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Creşterea mizeriei maselor populare în perioada crizei economice ( 1929-1933) a vut drept urmare ascuţirea tuturor contradic.
ţiitor sodale. Burghezia a căutat prin diferite proct>dec sft abată
clasa mmwitoare de la lupta rcvoluţionarfL Dar în ciuda teroarei
exercitată asupra muncitorimii, lupta revolntionara creşte în intensitate. Deşi P.C.R. n-a pulul s{1 se ridice în anii 1929-l9:H la înfilfimea misiunii sale în organizarea şi conducerea bătăliior proletariatului din cauza luptelor fractioniste forr1 de principii care au îngreunat profnrnl în această perioadfi activitatea Partidului Comunist
Homân, totuşi o serie <le elrml'nte romnnisl<' clin ţara noaslr{1 au cJ, •.
pus eforturi apreciahilr prnlrn drsL't';illl'<tn'a mu1wii d,· parlid dt1p<1
principiile cele mai riguros partinicf', organizînd în mwle ('entre m1111t:itoreşti adev[1rate bătrilii •le clasa.
La Reşita situaţia clasei 11111nciloarc •·ra c11·osC'hit 11<- gn·a.

ln perioada nizC'Î, mult timp, f 1111qio11a doar 1111 sinµ;ur furnal.
iar aproap1· S0°/o din muncitorii n·-:;i!rni ';i0111a11. Salariile l'clor r;1maşi la lucru s-an redus cu 500/o 1 • ln acPslP rnndi!ii prolC'tariatul din
Reşita suh conducerra P.C.R. s-a ridicat la luplit al'tiv,-1 î111potri'a
mizeriei, şomajului, reducerii salariului, pentru 111~1rirea acestuia. lnşişi reprezPnlantii organelor de 1·ornlucer<' ai regimului lmrghezo-moşier1·sc au recunosl'ul că „starea economică a creat în sinul muncitoVPzi E. Cimponeriu, Industria metalurgică din TrausilvJnia
Studii, nr. G, 1968 p. l'.20fi,
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rilor 0 situaţie sufletl'asc;·1 proprie a;!ilaţiilor com1111iste, care eiştigf1
ut rnult~1 ll';'Urinp masa m11111·itorilor din cauza mizeriei, provocate
Je lipia Je lucru" !.
~i Ia He':'Î\a l'a ~i în intr1·aga ţar;·1 proll'lariatul a folosit l'a forrne de lupti1: Jemonstra\iile Je strada, conflictele de muncă, grevei~:
S1·mnalul luptelor n·\'olu\ionart• Jin an·ast;"t pt>riua1ti îl tlau oţ1·larn
i1„ la Uzinele Re';'Î\a l'are intre 7-9 martie 1929 intr~1 într-un conf lil'l d1· mum·;·1 cu conduC'l'fea uzinelor din cauza rt"dul·erii salariilor 3 .
La data 1le 6 iunie 1929 Comisariatul poli\ici Reşi\a raporta
oq~anelor prefrl'l11rii ci'l: „Azi ora 7 1·0111andant11I p;arnizoanei Heşi\a,
l'upesl'U Constantin, a ocupat cu armat;), din onlinul superior, toat1•
i11tri1rile şi punctele mai importanlt' ale l 1zi1wi Rl'':'ita din t'auza unei
gren· muncitoreşti" •.
Teama de aqiunil<' mmwitorilor de la Heşita det1•rmin;1 Co111i~ariat11l de poli\ie din oraş să fie in H~nid alert;), iar tlocunwntele
vremii releva masurile luatt> de organt>l1· represive impotri,·a actiunilor muncitoreşti. Al'lt'le ofidale all' f.omisariat11l11i 111· politie R1·,i\a prt·cum şi ale Pref eeturii judeţului Caraş Yorlws(' lot mai alarmate desprt' „pericolul l'omunist" care li preol'upa şi ii sp1·rie pe con<lul"ătorii regimului Luq~hezo-mo5ieresl'.
„htivitatt·a 1l1· moliilizarl' a maselor la luptă nu poate fi oprită
prin nid 1m fel d<" mftsuri, nici chiar prin teroare.
Astfel aqiunilc muncitoreşti conduse de P.C.R., continua şi la
Reşiţa aşa cum au continuat pretutindeni in România, aeolo unde
,..trm<"nl<"I<' tlnotall' ale P.C.H. au condus mas1•lc la luptă.
