IOSIF CISER (1884-1922)
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,.. .. Ciser a fost omul expansiunei. Pentru el
totul era mic, totul era strîmt. Planurile lui
în mişcarea muncitorească erau vaste, clare şi
cuprindeau un teren larg de muncă. El
înainta cu paşi uriaşi spre înfăptuirea organizaţiei
moderne muncitoreşti, înfiinţarea de
cooperative şi instituţiuni sociale în folosul
muncitorimii."
(„Minerul", an V, nr. 8,
din 31 august 1923)

Personalitate remarcabilă a istoriei mişcam muncitoreşti din România, lider sindical cu prestigiu între muncitorii ardeleni şi bănăţeni care
îl stimau, organizator al muncitorilor mineri şi delegat al acestora la
Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, propagandist cu
vaste cunoştinţe social-politice, camarad loial şi res~ctat chiar de autotorităţile timpului, Iosif Ciser a văzut lumina zilei în anul 1884 la Bucureşti. Părinţii, originari din Transilvania, erau muncitori săraci, avînd
o situaţie materială precară. Tînărul Ciser a fost nevoit, în consecinţă,
să-şi cîştige existenţa singur, de timpuriu.
!nzestrat cu o voinţă de neclintit, avînd o vie. inteligenţă şi o mare
sîrguinţă, I. Ciser devine în scurtă vreme un muncitor (cismar) priceput,
apropiindu-se de mişcarea socialistă încă din anul 1902, moment cînd
apărea la Bucureşti ziarul „România muncitoare", avînd subtitlul „Organ
socialist săptămînal" care continua activitatea de propagare a ideilor
marxiste 1• In capitală întîlneşte şi se ataşează de V. Anagnoste, Iosif Nă
dejde, Th. Neculuţă, Gh. Cristescu, I. C. Primu etc., citind cu interes operele lui K. Marx şi Fr. Engels, lucrările socialiştilor români, cărţi de beletristică şi artă etc., devenind „socialist în toată puterea cuvîntului". „Deşi
muncitor - , consemna ziarul „Minerul" mai tîrziu - , a citit mult, cunoştea teoriile socialiste în amănunţime şi spera în viitorul apropiat al
societăţii socialiste. Acesta era imboldul cel mare ce-l îndemna la
inunca. . ... "I)-.
I. Ciser participă cu însufleţire la o serie de acţiuni ale clasei muncitoare din Bucureşti, cu deosebire la demonstraţiile de la 1 Mai şi la
mitingul din sala „Eforia", de solidarizare a clasei muncitoare din România cu lupta proletariatului rus, cu care prilej (24 ianuarie/6 februarie
1905) s-a pus şi problema refacerii organizaţiei politice a clasei noastre
1
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p. 275, 279.
2

„Minerul", anul V, nr. 8, din 31 august 1923.
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Fig. I. Iosif Ciser (1884-1922)

