CITEVA DOCUMENTE PRIVIND MIŞCAREA
MUNCITOREASCĂ ŞI CO,MUNISTA LA ANINA
IN ANII CRIZEI ECONOMICE
In timpul pregătirii volumului de documente „Pagini de
luţionară caraş-severineană"", colectivul de redactare a avut

istorie revo-

în vedere ca
cel puţin toate documentele deţinute de Filiala Arhivelor Statului din
Caransebeş referitoare la tema tratată să fie depistate, transcrise şi eventual cuprinse în volum.
Unele cercetări făcute în anul 1983 au scos la iveală două dosare destul de importante, cuprinzînd informaţii privind mişcarea muncitorească
şi comunistă de la Anina din aniii 1929 şi respectiv 1932-1933.
Un prim grupaj de documente, mai bine zis un fragment de dosar,
se referă la mişcarea grevistă şi revendicativă de la Anina din anul 1929,
cînd între reprezentanţii muncitorilor mineri şi Societatea U.D.R. se purtau tratative pentru încheierea unui nou contract colectiv de muncă.
Muncitorii mineri acordau o atenţie deosebită tratativelor dintre reprezentanţii lor şi ai patronilor, deoarece încă din anul 1928 Societatea
U.D.R. a încercat să înlocuiască contractul colectiv de muncă cu un regulament de muncă şi asupra muncitorilor mineri, însă conferinţa regională a minerilor de la U.D.R. s-au opus acestei intenţii1. La 1 mai 1929
expira vechiul contract colectiv de muncă al minerilor din Anina, Doman, Secul, Ocna-de-Fier ş.a. care fusese în cîteva rînduri ignorat de
Societatea U.D.R. Aceasta în mod unilateral a trecut la concedieri şi reduc0ri masive de salarii.
Muncitorii ştiau că Societatea U.D.R. va recurge la noi manevre, că
va încerca să ofere cit mai puţin şi să pretindă din ce în ce mai mult de
la muncitori. Spiritul de solidaritate muncitorească al muncitorilor mineri
a ieşit încă odată în evidenţă cu ocazia zilei de la 1 mai 1929, cînd - în
condiţiile interzicerii oricărei întruniri şi măririi efectivelor de jandarmi şi armată, la Anina s-au adunat în pădurea de lingă localitate circa
6-7 OOO oameni. Deputatul socialist Eftimie Gherman, care era şi secretarul Uniunii minerilor a intervenit la autorităţi şi li s-a permis muncitorilor să se întoarcă în oraş în coloane compacte, demonstrînd cu fanfora sindicatuluF.
Autorităţile au urmărit cu mare atenţie desfăşurarea tratativelor pentru încheierea noului contract colectiv de muncă. Alertate de fermitatea
Ludovic Bathory, Greve şi revendicări ale muncitorilor de la Socitatea „Uzinelur de Fier şi Domeniile Reşiţa" în anul 1929, în Banatica IV, 1979, p. 388.
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propriilor drepturi acestea au cerut informaţii sigure asupra nude muncitori sindicalizaţi şi eventual numărul comuniştilor din
Anina. ln perioada crizei numai la Anina acţionau trei sindicate ale muncitorilor metalurgişti, mineri şi constructori1, cu peste 2 500 membri.
Dintr-un raport al Parchetului Tribunalului Caraş înaintat la 5 iulie
1929 ministrului de justiţie reiese că la Anina erau mai mulţi sim:~C\ti
zanţi comunişti, care însă nu aveau un sindicat propriu, ci erau ,,a bsnrbiţi în masa celorlalţi lucrători" 4 •
în zilelele de 13-14 mai 1929 s-au purtat tratative pentru reînnoirea
contractului colectiv de muncă. în condiţiile în care scumpetea atinsese
cote necunoscute pînă atunci. Principalele pretenţii ale muncitorilor mineri au fost: mărirea salariilor cu 300/0 la toţi muncitorii, C1cestea urmînd
să fie revizuite din trei în trei luni în funcţie de preţ urile de pe piaţă;
acordarea concediilor conform legii. iar în cazul cind muncitorului nu i
se acordă concediul, patronul să plătească o despăgubire egală cu dublul
sumei ce s-ar cuveni pe timpul concediului; aprovizionC1rea cu alimente ş.a.
Dintr-un raport al Centrului de siguranţă Anina întocmit la 27 iunie
1929 care relatează modul de desfăşurare a tratati\'elor, rezultă că Societatea U.D.R. a admis doar cîteva dintre pretenţiile muncitorilor 5 . A
fost nevoie de intervenţia comisiei de arbitraj de pe lingă Tribunalul Caraş care a hotărît ca muncitorilor să li se mărească salariile cu 30/0 şi tuturor categoriilor de muncitori să li se acorde concediu conform legii".
S-a respins însă cererea ca s~tlariile să fie revizuite periodic. Tribunalul
Caraş a stipulat şi necesitatea ca Societatea U.D.R. „să se străduiască