Cu ocazia zilei de l Mai 1929 la Reşiţa au fost răspîndite mani r1·st<' editatr de "onducerea P.C.R. intitulate: „Cdtre muncitori,

munritoarr. soldaţi. nitre tineretul m1111citor şi către toate masei"'
trudite din România"". fapt ('arl' faci· ('a orga1wle de represiune din
Reşi\a s:1 eautc prin toate mijloacele să confiştP aceste documente,
- cari', ins:1. erau deja răspindite in mijlocul muncitorilor.
Ziua dt• 1 Mai 1929 la Reşita, ca şi în alte centre muncitoreşti:
a pulul fi 5:'\rhatorită numai de sindicatele muncitoreşti de nuan!ă
:-;o('ial-<lemof'rat<l şi c;;ocial-naţională, iar „organizaţiile muncitoreşti
afiliate la Uniunea Sindicatelor Unitare, organizaţiile comuniste nu
le sînt (erau) autorizate nici întruniri nici serbări" 5 ••.
Mijlocul anului 1929 se caracterizează prin sporirea formelor de
luptă ale clasei muncitoare, insemnind şi o radicalizare a muncitorimii reşiţene. Dintr-un raport al Prefecturii judeţului Caraş aflăm şi
despre existenţa cercurilor comuniste feminine la Reşiţa. Comisaria2
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Lui dt> politie al oraşului trehuia să culeagă toate informaţiile despre
aceslc <'Crcuri, ştiindu-se că ele erau conduse <le comunişti, fapt care apare deosebit lle periculos pentru organele de represiune 6 •
Rapoartele Prefecturii ju<lepdui Caraş adresate Ministerului <le
Interne în anul 1929, arată 1M1surilc drastice luate în scopul preînlîmpin[1rii actiunilor comuniste. Pentru data <le l august 19J9, cîntÎ'
I' .C.H. a pregătit organizarea unor acţiuni revoluţionare în întreaga
tară care trebuiau s[t se <lesf[1şoare sub semnul luptei împotriva pregătirilor de război şi a pericolului fascist, Ministerul de Interne a trimis circulare peste lot pentru a preîntîmpina asemenea acţiuni. Iată
l'e pre,·edea circulara Ministerului de lnll'rn<' trimis[• la Heşita: „~.:.
se prol'e<leze imediat la alcătuirea unui talwl de to!i capii comuni ş LL
iar în :~O iulie vcti ridica toate el<'mentelc l'tmoscutc ca animatori ai
mişcării care ar putea concluce agitatinnile„. veti proceda la efectuarea de perchezitii la domiciliile la care Yt'!i avea inclicaţiuni cr1 se gă
sesc manifeste sau orice alte tipărituri" 7 •
Pe baza acestor dispozi!ii Comisariatul de politie din Reşita a
întreprins o serii' de rnr1suri represin~ areslînd clcrncnt<'le înaintate
ale muncitorimii reşiţene şi în special pe cei bănuiti de comunism.
ln anul 1930, pentru a sU1vili intensificarea acţiunilor revoluţionare ale muncitorimii, Comisarialul .i,, politii· R1·şiţa a lual noi
mf1suri represive. Astfel au fost angajaţi detcctiYi speciali cu misiunea sfi supraveghC'ze: „toall' lrcn11rile sosiLC' şi plecate clin lo<'alitalc spre a semnala clC' urgen!ft Comisariatnl11i, pc toţi ('apii-cond11<'ălori ai muncitorilor care S<' vor d<'plasa în Bt>şiţa şi pC'rsoanele
suspecte sosite în localitate„. cft sînt împrejurări cînd spiritele munt:itorimii sînt agitate şi nu se ştie momentul cîrnl poate izlmcni o grevă generală la Societatea U.D.R.-ului clin localitalt'" 8 .
Cu toate m[1surile luate mtmcilorii reşiţeni <'ontinnft lupta, iar
o delega~ie mnnl'itoreascft plcacr1 1n ziua de 25 martie ] 930 la f:luj
pentru a participa la adunarea ge1wraL1 a Sindicatelor Unitare. La 2
iunie 1930 circa 700 de muncitori din HPşiţa intra în grevă pentru
reprimirea muncitorilor concediaţi şi pentru majorarea salariilor 0 •
Poliţia din Reşiţa este tot mai mult convinsă că aceste forme
ale luptei clasei muncitoar<' s-ar datora rnmuniştilor, iar Prefectura
alarmată dispune urmărirea unor „indivizi cc nutresc sentimente
bolşevico-comunisLP" 10 . Astfrl est<' urmr1rit de organele prefecturii
şi ale poliţiPi muncitorul Ioan Drcxler care se bănuia <'ă ar conduce
aC"Livitatea Uniunii Tineretului Comunist din Reşiţa 11.

