FORME ALE LUPTEI DESFAŞUI<ATE DE MASELE
POPULARE, CONDUSE DE CATRE P.C.R., INTRE
ANII 1g24-1g28 1N JUDEŢUL CAl~A.S-SEVERIN

Creşterea prestigiului P.C.R. şi a influentei sale în rîndurile
maselor largi muncitoart' de la oraşe şi sate a stîmit ura claselor
exploatatoare "are vf'df'au în P.C.R. o prinwjdic direcrn pentru dominaţia lor de clasfi. De aceea, în primf1vara a1rnlui 1924, clasele exploatatoarf' au scos partidul comunist în afara legii.
Rurglwr.ia şi moşif·rinwa însott>au mf1surile teroriste împotriYa
partidului comunist şi a mi-:;('[1rii m1mcitor1·şti cu prelnn~irca zilei
ele muncf1, scfHlf'rea salariilor cll'., înftsprirnl astfel exploatarf'a ma..;dor muncitoare.
După scoaterea partidului •·0111u11ist în afara legii, guvernul a
instaurat în ţa1·f1 slan·a d1· as1·diu ':'i a luat mf1s11ri CXl~rptional1· împotriva com11niştilor şi a ori„aror oql;aniz,qii n·Yol11ţionart'.
Arhivell' ce pf1strl'azf1 1·on·spornlcn!a pn·fcl'l11rilor şi sigurantei
din anii 1921-192B. l'onfirn1;1 rnmu·roas1•l1· l'Îrf'l1LJ1"f'. t1·ll'gramc şi
note telPf onÎC<' în <·a1·1· se ('<'l"f' urmarirca 1'01111111i':'tilor ':'i a altor n·voluiionari.
ln aces sPns, prefecturile jud1·telor Caraş şi Severin an·rtizeazf1 pretnrill' şi posturile <l<' jarnlar111i p1·11lr11 111·mr1rin·a -:-i ar~·sla
rca comuniştilor: Kira]y Ştefania, l'etr11 Vişirn·sc11 şi Mi-:;11 L-1z.-1rescu 1 •
Sig-11ran!a f".f'IH'l'a1:i i11f<1rina ('OlllÎ111111 prd1•1 l11rilc· d1•..;pr<' 10:11i1111;m·a a11i,·i1;·11ii P.C.H. i11 ri11d1iril1· 111a-.c·lor 111111ll'itn:m· d1· !:1
1 Arh. Sl. Cilrnnsebe~. Fond Prefectura
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ra..,e ..,i ~ale. :\umeroasc telegrame şi cirl'nlare trimise ele Ministerul Je nlenw d1lre prcfeduri, dovedesc neliniştea clasl·i domi11;.inlt' ::?. \:--tf„I, în ia1111aril· 19~6 st· comunica preturii plasei Caran..,l·lw . . : .. l'irl'a :!00 aµitatori <·omunişti vor fi trimişi în judt·lt~le !i1rii
pt·nt 1: 11 ~ 1 ra:-.piIHli 1~ropagantlil .comunist;~·· 3 • Tot in. aceeaşi lun;l,
prl'l11ra plast·i Ora' qa <.:0111umci1 notaril?r romunah c:\: „A . lua~
f iinp o orga11i1.a\ie de propagan<li1 romumst;\ - Şt'oala superioara
de propa~antlit a organizat iei l omunist<·, llin care fa1· parte şi ro4
111 ii li i klll it! I 'li i •• •
ln anul 19:!.6 prefel'lura judeţului Severin trimite preturilor ordinul in copie al '1i11ist1·rului de Interne referitor la extinderea mi,l'i1rii t·o111u11i:--ll' i11 urma infiinprii unui nou ('Omitet central al
Li.T.C. Anexa l'Îrl'ularei transmite ':'I statutul organizaţiei tineretului l'u1111111ist 6 •
Prdura plasei Caransebeş comunil·i1 notarilor informaţiile primite lle la st·niciul spe('ial dt· siguranţă din Lugoj cu privire la:
.Jntentiile 1·omuni~tilor de a pune la cale tulburarea ordinei publice prin r;bpintlirea 1lc manifeste, prin care se cheam:\ muncitorii 5:'1
f i1· gala de a '"'" ri1zvr;iti l'ontra asupritorilor" 8 • ln aceeaşi comuni·
cari· st· ordu11;'1 ~i arn.tar1·a t11t11rur 1wrsoanclor Yi110Yalc de pc teri·
lori11I j111lct11l11i.
lirwlc 111att·rial1', <le cXt'mplu adresa inspectoratului general de
siµuran\it tlin Timi~oara 1.:1tn· prd1·t·turill' jutle\t·lor Caraş şi SeHri11, tli11 :!.<1 a pri li" 19:.W, f al' <·m10su1t n\: „!\lt'mlirii Partidului
Co111u11ist 1lin l'l'lulc şi-au propus ca inwtliat 1·1· Parti1lnl NalionalT;·1ri111t'sc 'a porni la propagamh1 mai t'Hcrgic:\, se vor folosi d1· al·casla 1wntru a tlt·mast·a aqiunca tlc r;lsturnar<' a g11\'ernului por11ită <li' national-tari'mişti, inl<'ntioni111l ca în t·1·ntrcl1· mmwitor<'şli s;l
..,olil'it<' aulorizatii p1·11tru tiwrea d1· a1luni1ri în Hdrn·a rt'' iz11irii ';iO·
majuluL imbunăl:"llirea l'011ditiilor de muncă etc." 7 •
0

0

0

)

Din conti11ut11I acestor ('irrulare ca şi din alte materiale ohserv:.\111
a folosit orice prilej pentru a activa
in sprijinul clasei m11111·itoarl' şi a popornlui, luptin<l pentru apilraJ'1•a drepturilor oamenilor muncii.