fără a fi obligatli" de a apro\'iziona muncitorii cu alimente prin magazinele proprii7.
Din acelaşi raport al Centrului de siguranţă Anina se desprinde şi
faptul că greva proiectată pentru 24 iunie 1929 a fost amînată de conducerea oportunistă a sindicatelor din Anina de teama concedierilor'!,
iar într-o telegramă din 24 iunie 1929 se adaugă la acest motiv şi teama
că Societatea U.D.R. îi va obliga pe grevi!jti să clibC'reze locuinţele închiriate de la aceasta 9 .
Pentru a cunoa~te starea de spirit a muncitorilor forestieri din Anina
prezintă importanţă raportul Centrului de siguranţă Anina din 28 mai
1929 înaintat Parchetului Tribunalului Cara!j, referitor la greva declanşată la 27 mai de cei 333 muncitori de la fabrica de cherestea Anina,
cărora în ziua următoare li s-au adăugat ~i cei 400 muncitori de pădure
ai Societăţiii U.D.R. din zona Anina 10 • Declanşarea grevei trebuie cău
tată în nemulţumirile cauzate de reducerea salariilor acestora cu 1030'l/0 la începutul anului 1929, în refuzul categoric al Societăţii U.D.R. de
a trata cu muncitorii şi a le satisface doleanţele. La 29 mai 1929 postul de
jandarmi Anina informa autorităţile superioare că „în cazul că greva
mărului
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muncitorilor silvici va mai dura 6-8 zile se va declara grevă şi de muncitorii mineri din Anina, probabil şi de cei din Doman-Secul" 11 • Greva
acestora a durat pînă la 3 iunie 1929, o parte din pretenţiile muncitorilor
fiiind satisfăcute. Muncitorilor de la fabrica de cherestea li s-au majorat
salariile cu 20 lei pe zi 12 .
In tot cursul anului 1929 au persistat agitaţiile în rîndul muncitorilor
din uzinele şi exploatările Societăţii U.D.R., aceasta recurgînd la diverse
manevre pentru a lovi în interesele muncitorilor. Cu toate că Societatea U.D.R. îşi luase angajamentul în faţa Comisiei de arbitraj de pe lingă
Tribunalul Caraş că va respecta prevederile contractului colectiv de
muncă şi Legea minelor, postul de jandarmi Anina constata la 24 septembrie 1929 că aceasta recurge la concedierea anumitor muncitori, pe
care apoi îi reprimeşte la lucru, anulîndu-li-se însă dreptul la concediul
cu plată care li se cuvenea 13 . Agitaţii mari se înregistrau şi în rîndul
muncitorilor care se înscriseseră să plece în Franţa pentru a lucra la minele din acea ţară 1 4.
Un alt grupaj de documente în cea mai mare parte inedite se referă
la descoperirea strînselor legături ale comuniştilor din Anina cu cei din
Timişoara, legături stabilite încă din toamna anului 1928 cînd organizaţia Blocului Muncitoresc-Ţărănesc a ţinut o întrunire electorală la Anina,
la care a participat şi comunistul Coloman Miller din Timişoara împreună
cu alţi simpatizanţi comunişti1 .
La începutul lunii februarie 1933, cînd întreaga ţară urmărea marile
acţiuni antiguvernamentale şi revendicative ale muncitorilor ceferişti şi
petrolişti a fost descoperită prin intermediul unui trădător întreaga organizaţie comunistă din Anina, fiind arestaţi 19 muncitori în vederea cercetării lor.
Din documentele întocmite de organele de siguranţă, din declaraţiile
celor anchetaţi rezultă următoarele:
1. In lunile septembrie-octombrie 1932 au fost trimişi din Timişoara comuniştii Fodor Ştefan şi Megyeri Ştefan pentru a canaliza pe fă
gaşul luptei revoluţionare muncitorimea din Anina, nemulţumită din
cauza reducerilor de salariu şi a schimburilor de lucru, atît în Anina cît
şi în celelalte centre industriale din raza Societăţii U.D.R. Aceştia au fost
arestaţi la începutul lunii octombrie 1932; intrînd în greva foamei şi
setei nu au făcut nici o mărturisire 16 . Din declaraţia lui Zahalka Alfred
reiese că cei doi intenţionau să constituie o organizaţie a Blocului muncitoresc-ţărănesc la Aninat 7 •
2. La 3 octombrie 1932 a sosit la Anina o curieră comunistă din Timişoara care adusese 500 de manifeste, dar aflînd de arestarea celor doi
comunişti a ars manifestele în cîrciuma lui Zahalka Alfred1s. Prin intermediul unui alt comunist din Timişoara la Anina au ajuns şi au fost
citite publicaţii şi cărţi comuniste, cit şi o circulară privind pregătirea,
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conducerea luptelor muncitorilor şi funcţionarilor şomeri,
la 9 noiembrie 1932 de Congresul general al sindi-