C~n<l. în anul. 19~1 tot teritoriul j.udeţului Caraş a fost cuprins
de acţmm revrnd1cat1ve care s-au extms şi în comunele judeţului,
lî

Idem. f. 243.
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pn·f..dura a fo~l siliu1 s;1 r.·1·u11oas1·a l'il toate form~le <le Iurta .alt:
1,roletariatului: gr1·wl1·. nmfli1·l~·le .'11· 1111111l'a_, a<lunări~e m1111c1to~il~r
~i <lemonstra\iile se tlator1·st· al'pu111lor uq;arnzale <le ealre romumşl1.
j kosl'hil 1le 1•1lifil'alor penlrn l'lll10a!;'ll'r1·a sl<lrii ele spirit din Re-şip.
111 perioada 19:!9-19'.H, cst«i· 1111 raport a1lresat tle Pref1·l'lma j1Hlc·
ţului Cara~ l'itlre ln!:>pel'loratul muncii <lin Timi!';'oara în rare un capitul special se ocupă de „Comunismul şi miisurilt• pe car<' le propu11e pr<> f ectura pentru diminuarea acestui pericol"".
Din acelaşi ra·
port afli'lm cit la Hc-~i\a în l9:H lul'rall 1loar :l.Bl:l muncitori, faţil
1le l:!.000 d\i llll·rau în 19:!0, şi dt lipsa de lucru se datoreşte crizei
1·l'o11omicc. din eare cam~;) s-au farul nume-roase l'once<lic-ri. Refc·
rindu-s1· ~i la starea de spiril a popula\ici arati1 c;·1 este- foarlt' agitat;!. La H1·':'i\a „l'onflil'lel1· de mum·;) sint aproape permanente, iar în
sat<'le din imprrjurimi l'onflirtele din l'a11za insuficienţei terenurilor
1I1 · p ;, ':' mw sin l LI r ;) s f i r ~ i t •· 1! . I 11 n" <'a 1·t' pri "e ':' t1• .. JW ri „ol 11 I '·om 11 11 i s t „ s 1· a r a t ;) 1;1 I a a I1·;! 1·r i I1· 1I i 11 I i u 11 ic l 'H l i n .i 11.l c l 11 I Ca r a -;; I i ..; t a
1 a11ditliqilor 1·01111111i':'li a i11tru11it 1111 1111111<"1r de <>0') ,·oluri, 1lintre cari· in oraşul Hc':'Îlil :!I:: .. \11ina 1B:ţ. Bol'!;'a
Homân;I :ţt, Oravita 30,
B°'·':'a Montan;) '.\.j etc.
ln l'Onlinuan-. dol'Ullll'ntul amintit aralit l'il 1111111;1rul ('Olllll·
ni':'tilor ':'i al ~impatizanţilur lor a crt>scut, fapt deosebit <le
1wri('11l11s. mai all's 1·a „nidunul 1111 st• tle..lara <11· ('Olllllnist şi l'U
toat•· a1·t•slt'a lt11T1·az;1 din umlJr;L tl1· la 0111 la om, fora a a\'ca o or~aniz;qi(' sau local d1· întrunire"' 13 • Potri,•il raportului Prefecturii
Cara<:- centrul 1lc 1·oor1lonar<· al 1·01111mi';'tilur tli11 Banat se a fla la Timi~oara d1· mulr t·1·i mai 1h· scamit repr1·z1·11lan\i ai P.C.H. erau tri111i':'i in t·1·ntrl'l1· 111111witor1·~ti H1·,i1a .. \nina şi Bocşa. Iar ln al'esl
s1·ns se afirma l'ă „pina dud nu se \'a 1listru::i;1· l'Ui1'ul l'Olllllnismnlui
din Timişoara nu vom p11t<'a opri inti1ul1·r<'a lui nid în provineie" 14 .
P" ,1,„ alrn parlt'. s-a 1·i11Ilal s:l se 1·xpli1·1• <·[1 voturile pentru co1111miştii din ora,ul Heşi\a s-ar datora ,omajulni marc întîlnit aici.