ta P.C.B. fiind în ilegalitate

lnll'nlia reaqiunii români· de a <lis<:rcdita şi decapita mi~<:area
muncitoreascil, S<"oţin<l partidul comunist în afara legilor, n-a izLutit. Prin s<.:oaterea partidului în afara legilor, burghezia ~i moşi1·
rimea n-au putut lipsi da sa muncitoare <le avangarda sa org anizată.

ldem, Fondul Prefecturii Caransebeş. Dosar 6/1926, Fila 3.
Idem, Fondul Prefecturii judetului Caraş, Dosar 16/1927, f. 64.
~ ld~m, Fondu} Prefecturii judetului Severin, Dosar 7/1926.
"Ibidem, Fondul Prefecturii judeţului Severin, Dosar 7/1926.
6 Idem. Fondul Pretura plasei Caransebeş, Doi5ar 6/1926 ,f. 4.
7
ldem, Fondul Prefecturii judeţului CaBş, Dosar 16/1927, f. 65,
2
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Ilegalizarea partidului comunist şi a altor organizaţii politice
democratice în J924 a ri<licat în mod stringent proLlema folosirii
unor forme noi <le mentinere ~i strîngere a leg[1turilor partidului cu
masei<'.
Cu toată teroarea îndreptată împotriva sa, P .C.H. a rămas co11<luc[1torul consecvent al poporului.
Evident, abia în aceste momente, cînd în faţa P .C.H. s-a deschis brusc perspectiva continuf1rii activită~ii în ilegalitate, sa pus ~i
problema găsirii căilor adecvate, prin intermediul cărora cuvîntul
<le ordine al<' comuniştilor să poată ajunge la cunoştinta maselor
largi. Crearea înc<1 <lin acele momente, a unui important număr de org anizatii de masă legale, a reprezentat o necesitate vitală, această acliune făcind parte <lin tactica folosită apoi, timp de două decenii, de
către P.C.H., şi anume: îmbinarea formelor de activitate ilegală cu
cele legale.
Crearea încf1 în cursul anului 1924 a noi organizaţii <le masă
(Ajutorul Hoşu, Blocul .Muncitoresc-Ţărănesc etc.) şi orientarea
activităţii lor spre strîngerea legăturilor P .C.R. cu masele,
au reprezentat un important succes al comuniştilor.
Rezultatele deosebite obţinute pe acPastă ealc de C<Hrc noile
organizaţii de masă au făcut <:a cercurile ~uvernante din ţar[1 să ia
măsuri <le urmărire şi interzicere a activilălii lor.
Asemenea organizalii s-au creat şi în judetul Caraş-Severin <:a
~i în întreaga ţară, iar activitatea lor a neliniştit autoril<llilc din
judeţ : prefectura, preturile, comandamentele de jandarmi ~i d1esturile de poliţie, care au recurs la o s1~rie de măsuri represive.
Nenumărate au fost ordinele şi dispoziţiile emise de aceste
instituţii pentru urmărirea
activităţii organizaţiei Blocul Muneiloresc-Ţf1rănesc, a Ajutorului
Roşu, precum şi a altor organizaţii.
Astfel, prin ordinul serviciului de siguranlă al jude!ului Se,·erin,
din 18 martie 1926, se cer măsuri pentru a se trimite în judecam c<'i
ce vor distribui literatură comunistă cu ocazia zilei internaiionale a
Ajutorului Roşu 8 .
Prin circulara <lin 7 octombrie 1926 pretura plasei CaranseLe,
comunică notarilor comunali adresa sf'rviciul ui
de siguranp din
Lugoj, cum că pentru ajutorarea comuniştilor Blocul MuncitorcscŢărănesc a scos o seric de mr1rci Ct> sînt distribuite murn·itorilor aparţinînd sindicatelor unitare, cerindu-se confiscarea lor 9 •
Printr-o altă circulară, din 16 iulie 1926, pretura plasei Caran.
sebeş li informează pe notarii comunali despre confcrinta ţinută tn
luna aprilie la Turnu Severin şi înfiinţarea de c<Hre <:onclud\torii
comunişti a Jllocului Muncitorcsc-Ţărăn<'sc 10 • Noua organiza\ie
a
desfăşurat o intensă activitate şi în zonele agricole ale ju<l1·tului
8 Idem, Fondul Prefecturii JUdetului Severin, Dosar 17/1926.
9 Idem, Fondul Pretura plasei Caransebeş, Dosar 558/1926.
