatea şi amploarea grevei în oraşul Piteşti. Autorul dezvăluie
faptul că autorităţile au ţinut arestaţilor „un discurs patriotic". Însemnarea trebuie pusă în legătură cu încercarea mai marilor oraşului de a
amăgi masa de muncitori cu fraze patriotarde pentru a obţine supunerea
oarbă 1a exploatare... în folosul patriei. Bineînţeles că înşelătoria nu a
avut şi nici nu putea să aibă efectul scontat.
In rîndul unităţilor militare folosite pentru înăbuşirea grevei s-a
găsit şi regimentul 6 artilerie Piteşti. Secţiunea locală a P.S. a răspîndit
în rîndul soldaţilor manifeste pentru a se solidariza cu muncitorii. In
urma acestor legături a fost arestat soldatul - muncitor Iulian Vasilescu,
care se găsea concentrat în regimentul respectiv şi care era totodată
omul de legătură al secţiunii locale în cadrul unităţii de artilerie din
Piteşti.

Una din cele mai însemnate urmări ale participării muncitorilor
feroviari din oraşul Piteşti la greva generală, este aceea că la numai
2 zile de la înăbuşiTea grevei, toţi muncitorii ceferişti din localitate au fost obligaţi să lucreze 10 ore pe zi în loc de 8. Hotărîrea Direcţiei generale a C.F.R. de a mări ziua de lucru la muncitorii din
Piteşti, arată că deşi greva fusese înfrîntă, totuşi persista teama de a nu
reizbucni acţiunile muncitoreşti şi pentru aceasta se intensifica exploatarea, mărindu-se ziua de lucru la ceferişti, care în oraşul Piteşti s-au
situat în fruntea acţiunilor de luptă. Măsurile represive nu vor putea
însă stinge focul viu aprins al luptelor revoluţionare din România.
Prin participarea la greva generală din octombrie 1920 proletariatul din Piteşti şi-a făcut şi mai mult simţită prezenţa în ansamblul
naţional al mişcării muncitoreşti din România, înscriind o pagină de
prestigiu în existenţa sa.
5. Participarea

Secţiunii locale Piteşti
de făurire a Partidului

a Partidului Socialist la
Comunist Român

acţiunea

Acţiunile desfăşurate de clasa muncitoare în perioada avîntului
revoluţionar, greva generală din octombrie 1920, au scos în evidenţă pe
lingă forţa proletariatului din România şi necesitatea creării unui partid
revoluţionar, capabil să organizeze şi să conducă masele în lupta pentru
îndeplinirea dezideratelor lor socia'le, economice şi politice. „Procesul
profund şi rapid de radicalizare prin care trecea mişcarea muncitorească
din ţara noastră în aceşti ani - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu este însoţit de clarificarea politică şi ideologică, de hotărîrea de a rupe
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cu reformismul Internaţionalei a II-a. Marea majorital<' a m1·mbrilor
partidului socialist din România se pronunţau pentru transformar<'a
partidului socialist în partid comunist şi afilierea sa la Tnlc'rnaiionala
a III-a creată de Lenin, pentru adoptarea unei linii cons<'c·v1·nt n'voluţionare" 23 .
Mişcarea muncitorească