I n ac1·l aşi ti 111 p se ara Lt t' ;i spori rea pericolu I u i 1·om uni st, i n pc ri oa da
amintiti), nu s-ar clatora numai rdor 609 voturi <late reprczt>nlanţilor
P .C.H .. <·i şi faptului n) „orţ?:aniza!ia social-dcmoaală <lin Reşifa nu
t'sle altceva dcdt o org ani za ţie l'amuflaLt a <·omuniştilor" 15 • Con<l111·1·rea Prefrcturii jud<'tului Caraş arg11mentcazi1 ac„st lucru prin fap·
tul ci'l tofi cei eare sînt susµectaţi d<' a fi membri ai P.C.R. sînt 'inSC"rişi şi în partidul social-democrat şi s-au ivit cazuri dnd <'ornl ud'tlorii social-democrali au făcut demersuri la prefecturi) in fa\'oan·a
unora bănuiţi de a fi comunişti. De asemenea, conform ri1porlului.
tineretul social-democrat este „înfiltrat de idt>ilt' liolşt>\ il'o-com uniste•· 16 • Raportul amintit rdll'cl<) ş1 st;m·a 1J.. spirit :1larmantă a
Fondul citat, dosar 156/1931, f. 8.
Idem. f. 9.
Idem. f. 1o.
1.'> Ibidem.
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a11toriu11ilor judeţene t'arc se tem ('ă <lal'<i nu se vor lua mi1suri urgente şi corcspunz1Hoarc: „ne Yom trezi că la Hc;;iţa într-o Luni'\ zi,
organiza!ia sol'ial-dcmol'rată să-,i schimlw firma într-o organiza[ic
comunistă" 1i.

Pentru combaterea propagandei comuniste autorită!ile ju<lctupropun:
1. Reînfiintarea serviciului special de siguranţă.
2. Heglementarea întrunirilor.
3. Heprimarea mişcării comuniste prin orice mij Ioa ce :;;i mt'Lode.
4. Compktarea personalului necesar supravegherilor şi scrv1ci11lui <le siguranţă 18 .
Dar cu toate mi1snrile luate împotriva propagandei comuniste, a.
ceasta nu inceleazi1, ci dimpotrivi1 sporeşte în intensitate. Anii
1932-l 9:B sint ani cîn<l <latorirn aplic;"irii în 'iap a holi1rîrilor Congresului al V-lea al P.C.H., lupta revohqionari1 a proletariatului condusă <le comunişti se intensi (ici1, culminh1d cu marile lupte ~reviste
<lin ianuarie-februarie 1933. Proletariatul reşiţean condus de
P .C.R., ca o încununare a luptdor desfăşurate în anii anteriori, participă cu toate forţele la aceste lupte ~reviste. Mişcarea 111t111l'itorească reşiţeană în perioada anilor 19:29-19:H n-a fost <lecit o etapă premergătoare marilor bătălii dP clasi1 <lin perioada 1932-1933.
La fel ca pretutindeni pe teritoriul patriei noastre şi la Hc~f!a,
între anii 1929-1931, prestigiul comuniştilor a crescut foark mult.
Oamenii muncii şi-au dat scama că numai comuniştii rcprczi11Ui singura for(ă capabilă, hoHlrîtă, s:l apere interesele ele clas;l ale maselor
largi populare. Deosebit de edificatoare în acest sens este cuYîntarea
unui lînăr muncitor, delegat al tineretului social-democrat din 11;,„:
ta la Congresul Uniunii Tinerelului Socialist, care cxprimînd sentimentele multor tineri <lin Reşiţa a spus: „„. să încet1·zc poncgnrPa
comuniştilor, aceşti luptători curajoşi care luptă pîni1 la moarte pentru izbînda clasei muncitoare. Să Ie întindem mina. Sit strigăm tare':
tovarăşi, sîntcm alături de voi în lupta contra fascismului, contra
războiului, contra capitalismului, pentru societatea nou:1!" 10.
lui
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17 Ibidem
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ASPEKTE DER ARBEITERBEWEGLJNG UNTER DER LEITUNG
DER R.K.P. IN RESCHITZA ZWISCHEN DEN JAHREN 1929-1931
(Zusammenfassung)
Der Verfasser behandelt aul Grund einiger originellen Dokumenten die
Stailharchh· vun Karnnsl'IJC'sc h vt1rqdundc·n wurden, eine Reihe von
,\spl'kle <1us dl'm revc•lulionaH·n K•rn;pf cler \\'Prkliiligen MassPn aus
lkschilza, wăhrend der Zeit der hefligen Wirlschallskrise zwischen
1Y29--1 Y3Y. Die Fuhrung diese>r rcvolulionllren Aktionen halte die R.K.P.
1m