10 Idem, Fondul Pretura plasei Caransebeş, Dosar 383/1926, f
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Cara':'-~•·\ 1·ri11 1·11prinzîn1l 1111 1111111<"1r 1lestul ele mare <le ţ;trani. Orgauizatia Bloc 111 'l11nitoresl'- Tar;111C'sl' clin fost11l jutle\ Cara~ era
rnncl11·<• în a1111l l'J:!(1 1le Coloman Miiller, Ferdinand Croii ';'Î Ion
'I 11r 1·... an_ car•· 1·ra11 ':'i organizatorii mai multor întruniri ~i l'Onsfa11
1111n iwli1i11· 1i1111t1· la c1•11trnl jl1Clcţ11l11i. Ora\'i\a
.
l·~\:Îst;·1 cît1•\a
manifeste elaliorat1· J1· l'C'.1tn· a('t'ast;'t organizaţie in anul 19:!8. Analizind l'on\Înutul lor ubs1•n;·1m c;l au ';'Î un pronunţat l'aral'ler so• ial, cuprinzind r1•w111lir:-.ri l'a : 1lcsfiin\art'a impozitelor pe salarii,
expruprierc·a Lir;i plat;i a p;iminlltlui impn·tm;i l'll invl'ntarul av;ri„ol etc.
ln perioa1la anilor 192-1-1928. regimul dl'\inuţilor, mai al1·s
al c·om1111i!;olÎlor. 1·stt· tot mai s1·wr. Condiţiilt· dl' l'azart' şi imhră1 ;·1mi11t1· 1·ra11 mizc·raliill'. Lipsl'a aproape· 1·11 tot11l asistenta sanitar;).
di11 „ari' c·a111.a 111ul1i d1·1i111qi s-a11 i111hol11;)\ Îl de• t11lwrl'uloz;).
ln j111lq11l Cara';'-~•·nrin ,...J mai ~roazni(' Io„ 1l1· dl'lentiunc·
era i11l'hisoar1·a 1li11 ora':'ul Cara11s1·l11·':'- Cu11clitiil1· 111' \iap ale d1·ti111qilor tic· aici „.-au dl' 1w-.11portat. 111 . . 11-:-i pri111pron1rorul loC"a-1 A.
Badian. n1 ol'azia inspn\ici 1wriodic·1· c·fi.c·t11at;·1 la inl'hisoarc, rons1·mneaz;i în pron·s11l H·rhal 111' insp1·qi1· start•a cl1·plorahihi a c1•lor
ar1·stati: .. cl1·\i11u1ii erau <le1'l'lll1i ':'Î ~oi cu 1l1·s;hir-;;irt', Ir lipsesc
salteld1· fii111I 1w,oi\i s;·1 •loarmi1 JH' sdJHluri"' 1 ~. D1·\inuţii l'Omunişli
1lin p1·11it1·1Jc'iarul Cara11s1•l1t'';'. Miso\ils Enwst ~i Sd11nit Ioan au
1·1·rut in mai mult'· ri11d11ri s;'\ li s1· i111li11n;lt;·q1·as•·;) rl'gimul dt> viaţ;i
prin al'onlan·a drrptului 11" a \'orbi ~i cu alt1· persoanC' în afara
1111·mhrilor f a111ili1·i şi s;i li s1· a1·orilr 1111 rc~im 1l•·osrbit fal•' de <le\Înu\ii de drept l'Omun 13 . Rindnt•·l1·s cit cererile lor au fost respinse
1l1· fit·car1· 1lau <:-i, aşa cum rt'ztilt;i din al'lt'l1• 1)('nite1wiarului. •lr\imqii nau l'hiar P"depsi\i prntrn î1Hlr:)z1wala d" a cer" S<) li sr dea
de mînl'are şi raldură u.
P.C.R. fiind în ileµalital" s-a folosit şi de <liferitr mijloace leirale prntru a veni în sprijinul ('011111niştilor •lt'\inuţi în închisori.
Astfel. în cursul anului l92B s-au trimis drculare l':Hrc muncitorii
din judeţul f.araş-Severin cerindu-li-se ca prin asodaţia Ajutorul
Hoşu s;"t C'Ontribuie la ameliorarC'a sit11aţi1·i
deţinuţilor din închisori 16 •
Un rol important în strîngcr1·a legăturilor partidului comunist
l'U masdt' muncitoare l-au avut
sindicatele, cea mai largă organu.a.
ţie de mas;'\ a clasei muncitoarC'.
Sub îndrumarea comuniştilor şi a altor elemente revoluţionare,
sindicatele au formulat revendicările economice ale muncitorilor, au
reprezentat lucrătorii din intreprinderi în confruntările f·u patronii
Idem, Fondul Prefectura iudetului Caraş, Dosar 19/1926, r. 7.
Caransebeş, Dosar 4/1926.
1 :1 Idem. Fondul Penitenciarul Caransebeş, Dosar 3/1926.
14
Idem. Fondul Penitenciarul Caransebeş, Dosar 3/1926.
15 Idem, Fondul Pretura plasei Caransebeş, Dosar 4/1928.XII.
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n Idem, Forului Pretura plasei
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~i autoriuqile, lu ('onflictdc colecli,·c de munU1 ~I au orgauizat mul
Lipie aqiuni grevi~te.