muncitoare pe baze largi. I. Ciser desf ăşoară, concomitent, o meritorie
activitate vizînd răspîndirea ideilor socialiste în cîteva cartiere muncitoreşti bucureştene.
.
In februarie 1907 încep marile răscoale ţărăneşti din România, desfă 
şurate sub semnul neuitatului vers coşbucian, devenit deziderat arzător:
„Noi vrem pămînt! ((.
In martie acelaşi an, gazeta „România muncitoare" publica apelul semnat de M. G. Bujor şi intitulat: „Către soldaţii concediaţi (concentraţi ) şi
rezervişti((, prin care îi îndemna să nu tragă în tovarăşii răsculaţi, idee
la care subscrie şi Iosif Ciser. La 11/24 martie, tot în sala „Eforia", s-a
ţinut o mare întrunire muncitorească la care au participat peste 5 OOO de
muncitori, convocaţi de cercul „România muncitoare" şi de Comisia Generală a Sindicatelor din România, cu care prilej s-a adoptat o moţiune în
care, după ce se exprima solidaritatea cu ţăranii răsculaţi, s-au formulat
unele reforme: reluarea tuturor moşiilor stăpînite de proprietari fără acte
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ele proprietate, desfiinţarea arendaşilor, revizuirea democratică a Legii
tocmelilor agricole, interzicerea învoielilor cu munca şi plata în natură
etc. La întrunire a participat şi I. Ciser, a cărui activitate n-a scăpat atenţiei autorităţilor timpului, mai ales după reprimarea sîngeroasă a marii
răscoale din 1907.
Guvernul liberal găseşte cu cale să expulzeze din ţară pe muncitorii
„cu cetăţenie străină~, dar şi pe cîţiva intelectuali socialişti, stabiliţi apoi
in unele localităţi din Transilvania sau la Budapesta (Ion Flueraş, dr. Cr.
Haco\"ski, Iosif Ciser, Gh. Boeriu, Vasile Dobrescu, Ion Creţu ş.a.), ceea
ce a permis implantarea spiritului combativ, existent în acea perioadă în
Regatul român, datorat lui Şt. Gheorghiu, I. C. Fritnu, Al. Constantinescu,
M. Gh. Bujor, N. D. Cocea etc. Trecerea unui număr însemnat de socialişti din vechea Românie peste Carpaţi a contribuit la răspîndirea largă
a lucrărilor de analiză marxistă a societăţii româneşti efectuată de
C. D. Gherea, la închegarea unităţii de concepţie, reflectînd faptul că
mişcilrea muncitorească şi socialistă română se dezvolta unitar în întregul ei. 3
Alături de personalităţile amintite, I. Ciser începe să activeze în cadrul
Secţiei române a P.S.D. din Ungaria. „ ... Aşa, săptămînă de săptămînă
- î=?i amintea T. Albani - , s-a format, în cîţiva ani, o pleiadă ele socialişti rnmâni, care au făcut în acelaşi timp şcoală de luptă socială şi oratorie. Secţia avea şi o bibliotecă. Cercul „România Muncitoare" din Bucureşti ne trimitea broşuri şi ziarul „România muncitoare«, care se citea cu
mttit interes. Muncitorii, educaţi astfel, cînd se reîntorceau în oraşele lor,
păreaii nişte oameni veniţi de la şcoli înalte şi erau admiraţi cît de corect
l:orbcsc limba românăt<.4
In anul 1910 s-a constituit un Comitet central al socialiştilor români
la Budapesta care coordona activitatea organizaţiilor muncitoreşti din
ArcleC1l şi Banat, avîncl „subcentret' la Braşov, Arad, Sibiu, Timişoara,
Reşiţa, Anina, Uioara, Dej, Baia Mare, Slatina, Abrud, Petroşani, Brad,
Or:iştie. Pînă în 1913, acţiunea de organizare a minerilor din Valea Jiului -- bazin carbonifer cu imense z[1căminte de cărbuni bruni şi huilă,
expioatate din 1838-1840 mai întîi la suprafaţă, ulterior în subteran a fost fără succes. Eforturile întreprinse de Comisia sindicală din Budapesta au fost zadarnice mai ales datorită „teroarei" care se abătuse asupra întregii clase muncitoare. Totuşi, cîteva şedinţe secrete au fost ţinute
de 61tre „lucr[1torii mai luminaţi", fără rezultate notabile. In februarie
1908, Sava Damian a reuşit să organizeze o „adunare populară" la Petro~ani, sub egida Partidului social-democrat (din Ungaria), înfiinţînd chiar
o secţ.iune aici. 5 La 4 octombrie (st. V.) 1910, Aurel Cristea reuşeşte să
vină la Petroşani însă este observat în gară şi avertizat să nu acţioneze
în nici un fel; totuşi reuşeşte să organizeze o consfătuire clandestină
~ Cf. Toader Ionescu, Ideea unităţii naţionale reflectată în gîndirea economică
din Transilvania 1848-1918, Bucureşti, 1983, p. 242-243; la fel Tiron Albani,
Memorii. Din contribuţia clasei muncitoare la desdvîrşirea statului naţional româ~
unitar. 1 Decembrie 1918, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 23.
4
T. Albani, op. cit., p. 23-2-1; Idem, Douăzeci de ani de la Unire, Oradea, f.a.,

p. 111-113.