din Piteşti desfăşurată în această pt•rioadă
a ,însl'mnat verificarea forţei şi influenţei secţiunii locale a .partidu'.ui
-socialist, care în anii avîntului revoluţionar crescuse mult. Şi în rîndurilc>
-0rganizaţici locale a partidului socialist exista o intensă căutare pPntru
a ridica pc noi trepte mişcarea muncitorească locală. Fiind în permanPnl
contact cu fruntaşii partidului, care militau pentru transformarea partidului socialist în partid comunist, trăgînd în mod judicios concluziill'
asupra neajunsurilor din activitatea ultimilor ani, cei mai mulţi membrii
ai secţiunii locale a partidului socialist s-au dovedit sprijinitori fervenţi
ai acţiunii de creare a partidului comunist. Evenimentele desfăşurate în
acest oraş, arătaseră că muncitorii au nevoie de un partid puternic şi
hotărît, care să conducă spre victorii masele populare, să unească forţele'
progresiste şi democratice pentru transformarea socialistă a ţării.
In Piteşti, ideile comuniste cuceresc un număr însemnat de simpatizanţi. Se lărgeşte sfera celor care voiau transformarea partidului
-socialist în partid comunist, mai ales după eşecul grevei generale. Ca
urmare se formează în cadrul secţiunii locale un grup dintre cei mai
hotărîţi muncitori aflaţi în conducerea acestei secţiuni şi a sindicatelor,
precum şi alţii care se arată hotărîţi de a sprijini pînă la încununarea
cu succC's, acţiunea de creare a P.C.R. La formarea acestui curent de
opinie, contribuie şi Constantin Ivănuş, care prin orientarea sa politică
·şi munca neobosită desfăşurată în slujba maselor populare din oraşul
Piteşti, căpătase un bine meritat prestigiu.
Membrii secţiunii locale Piteşti a partidului socialist cunoşteau
îndeaproape punctul de vedere al militanţilor de seamă ai mişcării socia·liste, cu care avuseseră în ultimii ani dese convorbiri şi contacte cu
privire la transformarea partidului socialist în partid comunist şi afilierea la Internaţionala comunistă. Ca urmare ei au s,prijinit în marea lor
majoritate curentul de stînga din conducerea partidului socialist. Convingerea lor a fost formată şi ca urmare a studierii unor documente de
bază ale mişcării muncitoreşti din perioada respectivă, cum sînt „Declaraţia de principii", revista „Lupta de clasă" sau „Manifestul grupurilor
.comuniste", care se refereau la necesitatea creării partidului comunist.
Ca urmare, grupul comunist de la Piteşti a reprezentat un sprijin preţios
în acţiunea de creare a partidului comunist.
Adunarea pentru desemnarea delegatului local la Congresul partidului socialist din 8 mai 1921, s-a ţinut la Piteşti spre sfirşitul lunii
aprilie 1921. Printre participanţii la această adunare se aflau vechi militanţi ai mişcării locale ca : Radu Ionescu, Radu Vochin, Florea Ispas,
Ion Niculescu, Iulian Vasilescu, Nathan Mendelovici, precum şi alţii
mai tineri, cum sînt : Constantin Doncea, Alexandru Gheorghe, Petre
Turcin, Daniel Constantinescu. La această adunare, printre altele s-a
făcut o expunere asupra conţinutului Manifestului grupurilor comuniste,
23 Nicolae Ceauşescu P.C.R. continuator al luptei revoluţionare
cratice a poporului român. Ed. politică, Bucureşti 1966, pagina 23-24
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în care „se înfiera acţiunea trădătoare a unor conducători socialişti cu
ocazia grevei generale şi se sublinia necesitatea imperioasă a transforformării partidului socialist într-un puternic partid politic comunist" 24 )

Fig. 4. Casa din Str. Brădet nr. 1 unde în 1921 s-a hotărit participarea socialiştilor

din

Piteşti

la crearea P.C.R.

Participanţii la adunare au ales în unanimitate ca delegat cu vot
„imperativ" al socialiştilor din Piteşti la Congresul din 8 mai 1921, pe
muncitorul Radu Vochin - fruntaş de seamă al mişcării muncitoreşti
locale, afirmat ca un bun organizator şi propagator al ideilor înaintate,
încă dinainte de primul răziboi. mondia'l •. El a primit din partea alegătorilor, mandatul de a vota fără rezerve şi în mod „imperativ"
pentru transformarea ipartidului socialist în partid comunist şi afilierea.
la Internaţionala Comunistă.
După cum se ştie, în ziua de 8 mai 1921 s-au deschis la Bucureşti
lucrările Congresului care a consfinţit prin unanimitatea participanţilor,
transformarea partidului socialist în partid comunist. A vînd pe ordinea
de zi probleme şi documente de importanţă fundamentală pentru miş
carea muncitorească, printre care programul şi statutul partidului, problema agrară, lupta împotriva războiului şi altele, Congresul a dezbătut
24 Documente din istoria mişcării muncitoreşti 1916-1921, Ed. politică 1966,
pagina 558.
* Radu Vochin s-a născut în 1893. Toată viaţa şi-a închinat-o luptei claseh
muncitoare. Astăzi locuieşte în comuna Rădeşti-Muscel.
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darea de seamă privind activitatea partidului şi raportul asupra afilierii
la Internaţională, hotărind în acest fel crearea P.C.R. şi afilierea sa la
Internaţionala Comunistă.