Trebuie relevate forţa şi tenacitatea clasei muncitoare care şi
în conditiile <le ofensiva a clasei dominante (1922-1928), s-a angajat în repetate ('Onflictc de muncă colective de amploare diferita.
Majoritatea grevelor din al'ei ani s-au terminat prin cucerirea integrală sau paqial<l a revendicărilor muncitoreşti formulate. Au fosr
încheiate peste J500 <le co11tractc colective de muncă în care s-au înscris : dreptul muncitorilor la com·edii, la repaosul duminical, la
proteqia muncii, la asigun-.ri sol'ialt.: etc.
Munl'itorimea <lin întreprirnlerilc jude~ului nostru, organizata în
sindil'atclc unitare iw ramuri, a participat la aqiunilc întreprinse.
În fruntea aqiunilor ren·11di('alive, organizate <le c[ttrc sin<licaklt>
uni la re, ~-au situat m um·i tori i <l iu întreprinderile si<lerurg ice, mct al urg ice ~i miniere ut ceutrnl în oraşul Heşi\a.
:\e11umăratc au fo.-;t întrunirile organizate la
Hc~ita,
Anina,
Boq;a, Se('ul, Doma11, Steicrdorf şi în alte lo('uri pentru încheierea
<le t·onlract1· ('olccliH· <le muncă, în care erau ÎllS('rise o seric de rc,·cn<liu1ri 111U11('itoreşti. Au fost dese cazurile cînd <latorită atitudiuii patronilor, au izbucnit ('Onf licte <le mmH.:ă care uneori s-au
transformat în gre\e cuprinzînd un număr mare de mun('itori. Numai la uzina din Otelu Hoşu (Ferdinand), între anii J924-192B,
de mai multe ori s-au deplasat <lclegaţi ai inspectoratului regional
al muncii <lin Timişoara, pentru a rezolva conflictele <le 111unc<l dintre m unei tori şi patroni ir..
ln primăvara anului 192(> 111111u·itorimca reşÎţL·ană înca<lrată la
LI .D.R. era în plina fierhere. La J:) martie, acelaşi an, muncitorii
u~elalurgişli s-au întrunit, în urma autorizatici eliberate, în sala ci1111iuului meseriaşilor pentru a asculta <lan·a de seamă a comitetului
sindical, în privinta reînnoirii contractului colectiv de muncă 17 •
Comitetul sindical a adus la cunoştinţă muncitorilor prczcnti,
în număr <lestul de mare, expiran·a vechiului contract şi faptul că
o del<·gatic rcprczenlînd sindicatul 111elalmgist s-a prezentat la conducerea U.D.H. penlrn tratatin~ în vederea încheierii unui nou·
contract colectiv de mtml'ă, ar;Hînd totoclalil şi pretenţiile mrnwitorilor. Patronii au refuzat sf1-l aprohl', fi11'i11clu-lc propunerea de a
s1·11111a '1·f'hi11I •·011trad, r.-... .-, Si-i li :-.c· ridi"c ~•ilarii Ic. Muncitorii
din sala, auzi11d rez11llat11I ndavoral1iL au hotarîl ca în termen rlP
21 df' on· Si-, d<·l'larc o grn it ~1·m·raLi. ( :0111itd1il si11dil'al, pentru :t
prc\ •·ni un incident, a ari1tat care vor fi consecinţele declarării unri
grcvr şi a făcut prop1111erca sit s" trimiti1 o no11i1 dclq~atir l'arc sa
d11d1 tralati\c l'll palrouii. arati11d11-lc holarîrra luata ele c;ilrc ma~a
munf'ilorilor pri,i111I ritli„arl'a salariului la meseriaşi "" 2;}ft/o. la Jili<'ri c11 :~;>0;0 . aprohan'a i11d1·11111iza!ici de l'liirie şi pa11şal11l11i de combustibil.
ICI Irl<'rn f(Jndul lJ1inC1 h•rdinilJtd. I 1 l2 1i. filrt lli!J.
l7 Idem, Fondul Prefectura jude\ului CcHa';i, Oo-;cir 18/l!l'.W, f. I.
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După Ji51cu\iilc u1 cea <le a doua delegaţie, directorul U.D.R.
s-a hot.-1rît sa se dqilas1·ze la Brn·un·~ti pentru a discuta cu conduL·crea socieuqii, în H<lt•r1·a solu1ioni1rii prelen\iilor mtmcilorilor. Din.
informa\iilc trimise de l'âtrc poli\ia oraşului Heşi\a către prefectura
juJqului Cara~, rezulu ca în zilele de 16-17 martie 1926 muncitorii au reluat lucrul aşteplîud rdntoarcerea directorului. Heîntorl'illllu-se, ace:,ta a promis mmH.·itorilor c1\ le va acorda o creştere a
ialariului cu lUD/0 fa\a de cererile lor de :!5°/o şi 35 %• Dornici de
a 'cdca confirmarea promisiunii, munt'itorii au acceptat chiar şi o
ac~tcre de numai 1UD/o- Trel'irnl timpul, direc\iunea uzinei a uitat
însa de promisiune. Drept urmare, la :!I martie 19~6 orele l.:!, 6000
de mum:itori de la U.D.H. au dedaral gren\ generaht 18 • Pentru a
compromite acţiunea intrepri11s1\. coJHlucerea uzinei orga11izeaza o
acţiune de spargere a gre\'ei prin nişte indi"izi. ln scara zilei de :l2
martie E>:.!(1, se furi\ din dqwzitul dt• dinamita al U.D.H. ~O
kg dinamil<'l şi :!00 capse, faciudu-i pe grl'\'işti vinovaţi 18 •
Acţiunea n-a reuşit şi directorul
ineearl'ă
sa-i intimideze pe
111u111 itori printr-o adresă prin care arati\ l'<I : „Hclatiile dintre muncitori ~i societatea U.D.H. se l'011sidera\ de~focuh', totu~i societatea
1·slc dispus;! la conti11nan·a lul'rului în următoarele condiţii :
I. Primirea muncitorilor la lucru sit se fac:t individual.
:.!. Hda\iile d1· mum·it 6<1 se stabileasl·it in 1·onfarmitate ('U contractul ile munc<i expirat la :W f eLruaric 19:!6, cu o singură mo<lificarl', în sensul ca societatea \'a pune la dispozi1ia muncitorilor
prinl'ipaldc produse alinlt'11tare prin magazinele U.D.H.-ului şi la
pn·tul de• co~t stahilit• !o.
ComÎtf"tul sindicatului metalurgiştilor, la adresa lJ.D.R. nu
r<1miw· pa~iv şi drept r<\sp1111s tipăreşte o chemare adresată munciLorilor aflali în gre\'<i. Din acest manifest mobilizator, aflat şi pe
zi el urile cl<idirilor clin Heşila şi difuzat de la muncitor la muncitor,
chemarea era foarte eatcgoriea: „Hcspecta\i deciziunile aduse de
\'Oi. Nu ''<i teme1i pcnlrucit prima prcten\ie a muncitorilor ~i a rcprczl'ntan1ilor vo~tri 'a fi primirea neeondi\ionată la I ucru şi farâ
pedeaps;·1 a fiecărui muncitor l·are a fost în greva" 21 •
Prin această ehemare hotărirea muncitorilor de a continua
greva a fost afirmată şi mai ferm, revendieitrile lor devenind deadreptul amcninlilloarc pentru patronii de la U.D.R. Greva a început
tn ultima decad<\ a lunii marlic şi a durat întreaga lună aprilie, deci
circa 60 de zilP. Abia <lup<\ întrunirea din zilele de 1--~ mai 1926,
s-a luat hotririrca ca incepincl cu ziua de 3 mai să se rei41 lut:rul.
Prin această gre\'ă muncitorii reşiţeni au ob\inut un succes parţial,
patronii acceptînd majorarea doar cu 7 % a salariilor plătite la 1
martir 1926, <'<'ea cc nu-i putea mulţumi pe deplin.