" Raport către al VII-lea Congres al Uniunii muncitorilor din industria midin România, Bucureşti, 1932, p. 41.
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într-o casă particulară şi să reglementeze sistemul de distribuire a gazetei
„Adevărul(( (care a desfăşurat „lupta fără odihnă pentru drepturile milioanelor poporului muncitor român" din Transilvania, „a deşteptat în

poporul muncitor român conştiinţa de sine((, „i-a arătat drumul care ne
duce la dezrobire", precum se scria în articolele sale editoriale). 6
Vizavi de această activitate, Centrala sindicală (din Budapesta) continua tatonările începute în 1904 în scopul de a obţine de la guvern aprobarea statutelor de organizare a tuturor muncitorilor de la întreprinderile
miniere. La o cerere oficială înaintată în 1910, Ministerul de Interne a răs
puns în termeni foarte duri. 7
1n anul 1912, împreună cu I. Flueraş, Iosif Ciser „colindă(( regiunea
minieră jiană, organizînd o serie de adunări secrete. „Terenul cel mai
corespunzător ele muncă pentru sine consemna ziarul „Minerul" l-a găsit în masa muncitorilor mineri. Putem spune că el a fost primul
propagandist care s-a prezentat între muncitorii mineri din România ele
azi pentru a-i organiza. Organizarea minerilor ... era oprită şi regiunile
miniere erau păzite de autorităţi şi jandarmerie cu cea mai mare stric'teţe, să nu se apropie de ele vreun propagandist, să conturbe starea ele
robie a minerilor. ... lmbrăcat în haine de ţăran, prin gropile munţil01•
din apropiere se întîlnea cu muncitorii mineri, ţinînd .consfătuiri .. .'13 •
Pionieratul activităţii lui I. Ciser în mijlocul minerilor jieni a fost relatat (şi) într-o şedinţă a Camerei deputaţilor din 1929, de către I. Flueraş în următorii termeni: „ ... La Valea Jiului n-aveam voie să pătrundem
şi totuşi am găsit mijlocul să strecurăm acolo pe unul dintre ai noştri, pe
Iosif Ciser, fost membru al acestei camere (ales în 1920). L-am trimis
acolo pe ascuns şi l-am băgat servitor la un avocat, ca să poată 1waptea
aduna cîte un mănunchi de muncitori şi să-i îndrumeze cum să se apere
împotriva sălbaticei exploatări. Muncitorii n-aveau dreptul să înfiinţeze
sindicate, dar noi am dejucat legile maghiare, făcîndu-i pe muncitori
abonaţi la gazeta noastră „Adevărul'', iar din abonamente le-am dat nu
numai gazete, ci şi ajutoare în caz de boală sau moarte .. .'19
1n anul 1913 este temeinic organizată activitatea de abonamente la
„Adevărul", „Banyamunkcis" şi „Bergarbeiter" (Muncitorul miner) }n
Valea Jiului, unde prigoana autorităţilor, în consecinţă, se întăreşte. In
vara aceluiaşi an, I. Ciser revine în zona jiană „ajungînd la Petroşani : pe
drumuri peste munţi şi prin păduri.(( Organizează lîngă Vulcan (la Dealul Babii) „primul nucleu sindical'' în componenţa căruia figurau: Gh.
Mogoş, Szakay, Ion Cioară etc. Şedinţele comitetului cu „oamenii de încredere(( se ţineau într-un local de pe Maleia (Petroşani) sau într-o sală
a comerciantului Grlin.10
1