întocmită şi difuzată

catelor unitare 19 •
3. Pentru a putea ţine legătura cu alte organizaţiii comuniste din ţară,
nucleul comunist din Anina a primit cerneală simpatică şi un cifru, utilizate mai apoi de autorităţi drept corpuri delicte în susţinerea vinovă
ţiei celor arestaţi şi aderenţei acestora la o organizaţie comunistă 20 •
4. ln luna ianuarie 1933 s-au refăcut legăturile cu organizaţia comunistă din Timişoara „cind la Anina se înregistrau nwri nemulţumiri în
ceea ce priveşte contractul colectiv de muncă" 21 . Aici au sosit trei comunişti care au ţinut conferinţe, în casele unor comunişti localnici şi într-o
c?.să părăsită din pădure, au luat măsuri organizatorice şi au stabilit un
plan de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a clasei muncitoare din Anina. In scurtul timp avut la dispo?.iţie pînă la arestarea întregului nucleu comunist din Anina s-a reuşit să se constituie un comitet
din bărbaţi de încredere, reprezentînd fiecare puţ de mină şi chiar muncitori de la fabrica de cherestea şi tăietori de lemne, cu sarcina ca fiecare să „dştige mai mHlţi aderenţi în mişcarea comunistă" 22 , s-a hotărît
ca membrii nucleului comunist să participe la adunările şi întrunirile organizate de sindicatul social-democrat cu scopul de a „cere de lucru de
la Societatea U.D.R. (şi) leafă mai m.are" 23 , de a urgenta hotărîrea Curţii
de Casaţie din Bucureşti în privinţa contractului colectiv de muncă 24 • In
şedinţele clandestine care au avut loc în primele zile ale lunii februarie
nucleul comunist din Anina a fost informat despre modul cum s-au desfăşurat acţiunile greviste şi revendicative de la Iaşi, Buhuşi, Ploieşti şi
Bucureşti, din perioada 28 ianuaril'-2 februarie 1933 25 conduse de comunişti, cerindu-le acestora ca să influenţeze muncitorimea pentru a face
demonstraţie ~i gre\"ă, dacă hotărirea Curţii de casaţie nu va satisface
doleanţele îndreptăţite ale muncitorilor. Revelatoare în acest sens este
dC'daraţia unuia dintrP cei arestaţi privind intenţia de organizare şi acţiune comună a tuturor muncitorilor; „toţi muncitorii atit de la mină
cit şi de la pădure şi alte a.rploatări sâ fim prevăzuţi în acel contract,
să cerem drepturile ClVtLte in trecut cu: bonificaţie de lemne pentru familie> etc. ~"i in cazul cel nu ni se vor da să facem propagandă pentru intrarea în grevă; în timpul grevei oratorii să fie înconjuraţi şi să nu lăsăm
sii.-i arest'P:P":?r..
:\reslcffca acc·stora şi cercetările care au avut loc în lunile februariemartie Hl33 au determinat instanţele judiciare militare şi civile să tragă
concluzia că aceştia „au făcut parte dintr-o asociaţie clandestină şi subversivă cu porniri contrarii ordinei sociale actuale şi că din fel ul cum au
organizat nuclee comuniste rezultă că au avut legături cu organizaţiile
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Pe trei din cei 19 muncitori din Anina, arestaţi pentru aderare la o
„asociaţie clandestină" comunistă Consiliul de război al Diviziei I Infanterie Timişoara i-a condamnat la 9 iunie 1933 la cîte un an închisoare,
aceştia ispăşindu-şi pedeapsa la Penitenciarul Văcăreşti, ceilalţi fiind eliberaţi după cercetări. Abia la 10 ianuarie 1934 Tribunalul Caraş aprobă
punerea în libertate provizorie a celor trei comunişti din Anina, instanţele de judecată constatînd că decizia de condamnare dată de Consiliul
de Război din Timişoara nu trebuia aplicată acestora, datorită faptului că
acţiunile lor s-au petrecut în afara zonei de exercitare a stării de asediu,
iar în conformitate cu legea Mîrzescu, acţiunile politice ale acestora trebuind judecate de Tribunalul Caraş.
Acţiunile politice şi revendicative ale muncitorilor din Anina desfă
şurate între anii 1929-1933 s-au înscris în şirul de acţiuni desfăşurate
în întreaga ţară la îndemnul şi sub conducerea Partidului Comunist
Român, a elementelor înaintate din rîndul Partidului Social-DemoC;rat,
dovedind maturitatea conştiinţei lor revoluţionare, aderenţa la ideile
înaintate ale epocii, spiritul de solidaritate şi luptă comună cu muncitorii din întreaga ţară împotriva exploatării.
CONSTANTIN BRATESCU

QUELQUES DOCUMENTS CONCERNANT LE MOUVEMENT OUVRIER
ET COMMUNISTE AUX MINES D'ANINA PENDANT LA CRISE
ECONOMIQUE
(ResumeJ

La presente etude met en evidence l'ampleur des actions de revendication des
mineurs d'Anina, enregistrees pendant la crise economique, actions declenchees
afin de determiner une amelioration des conditions de vie de cette ca,t;egorie de
travailleurs. L'etude presente, en meme temps, le mouvent greviste de 1929 dont
Ies elements actifs ont cte Ies ouvriers forestiers d'Anina.
On met en voleur aussi Ies relations bien stables etablies entre Ies communistes de Timişoara et ceux d' Anina, qui ont essaye d'organiser de nouveaux
noyaux communistes et de developper des actions de propagande communiste pendant Ies annees Hl32-1933.
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