Idem,
Idem,
2
0 Idem,
:u Idem,
tB
111

Fondul
Fondul
Fondul
Fondul

Prefectura judetului Caraş, Dosar 18/1926 f. J.
Prefectura judetului Caraş, Dosar 18/1926, · f. 9.
Prefectura judetu_lui_ CaJaş, Dosar 18/1926, f. J.
Prefectura judeţului Cnraş, Dosar 18/1926, f. · -4.
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In sprijinul grcvişlilor de la Reşiţa au venit şi muncilorii <lin
ahc ramuri in<luslriale. In spiritul solidarităţii şi unilăfii clasei
muncitoare, minerii <lin Steier<lorî-Auina se întruneşte la sediul sm<licatului şi hotărăsc să sacrifice produsul unei zile <le munc[1, iar
suma realizală să fie Lrimisă muncitorilor grevişli <lin Heşila. ln
semn de solidaritale se mai hotărăşte ca, în cazul cînd greva de la
Hcşiţa nu încetează pînă la 15 aprilie 1926, să declare grevă şi minerii <le la Anina 22 •
ln tot cursul anilor 1926-1928, framînlarilc munl'Îloreşli au
rnnlinuat în aproape toale întreprinderile iu<luslriale şi minicn· <lin
jude~ suh forma adunărilor pentru incheierca coulractelor cok<:Li' 1·
<le rnunc[1, pentru alegerea noilor rnmilele şi a barhaiilor <le irnn·derc, pentru mărirea ven~iilor, t.:unce<lii pl<Hitc l'lc. .Mc1qio11am <.:ilna <lin aceste întruniri : 21 mai 1926 ora 18, la llocşa Homân,~1 in
sala c[1minului munritoresc; 10 februarie 1927, în sala Ana (;raf <lin
::iLeienlorf; la 26 februarie 1927, 2, "l, 6, I, 9 marlie, în localul sindit.:alului <lin Heşila, 13 martie 1921, orele 9 şi 5 octombrie 1921, orele J6, în lot.:alul sin<licatul ui minier <lin Uoman ele.
lu primavara anului 1927, conflictele <le munU1 se înmullcSt'
din nou în intreprinderile <lin t.:a<lrul j u<lelului şi în unele Io(' uri se
lransformă în greve. De această dala formele
mai dczroltatc ('Uprind muncitorimea miniera din minele <le t.:ărlrnni ale judctului. La
l martie 1927, 80 <le mineri de la mina Set.:ul intră in grn[1, fani a
par[1 si lot.: ul <le m unt.: a, din t.: a uza cş ufirii tra La Li velor pcn tru încheierea unui contract colectiv 2:1•
O informare a legiunii <le jandarmi Caraş, către inspcctoralul
regional de poli pe <lin Timişoara, scoate în e\ i<lcnţă almosf era agiLală care a t.:uprins întreaga muncitorime minieră <lin bazinul Caraşului. Se arată, în continuare, că se aşlraplă aderarea la grc\~1 şi a
muncitorilor <le la minele <lin Anina şi Uoman. ~i într-a<lc\'{1r, pesll'
puţin timp greva cuprinse înlreag a
m unt.:ilorimc <lin bazinul Aninei. La Anina grcn1 a durat mai mult de duu{1 luni şi 11u s-a reluat
lucrul <lecit după cc s-au satisfacul o parte <lin rcvcn<lic;1rile nnmci toril or.
~pre deosebire de grc\a generala de la Hcşi!a ( 1926), grcnl1·
muncitorilor minieri s-au desfăşurat c·u1wscîrnl o form;l mai avansaU1 de organizare. Vetlcm !';1 <le acca~lf1 dau1 llltl!H'itorii nu mai
parr1s<·sc lol'ul d1· n11mc ,-,, ramînîncl în ti111p11I gn·,ci în i1wi11ta intrcprin<ll'rii. La 111i1w ,i,. la :-i1·t ul, în diminca!a zilei de I martie 19:27,
la orcic 6, minerii au intrat în şut, iar la orele I 1, tl11p;-1 L<"rminarca
program11l11i, ci au refuzat s;-1 iasc'1 la suprafap, dl'clarîrnl gre\a :! 4 •
La uzinele din flcşila, î11 anul 19:21, silu;qia 11eli11işlitoart·: l'OllLi11uau întrunirile 11111n!'Îloreşti, clemo11stra(iilc şi rnnflictel<· de
1111111c[1. La fabri,:a de loco111oliv1· a li.D.H. a11 izl11wnit 111·î11lcl!2
2
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Idem, Fondul Prefectura jude~ului Caraş, Dosar 24/1926, f. 1.
Idem, Fondul Prefectura judetului Caraş, Dosar 47/1927, f. 1.
Idem, Fondul Prefectura judeţului Caraş, Dosar 47/1927, f. 1.
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lq;l-ril1· i11lre 111u1Kilori ':'I patru11i 111 lcgi1tur;1 cu îmbunata\irea salariilor. iar la 1111 mo1111·11t tlal, o g;rup&"1 llc ;);) de muncitori erau
pc cale d1· a declara gn·\ ;a. .\ein\elq!t·ril1· au fo".'l aplanatf" numai i~1
urma unor lu11gi dis11qii ale l'ulllitl'lului sindical cu conducerea uzinei 25 •
l1111'urta111a aqi1111ilor i11tn·pri11~1· tl1· si11dil'ah' sub i11tlr11marca l'01111111i~til11r ':'i a altor ..Ie111cnt1· r1·\ oltqiunarc 1·011sli1 în a1·1·ca t'i-1 ele
au coutri),uit la ne~terl'a l·on~tiinţei tic das;1 a muncitorilor, la îml11111i1tiqirl'a partiala a condiţiilor de trai şi au confirmat justcll'a
politicii P.LH. potrivit drcia r1·\en1lic&"1rilc muncitoreşti puteau fi
1·uccrit1· numai prin lupta tlirzi1 111· dasil.
U fur111:1 tic manifestare a 11111111·itorimii 1lin ju<l„1ul Cara~
Se\t·rin au fost intrunirilc ':'i tl1·mo11~lra\iilc cu 01·azia si1rhatoririi
1111or t'\t'ninwntc llc s1·ama 1li11 istoria mi-;;1-.trii muncitore-;;ti. ~i in
anii de crunta priJ!uan11 a oricăror manifest;)ri cu caracll'r revoluţio11ar. 1111111dtorimea a 1·011ti11uat ~a ~:1rl„1tureast'&I asenll'nca C\ c11i1111·11lt'. l>i11 tl111·111111·11t1·l1· H•·rnii rei1·s1· 1·a la I "ai, Ziua intcniaţio
nal ;I a m 11111 ii. sa Ii 11· si ntl it ·alt' lor 1111dl' a' ca 11 lot· i11 tru11i ri 11·, p;i tl uri Ic
din jur ':'i parn1ril1· din Hl'':'i\a. Boq.a, Anina, Otelul Hoşu, erau
pline de 111111witori îmhr1h'a\i în haine de si1rl1i1toare, care cinsl1·a11
aşa cum s1· l'll\'Înc accasllt zi 26 • IJ11111 l'a t"\1•111pl11 doar un program
ele ma11if1·start· a zilei tic 1 :\lai anul 19:.W, apartinînd sindicatului
na·talHrJ,!ist clin Bocşa :
I. ( )rel1· 9.:W' întru11irl' pulilidt (<le spre inscmncHalea zilei).
~. Orl'le IJ,:w· ic·-;;ire la p;hlurca Neu Werk.
J. După masa, serbare cîmpenească în padurea Neu Wcrk 27 •
Cu Ol·azia al'cstor sc"lrb1Horiri P .C.R. era intotdeauna prezl"nt
pri11 111a11if cstclc, insiµ:nrle ~i hro~urilc t'l' se· difuzau 111111witorilor
cl1• cc'1tre C.C.S.\1. (Confederatia Gf"1wralf1 a Si111lil'atdor \f 11111 ilorc~ti), l't·a mai marc organiza1ic
<le masa, condusă şi îndrumată
rlt> r;Hrc particl. Existc"1 nnmt"roast" tlon1m,·ntc elaborate <le c:Hrl'
~i~uranţa. poli1i1·. prct11rc'1 ':'i ja1ularnll'rie. pri11 care· se or<lo11a confiscarea ace:-. lor insigne, l.ru':'1iri ':'i mani ft"sle (difuzate printre· muncitori) tocmai clatorit;i l'aratlerului lor mohilizalor 28 • lntr-1111 ,]on1111cnt reft>ritor la tl,·111011stratia "" I ~lai d" la Heşita. datat 1lin ·1
mai 1927. s1· aram printre altl'lt•: „1111uwitorii reşi/e11i "" /i11ut discursuri mm1if<'stind pe11trn socialism şi an c<'rnl cu fn România .,d
·"" 1·01<> :;" :=i "" "" 1111111 ,.,; "" 8 ore, de asemenea au manifestat împot ri rn prrgătirilor de ră:;boi·" ! 9 .
De teama unor noi d"monslra\ii în "arc s:"1 fi" anlrc·nate mA~P
mari ele oameni, autorităţii" administrative. poli\i,·1wşli şi jan<larmereşti, luau măsuri de 1u·1·venire emipnd circulare şi ordine în
1