" Vezi Presa muncitorească şi socialistă din România, voi. II. (1900-1921), Parte-a I (1900-1907), Ed. Politică, Bucure~ti. 1966, p. 564; la fel Mircea Muşat, Ion
Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 427, Gazeta „Adevărul" era editată de Secţia român{1
a Partidului social-democrat din Ungaria (1903), apărînd la Budapesta şi a;:ioi la
Lugoj, între anii 1903-1914.
7
Raport către al VII-Zea Congres ... , 1932, p. 41.
ti „Minerul", an V, nr. 8 din 31 august 192~.
,
9 Vezi Ion Constantinescu, Din însemnările unui fost reporter parlamentar.
Camera deputaţilor 1919-1939 (note şi memorii), Ed. Pplitică, 1973, p. 208.
10 Vezi Raport ... , 1932, p. 41_..:..;42; Ia "fel N. G. Munteanu, Gh. I.· Ioniţă, Un
veac de istorie a minerilor de pe Jiu, Ed. Politică, Bucureşti, 1971, p. 17. ·
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La 26 octombrie 1913, la cel de-al VIIl-lea Congres al Secţiei române
a Partidului social-democrat din Ungaria, Iosif Ciser prezintă raportul
privind organizarea politică şi economică, făcînd o analiză a situaţiei,
deosebit de grea, a poporului român din Transilvania. în raport, I. Ciser
pleda ca social-democraţii români să-şi facă o datorie de cinste pătrun
zînd la sate spre a lumina poporul şi a-l îndruma pe calea· organizării în
„Uniunea muncitorilor de pămînt". Relativ la masele muncitoreşti de la
oraşe, el preciza că singurul mod de organizare a muncitorilor români îl
reprezintă secţiunile române ale Partidului social-democrat. 11
La Vulcan, străveche localitate a meleagurilor jiene, cu urme materiale datînd din epoca romană a străbunei Dacii, s-a constituit în martie
1914 un „grup sindical clandestin((' în urma adunării care a avut loc pe
Dunga Jiului. Membrii comitetului erau: Kaszonyi, Mogoş, Ebergenyi,
Szakatis, Iacob Pusenyar, Iosif Sisan, Petru Trestian, Petru Vîjdea. Inimosul şi neobositul Iosif Ciser a asistat la întrunirile comitetului sindical
vulcănean,
organizînd „administraţia conform sistemului abonamentelor/t12
ln vara aceluiaşi an a izbucnit prima conflagraţie mondială odată cu
declaraţia de război a Austro-Ungariei către Serbia (15/28 iulie 1914).
Minerii jieni au fost încorporaţi şi trimişi pe front; peste puţină vreme
au revenit la vatră, în galeriile subpămîntene, ca „mobilizaţi pe loc"'·. Nimeni n-a mai plecat pe front, cu excepţia celor care, dînd semne de enervare, deveneau periculoşi „ordinei publice" şi „interesului naţionaltt. Astfel militarizaţi, viaţa muncitorilor mineri se scurgea ca într-o imensă
cazarmă. Zilnic chiar se publicau noi ordine şi dispoziţii referitoare la
împărţirea alimentelor pe cartele, maximalizarea preţurilor, încartiruiri,
reducerea porţiilor de făină şi alte alimente de strictă necesitate. Din
cauza regimului poliţienesc şi mai ales, din pricina subalimentaţiei, producţia de cărbuni începe simţitor să se reducă. Îngrijorarea cercurilor
oficiale s-a manifestat în presa vremii ca şi în parlamentul vienez, unde
ministrul Homann, ca răspuns la o interpelare, mărturisea că „scăderea
producţiei de cărbuni se datoreşte lipsei de hrană a muncitorilor, care
fiind flămînzi nu pot da acelaşi randament ca înainte de război. " 13
ln toamna anului 1915, Iosif Ciser reuşeşte. să se stabilească în Valea
Jiului, „venind (de pe front) cu foaie medicală, pentru a-şi vedea de să
nătate, căci de pe atunci suferea de tuberculoză care l-a răpit în floarea
vîrstei. Astfel, propaganda de organizare a reînceput în ascuns, căci Ciser
erau mereu urmărit. Au reînceput întrunirile noaptea prin munţi şi văi
- mizeria şi foametea produsă de război ne mai putînd fi minţite.((u
In mai 1916, muncitorii mineri au declarat grevă, mai întîi cei din
Lupeni, apoi cei din Aninoasa, Vulcan, Petroşani şi Petrila. Devenită generam, participînd la ea peste 10 OOO de muncitori români, maghiari şi
de alte naţionalităţi, greva pricinuieşte mari greutăţi în sprijinirea cu
cărbune a întreprinderilor care lucrau pentru „maşina" de război. La
scurtă vreme, societăţile carbonifere au acordat: 10-200/0 spor de salarii,
11

Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1910-1915, Bucu-

reşti,

1968, p. 519, 522; la fel M. Muşat, I. Ardeleanu, op. cit., p. 429.
Raport . .. , 1932, p. 42.
13 Ibidem, p. 19.
14 midem, p. 42; la fel R
G. Munteanu, Gh. I. Ioniţă, op. cit., p. 18.
12
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50% plus - făină şi untură, încălţăminte cu jumătate preţ, premii de
etc. In pofida teroarei, a regimului de „aspru militarism", organizarea muncitorilor în sindicate, acţiune sprijinită, la iniţiativa Secţiei
române a P.S.D. din Ungaria, cu consecvenţă, de I. Ciser, n-a putut fi
stăvilită. In acelaşi an, s-a reînfiinţat „comitetul secret(' de la Vulcan
(avînd în componenţă, între alţii, pe: Irimie Boer, Petru Ardelean, Albert
Denes, Iosif Grobli), urmat de alte comitete similare la Lupeni, Petroşani,
Lonea etc.
In toamna anului 1917, Valea Jiului din nou a cunoscut „agitaţia" socială. Gazeta „Adevărulr' reapare (1 oct. 1917), fixîndu-şi atitudinea, în
problemele păcii şi organiz~irii muncitorilor mineri. în numărul din 12 noiembrie acelaşi an, „Adevllrul" făcea urm[1toarea constatare: „In părţile
sîrguinţă

Reşiţei,

la Petroşani, în părţile Dejului şi pretutindeni unde au fost îmminerii români, ei sînt solidari cu tovarăşii lor maghiari şi germani. Sînt mii de mineri români organizaţi, şi aşa e bine.''
pnlştiaţi

Pînă la finele anului 1917, numărul minerilor abonaţi la „Adevărul''
atinsese cifra de 500, iar tirajul atingea 18 OOO de exemplare. 15
In anul 1917, din însărcinarea Secţiei române a P.S.D. din Ungaria,
este trimis în Valea Jiului ca „secretar permanent" Iosif Ciser. Socialiştii
români, în cursul anului respectiv cît şi a celui următor - potrivit măr
turiilor vremii - şi-au perfecţionat sistemul de organizare. Din secţiile
de propagandă ale Comitetului. central al Secţiei române a P.S.D. din
Ungaria făceau parte: Iosif Ciser (Petroşani), Sava St. Damian (Arad),
I. Jocmdrea (Sibiu), Gh. Grădinaru (Braşov), Gh. Rusu (Cluj), Vasile Toma
(Oradea). Hl
Ziua de 1 Mai a anului 1918 a fost aniversată în Valea Jiului în chip
sărbătoresc, muncitorii manifestînd „pentru prima dată cu steaguri
roşii". Pe cîmpul (platoul) Surducului, mii de mineri au ascultat pe vorbitorul I. Ciser (în limba română) şi pe Iuliu Batta (în limba maghiară).17
Peste cîteva zile (5 mai 1918) s-au deschis lucrările celui de-al !X-lea
Congres social-democrat român, avînd la ordinea de zi: 1. Darea de seamă
a C.C.; 2. Alegerea noului comitet; 3. Agitaţia şi presa (a. Secţiunile de
partid, b. Grupele sindicale, c. „Adevărul"; subpunctul b apare în ordinea
de zi numai în preajma congresului); 4. Situaţia politică şi economică;
5. Propuneri. O impresie deosebită a produs cuvîntarea minerului Petru
Ardeleanu din Vulcan care spunea, între altele: „Vorbesc în numele miilor
de tovarăşi din Valea Jiului. Noi românii sîntem acolo în majoritate. Avem
mare lipsă de foi şi broşuri, de agitaţie (româneşti). Din partea stăpînirii
sîntem foarte mult prigoniţi. „Bărbaţii de încredere" sînt trimişi la armată
pentru că i-au apărarea muncitorilor. Trebuiesc adunări mai dese. La conducerea grupelor, noi românii numai cu greu am ajuns. Inainte erau la
conducere numai tovarăşi nemţi şi maghiari. Nu trebuie ca românii să se
10
Vezi Raport ... , 1932, p. 20, 44. Guvernul maghiar, la sfîrşitul anului 19lî,
consimte să aprobe statutele minerilor „reînnoite de Comisia generală încă din
august acelaşi an". S-a acordat astfel bază legală organizării sindicatelor miniere.
Intr-un interval de timp scurt, puţinele sindicate miniere care activau clandestin
îşi încep activitatea pe faţă, iar altele vor lua fiinţă în scurtă vreme (15 martie 1918 - sindicatul Lonea şi sindicatul Petroşani; 7 aprilie - sindicatele Aninonsa, Lupeni şi Vulcan; 6 ianuarie 1919 - sindicatul Petrila).
1
" T. Albani, Memorii . .. , p. 37, 41.
17
Vezi „Adevdrul" nr. 17 din 29 aprilie/12 mai 1918.