In memoria delegatului piteştean Radu Vochin, stăruie pină astăzi
zilele Congresului din mai 1921. „Ţin minte că în dimineaţa acelei zile
de neuitat, ne-am strîns toţi delegaţii la Bucureşti. Timp de două zile
.au avut loc discuţii pe marginea dării de seamă, delegaţii cerind în
unanimitate transformarea partidului socialist în partid comunist. Prin
vot am aprobat şi eu cu însufleţire cele 21 capitole ale statutului parti<l.ului". ln acest fel delegatul grupului comunist de la Piteşti devine
părtaş la unul dintre cele mai de seamă evenimente din istoria poporului
român. „Crearea Partidului Comunist - detaşament de avangardă al
clasei muncitoare, pe ba.la ideologiei marxist-leniniste - arată tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - a constituit un moment de cea mai mare impar-·
tanţă în istoria proletariatului din România. Prin aceasta, lupta revoluţionară SP ridică pc o treaptă superioară, se dă un puternic avint procesului de clarificare ideologică, politică a mişcării muncitoreşti, dezvoltării
conştiinţei de clasă a proletariatului şi celorlalte mase muncitoare ale
poporului" 25 •
ln timpul lucrărilor congresului Radu Vochin a fost arestat împreună cu alţi delegaţi şi apoi închis la Văcăreşti, unde aşa cum îşi
aminteşte, i s-a făcut „oferta" de către conducerea închisorii să dea
declaraţie că nu mai vrea să fie comunist. El a rămas însă ferm pe
poziţie revoluţionară, iar ca urmare a fost implicat în monstruosul proces
din Dealul Spirii. Caracterul său dirz de muncitor călit în luptele premergătoare creării P.C.R., i-a ajutat să reziste. Eliberarea din închisoare
va surveni deabia în septembrie 1922. „La întoarcerea în Piteşti - arată
Radu Vochin -- nu găseam de lucru. Patronii nu voiau să angajeze un
comunist". Ca urmare el este nevoit să se retragă în satul LivezeniMuscel, de unde împreună cu muncitorul Dumitru Manda a întreţinut o
legătură permanentă cu organizaţia din Piteşti a P.C.R. A fost totodată
unul dintre oamenii de legătură ai acestei organizaţii cu Constantin
Agiu şi Vasile Tudose, prin care conducerea partidului comunist a îndrumat şi sprijinit organizaţia din Piteşti.
Aşadar, cu prilejul congresului de constituire a P.C.R. se demonstrează că proletariatul din Piteşti se situa pe cele mai înaintate poziţii
politice şi ideologice ale vremii. Crearea în oraşul Piteşti încă din 1921
a organizaţiei comuniste reprezintă un succes de seamă al luptei clasei
muncitoare din acest oraş. Integrarea în cadrul Partidului Comunist
Român a celor mai conştienţi muncitori din cadrul secţiunii locale a
partidului socialist, dovedeşte maturizarea politică şi ideologică a lor,
dorinţa fierbinte de a contribui activ la ridicarea pe o treaptă superioară
a luptei revoluţionare, progresiste şi democratice desfăşurată pe aceste
meleaguri, a tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste formate de-a
lungul anilor în oraşul Piteşti.
In perioada care a urmat după crearea şi apoi ilegalizarea Partidului Comunist Român, comuniştii din acest oraş, îndeplinind cu fermi25

Nicolae

Ceauşescu

1.c., pagina 25.
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tate hotăririle partidului, folosind metode diferite de muncă, de multe ori
in funcţie de specificul local, nu s-au lăsat înfrînţi nici o dată de cruzimile regimului burghezo-moşieresc. Ei au continuat să menţină permanentă activitatea organizaţiei de partid, contribuind cu devotament şi
intransige111tă la lupta generală revoluţionară a rp0iporului român pină
la obţinerea victoriei finale.

LE MOUVEMENT OUVRIER DE LA VILLE DE PITEŞTI DANS LA
PERIODE D'ESSOR REVOLUTIONNAIRE. LA PARTICIPATION DE LA
SEOTlON LOCALE DU PART! SOCIALISTE Ă L'ACTION
DE CREATION DU PART! COMMUNISTE ROUMAIN
Rf:SUMf:

Dans cette etude, l'auteur presente de nouvelles donnees concernant le developpement du mouvement socialiste et ouvrier de la ville de
Piteşti dans la periode d'essor revolutionnaire, 1918-1920, ele meme
que la presence active de la section locale du Parti Socialiste dans le
cadre des evenements historiques qui ont mene a la creation, en 1921,
du Parti Communiste Roumain.
L'intensification du mouvement ouvrier local a determine, fait
demontre dans cette etude, son integration toujours plus grande dans le
contexte national des actions de la classe ouvriere, des masses larges
populaires qui, dans cette periode, s'erigerent contre l'exploitation du
regime bourgeois-agrarien, afin d'obtenir des droits et des libertes economiques et politiques.
Par son ampleur dans cette periode, par la creation, des 1921, de
l'organisation locale du Parti Communiste Roumain, la classe ouvriere
de la ville de Piteşti marque l'une des plus eclatantes pages de son
activi te.
Cette etude est le resultat des recherches entreprises par l'auteur,
concernant l'apparition et le developpement du mouvement socialiste et
ouvrier dans la ville de Piteşti, sur la foi des donnees et des faits mentionnes par les documents d'archive, par la presse et les publications
contemporaines, de meme que sur la foi du temoignage de certains participants aux actions ouvrieres pendant la periode respective.
Cet ouvrage represente une importante contribution, afin de completer ,le tableau de l'histoire, s'etendant sur plusieurs sieoles, de cet
important centre roumain de la rive d'Argeş : la ville de Piteşti.
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