Idem, Fondul Prefectura juclelului Caraş, Dosar 134/1927.
Idem, Fondul Prefectura judetului Caraş, Dosar 12/1927, f. 14.
27 Ibidem. Fondul Prefectura judetului Caraş, Dosar 12/1927, f. 14
28 Idem, Fondul Prefectura judetului Severin, Dosar 28/1926, f. 3. ·
29
Idem. Fondul Prefectura judeţului Caraş. Raport. Politie oraş Reşita, 1927.
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preajma unor zile de aniversări sau comcmonlri din istoria mişcftrii
muncitoreşti. ca: 7 Noiembrie,
L~ Decembrie ele., mobilizînd concomitent importante forte represive în ora~elc ~i centrele muncitoreşti din judeţ 30 •
lntr-un ordin al Siguranţei generale <lin decembrie 1927, a<lrc-sat Prefecturii ju<letului Senrin, sc spunea înlre altele : „Opri!i
comemorarea zilei <le 13 Decembrie sub orice form[t şi vft rugăm s<t
luati urgente măsuri în consecinră·~ 31 • ln decembrie 192B a fost
confiscat afişul colorat al Comitetului Central <le Ajutorare de pc
lingă sindicatele unitare, care reprezenta un tlt•!inut în închisoan~
legal in lanturi, ia1· ÎJI jurul înl'hisorii, la stînga, muncitori metalurgi~ti şi la dreapta ![trani Yeni!i să-l diliercze din închisoare.
l\lanifcstul, de~i apftrul legal, fiind imprimat în tipografia „Bica" a fost
confiscat direct de la po!;ila, sau <le la unii militanţi cunoscuţi, din
Turnu Severin, Sibiu, Caranscbe~, c[1rora li s-a (al'Ul percheziţie 32 •
Un mijloc important îu scopul lt1rgirii lq~ăturilor P .C.H. cu masele populare l-au constituit publicapile periodice legale şi ilegale,
editate <lirel'l <l1· organele de partid, san îndmmate prin colahorarc-a
siste111ati1"1 a cunnmi~Lilur la re<lal'larl'a lor. Astfel au ap[tn1l:
„Lupta de clasă'', „Socialismul'", „iVl unk<is", „Holşe vis mul", „Cult ura prol<'lurci", „'/'i11erel11l suciulisl" cll'.
.\l'esle ziare ';i rc-\ isL1·
s-au difuzat 7i îu jutletul nostru, Jiu cart' l'auză Prefectura Caraş
:-i1·\1Ti11 l'o1111111ica prd11rilor ;i pri111ariilor onli1111I 1L· i11krzil'cri· a
ziarelor: Suciali~mul, L11µtu comwiistil, M unk<is, Tinerelul socialist
;i confiscarea lor :i:.:. De asemeuea, s1· onlou[t Vl'rificarea tipografiilor pentru a SI' urn1[11"i dadt se Lip;-1rc . . 1· zi ari', re\ istc şi al te materiale <le propagandă ('omuuisla 34 •
Conlrolul se cxtiude 71 asupra ci111·111atografelor, teatrelor şi
altor inslitu~ii de cultură. Astfrl, printr-o dispoziţie din 2.VIJI.
1927, datrt lk Prefectura jud1·1ului Cara; 1 alrc preturi, s-a i11Lerzi.;;
r1·luarl'a fi1111clor cu Sl'l'llc din viata co1111111isU1 a:..
Aqionind cu consl"C\l'B!<l penlr11 alragcr1·a 111 jurul sau a tinerei g<'neratii, P.C.H. a t·r<'al ;i nrnd11:-. L11i11111·a Ti1wrd11l11i Crn1111nisl, l'arc a îrnleplinil rol1tl d1· rczn\;t ";;i d1· ajutor al parlid1tl11i 1 omunisl in slringcrea legalurilor sale cu Li1ll'rd1tl din fabril'i ';i i11-,1ituţii, de la sate şi din şcoli, i11 1•tl1wan·a 1·u1111111isla a Li1wrci 1~crn·
ralii şi apt1rarea acest<'ia impolri' a i11fl1u·111l'lor reaqi1111ii ';i misticismului. Tinerii comunÎ!;ilÎ di11 j11d1·111l 11oslr11, prin al'li,iL1lf'a lor
polilicit, rducati\a, l'11lt11rala ;i spurli,a. a11 ~asil difcril1· forme d"
apropiN1· de masa Linrrilor 111111wilori. 1ara11i '' <;colari. ln 1111rk
~o