https://biblioteca-digitala.ro

Iosif Ciser

şi

333

minerii

organizeze separat, ci în frăţie cu tovarăşii de alt neam să lucrăm pentru
îmbunătăţirea sorţii noastre. Vrajba dintre noi aduce foloase numai stăpî
nitorilor". Cel de-al patrulea punct din ordinea de zi a Congresului a fost
consacrat situaţiei politice şi economice. Raportor - Iosif Ciser. Problema
cauzelor şi caracterului războiului mondial stătea în centrul preocupărilor
raportului, care aprecia faptul că înarmările febrile au pregătit terenul
pentru catastrofă: „ ... Scînteia a venit prin atentatul de la Sarajevo,
însă adevăraţii vinovaţi pentru izbucnirea focului sînt numai aceia care
au făcut terenul prielnic pentru izbucnirea lui". Se considera drept cauză
principală a războiului tendinţele imperialiste de cucerire şi contradicţiile
care au ieşit de aici (cele anglo-germane). Rezoluţia asupra situaţiei politice exprima „regretul pentru faptul că nici acum nu s-a putut restabili
înţelegerea şi solidaritatea între partidele social-democrate din lume, spre
a se putea începe o acţiune mare şi reuşită contra războiului nimicitor şi
pentru înfăptuirea păcii fără cuceriri, pe baza dreptului tuturor neamurilor de a hotărî singure de soarta lor" .18
Destrămarea monarhiei dualiste austro-ungare în toamna anului 1918,
sub loviturile puternice ale popoarelor asuprite, ale maselor populare de
la oraşe şi sate, devenise o realitate. La 18/31 octombrie 1918 flăcările
revoluţiei burghezo-democratice au început să cuprindă întreaga Transilvanie. Revoluţia din Transilvania de la 1918 a fost generată de profundele
şi vechile contradicţii sociale şi naţionale, ascuţite la maximum în anii
de război (1914-1918).
Luptele maselor muncitoare transilvănene au fost îndreptate împotriva
asupririi din partea grofilor şi baronilor unguri, a statului reacţionar austro-ungar, pentru eliberarea naţională şi unirea cu vechea Românie şi
pentru introducerea de rînduieli democratice. În zilele revoluţiei românii
din Transilvania care formau dintotdeauna marea majoritate a acestei provincii împreună cu minorităţile naţionale „sărbătoreau de comun acord
funerariile războiului şi alungau ... pe fişpani, solgăbirăi şi notari", deci
reprezentanţii statului dualist.1 9
La Oradea, Cluj, Baia Mare, Braşov, Zlatna, în Valea Jiului şi în alte
centre industriale acţiunile muncitorimii au fost hotărîtoare în răstur
narea vechilor autorităţi. Aceste acţiuni au fost sprijinite de celelalte categorii sociale, de ţărănime mai ales, adînc nemulţumită de politica reacţio
nară a monarhiei dualiste austro-ungare.
In marile centre industriale ale Transilvaniei: Valea Jiului, Reşiţa,
Dognecea, Ocna Dejului etc. muncitorii şi-au creat sfaturi sau consilii
muncitoreşti, care au acţionat împreună cu consiliile naţionale locale sau
ţinea locul acestora.
Mişcarea muncitorească şi socialistă şi-a afirmat voinţa şi hotărîrea
prin crearea în multe localităţi a consiliilor muncitoreşti şi gărzilor muncitoreşti, care au preluat conducerea unor centre muncitoreşti transilvă
nene din mîinile autorităţilor austro-ungare, apărînd destoinic interesele
18

şirea

Apud AI.
unităţii

Porţeanu, Mişcarea muncitorească
naţional român, în ,.Studii"