AIIP, nr. 6, 1906, p. 41.

:11 Arh. St. Caransebeş, Fond

11/1927.
32 Idem,
:i:; Idem,
34 Idem,
3r; Idem.
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Prefeclura 1uddului C'ardş, Do~wr lfi/1926 şi

Prefectura juctc\ului Severin, Do:-.ar 11/1927.
Prefectura jucle\ului Caraş, Dosar lfi/1927, f. 14
Pretura plasei Caransebeş, Dosrtr l/1!)27, f. IL..J.
Prefectura judeţului Ci1rc1ş, Dosctr lfi/l<J'.D, f. 70.
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lol'uri au cunhwral tu Lilll'l'l'lul ... ol'ialisl ':'i sol'ial-llcmocral. l''' platforme re,endicatiH'. :\lai ales, llin acea ... lil caUZil 'linistcrnl de lnll'rne, priu Dircc1iunea poliţiei ':'i si~1iran\ei gcn~·r~lle, dia onlin l'itlrc
loalc prl'frd11rilc Jin lill'i·a 1 a ... i.l 11r111ill"t'ils1 i.l at'11\1lat1·a l'C u \ii 1lt--.fi"1.,.ura l ·.T.C .. ..,i·l se· tll'sfii1q1·Zl' nudcele tineretului comtmisl ':'i or~a~1izatia lor Sit fie defcriti1 justitici. ln accla':'i ordin se transmite
. !;-I. slallllU I l"'l'l"
"Hi.
în l'OJllC
'· ... t ,.III a1111 11°·)(
..,_I .
ln rn11tlitiilc 1wind1ip11it tic gr1·lt- ale ilq!;alitalii. înfrunlî111l
l'riµ.oa11a aulorit;qilur lrnrgh"zu-111u':'il'l"l'':'li. P.C.H. a lrehuil Sil ~i-l
scas1 ia forme !;-i metode cur1·s111111zi1loarc 1wntru 1·onlin11ar1•a ctl'li\ ilalii .,.,dl'. 111 111·11u111aral1· ri11tl11ri parlillul .... a adresat oq~aniza1iilur
-.ol'ial-d1·11101rat1· 1w11lr11 i11L1pluin·a Fro11t11l11i t111i1· 111111witor1·s1·, pr
l1aza r1·\ 1·111li1;1rilor i1111·tliat1· al1· proll'lariat11l11i.
Est1· f oarle prul•al1il 1 a ':'I 111 j 111lct 11l (:ar~-~,., eri11 î11 anul
19:.!7 t 11 ol'azia alq.!•·rilor 1·111111111alt· l'il ':'i a l'l'lor parlanH·nlarc. <lin
luna mai a an·h1ia':'i an. 1·111111111i':'tii ':'l·illl dat \olurile ca111litla1ilor
Blo„11l11i '111111 itor1· ... -T:1ra1ll' . . 1·.
Jn spriji1111I a11·-.11·i pan·ri pl1·tll'aza lupta l'Olllllllil tl1·sfi1~11ral;I
1lc so1·iali':'li ':'i 101111111i!;-li iii timpul J!l't'\ 1·i gt•111·ralc a celor 6000 d1•
mum·itori rt·':'i\t•ni din 111arti1· 19:.!<1, 1il ~i a grc\ t•lur 1lc la Anina ~i
Serul.
Consitll'l'~m c;) <lin an·lt·a-:-i muti' e ~i a11toriLqil1· l'art· au aprol1al 1i111·r1·a i11tn111irilor 1·l1·t·loralt• al1· partidului socialist ~i soeial1lemunal la: He~ita, Uu~lH'tTa, ol"lla tic Fier, Lupac. Sasl"a Mo11lan&I, Ora,·i1a. :\lol<lo,·a l\011a. Cupluar1·. Se<.:ul, Steier<lurf, Ani11a,
\ aliuj!. Bot'='"· Uozu' il"i l'lc. au .ti~1111s .,n·I„ mai scn·rc urmitnri
polilil'lll'':'ti peulru n·prirnart·a t•\1·11t11alelor l'Xt'l'Sc di11 parlca l'a1Hlida1ilor"' 37 .

Pri11tr-u11 ortlin al Mi11i„1ernl11i <le Interne trimis în co111c de
Prd1·t tura jutl1·11il11i ~'''"rin t'atr•· Pri111i1ria ura':'11lui CaranseLt·~, se
aralcl c~: ,.Ofi1·iilr de propag;alllh1 t·o1111misli"1 au I"'"' la t'ale inrolal'«'a t·om1111i-:-tilur i11 rî111lurilt· ~odal-de111on<t1ilor''.
ln j11de1ul Caraş-Se\t•rin, ca de altfel în într1·a;,!;a (ara. masrlt~
populare l'01111usc Je Parli<l11l Co1111111isl Humân au continual lupta
împotriva exploaUtrii şi pentru api1rarea <lrl'plurilor sale l'lt loal<l
prigoana instit1qiilor r1·11rcsi\t· ale regimului burght·zo-1110,ieresc
din acei am.
lnlrunirile, <lcmonstra1iile, memoriile şi gre\clc au dovedit vigoarea clasei muncitoare cart·, coJHlusit de citlrc Partidul Comuni.;;t
Rom.ân, a reuşit S.-1-şi impurni cu\'întul in fata autoritălilor şi a palromlor.
38

Idem, Fond Prefectura judetului Caraş, Dosar 19/1926.

s7 Idem, Fond Prefectura judeţului Caraş, Dosar 19/1926, f. 1.
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Lupta maselor popuiare

Faptul l'~l Partidul Comunist Homân a n·uşit în
să conducă lupta maselor popularr- prin f ormc i.~~alc
făşm·ate ll!~ cfttre sindiratc, organiza~ii d<'lliO('rali('c:
Lorcsc-Tărfmesc şi Ajutorul Roşu, <lovellcsc U1ria şi
fluenţă a parti<lului în sinul poporului.

ann ac<'Ia p;n·1
şi ilegale ('4-:-1Blond M11nl'iputernica m-
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PORMES DE LA LUTTE DES MASSES POPULAIRES DIRIGEES

PAR LE

PARTI COMMUNISTE ROUMAIN DANS LA PERIODE 1924-1928 DANS
LES DEP ARTEMENT

CARAŞ-SEVERIN

(Resume)

L'aacroissernent du preslige du Parli Cornrnuniste parmi lcs mnsses
populaires a attire la haine de la classe exploiteuse qui a mis cn l!J'.~4 Ic
Parti Cornrnuniste Roumain hors la loi.
Dans celte situation, le P.C.R. a employe rle nou\<elles formes de lutte
contre l'exploitation. Ainsi, avec l'aide syndicale on a organise dans
le departement Caraş-Severin des reunions, des greves, des demonslrattons.
i\u prin~l~mpc. d(• I q2li, li.OOO ou vricrs mdulio<... d0 l~l''>it.i «nl d0clilrc·
la greve generale afin d'amE:liorer les conditions de vie et de travail. Les
mineurs de Anina, Daman, Secul se sont revoltes eux aussi en signc de solidarite avec ceux-ci. Pour aider Ies detenus communisles de la prison, 10
P.C.R. s'est servi de certaines organisations a caractere legal comme:
Ajutorul Roşu. Celle organisation de active aussi dans la ville de Caranc;ebeş pour ameliorer la vie des prisonnic>rs communislcs du pt':1il011 ,i0r
de celte ville.
Les reunions el Ies demonstrnlions organisees par Ies travailleur" pour
f~ter certains grands evenements de l'histoire du mouvement ouvrier ont
conslilue une autre forme de la luttc des masses populaircs. Les documents de l'epoque nous apprennent que le jour du 1-er Mai, Ies salles des
'>yndicat.s ou avaicnt lieu \(>s rcunions, Ies forel.s dC'S ('IlViron-.; Oli IC'S parcs
de Reşita, Bocşa, Anina ou Otelul Roşu etaient bondes de tranvailleurs
vetus dans leurs heaux hahits de fete pour rendrc honneur a ce jour-ld..
Le P.C.R. s'esl servi aussi, en vue d'elargir ses re:lalions avec Ies
masses populaires, des publications periodiques legales et clandestines qui
parnissaient ce temps-lă dans notre departemenl. Utilisant ces formes de
lutte le P.C.R. a pu conduire et diriger les rnasses populaires dans la lutte
contre l'exploitation el pour la conqu~te des droils economiques dans notre pays.
1