Statului

din Transilvania
-

şi

desăvîr

Revista de istorie, 6/1968,
p. 1 042-1 044; vezi şi M.C. Stănescu, M. Silvian, Lupeni ieri şi azi, Ed. Politică,
Bucureşti, p. 17-18.
19 Vezi Augustin Deac, Contribuţia clasei muncitoare la făurirea statului naţional unitar român, Bucuresti. Ed. Politică, 1986, p. 86-87.
23 - Banatica, voi. X.
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maselor populare. Astfel, muncitorii din Valea Jiului, înlăturînd jandarmii
şi celelalte autorităţi ale statului reacţionar ungar, şi-au creat consilii şi
gărzi muncitoreşti, în care au intrat peste 1100-1 200 de muncitori. 20
In Valea Jiului, ca şi în alte centre muncitoreşti transilvănene şi b:tnC1ţene, s-a constituit un Consiliu muncitoresc (cuprinzînd reprezentanţi ai
muncitorilor români, maghiari, germani etc.) avînd in competenţă specială
„procurarea alimentelor•{. „ ... Valea Jiului - se· preciza într-un document de epocă - a trăit atunci zile de libertate. Poliţia şi vechea jandarmerie se dizolvase. !n locul acestora, ordinea este păzită de garda muncitorească. Aceasta era înarmată şi condusă de cîţiva intelectuali localnici,
învăţători şi foşti funcţionari sub vechiul regim. Ea asculta de ordinele
Sfatului muncitoresc, cu sediul la Petroşani, sfat compus din reprezentanţii tuturor „breslelor" din regiune" 21 •
Demn de remarcat este faptul că muncitorii maghiari din Valea Jiului,
alături de cei români, discutînd în Consiliul muncitoresc problema Unirii
Transilvaniei cu România, s-au pronunţat pentru această înfăptuire şi
pentru transformarea ţării într-un stat democratic. 22
Din Valea Jiului erau delegaţi să participe la Alba Iulia un grup numeros de muncitori în frunte cu Iosif Ciser, Achim (Ioachim) Zamora, I. Jurcă. Tot de aici, odată cu delegaţii muncitorilor mineri, pleacă spre Alba
Iulia un pluton al gărzii naţionale condus de dr. Dominic Stanca pentru
a întări forţele de ordine ale Gărzii naţionale din Alba Iulia. „Nicioclată
- îşi amintea Emil Isac - n-am mai văzut atîta mulţime de ţărani adunaţi
la un loc. E puterea străbună în marş şi cu toţii cîntă. Fetele în portur·ile
lor naţionale merg separat, grupuri-grupuri. !n convoi vin mulţimile ele
muncitori români cu steaguri roşii, pe urmele lor o companie de mari1wri
ajunsă la limanul cel sigur ... {{23.
In semn de recunoaştere a rolului jucat de organizaţiile socialiste, în
prezidiul Marii Adunări Naţionale, ca vicepreşedinte a fost ales reprezentantul Partidului Social-Democrat ·Român, Ioan Flueraş, iar printre
secretari (notari) a fost ales şi socialistul Iosif Ciser. Pe lingă delegaţi aleşi
ai social-democraţiei române, sindicatele muncitoreşti din toate oraşele
şi centrele industriale şi miniere din Transilvania au trimis peste 10 OOO
de muncitori la Marea Adunare Naţională, printre care un număr aparţinînd minorităţilor naţionale. Zecile de mii de reprezE'ntanţi ai maselor
muncitoare de la oraşe şi sate au venit la Alba Iulia pentru a-şi exprima
năzuinţa ca unirea naţională să fie însoţită şi de satisfacerea revendică
rilor lor sociale, de făurirea unui regim democratic.
Pe adresa Marii Adunări Naţionale Române constituante de la Alba
Iulia au sosit numeroase telegrame de susţinere a hotărîrilor istorice. Printre altele, menţionăm pe cea a muncitorilor din Sfatul Naţional din Lupeni,
în care „se dorea din inimă succesul Unirii", a Sfatului Naţional Român
~'O Ion Lungu (şi colectiv), Pagini din trecutul de luptă al muncitorimii hunedorene· (1914-1944), Deva, 1966, p. 52.
21 Apud Raport ... , 1932, p. 45.
22 Vezi Destrămarea monarhiei austro-ungare ... , Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 260; la fel Augustin Deac, op. cit., p. 103.
23
Apud „Flacăra", nr. 44 (l 481) din 4 noiembrie 1983.
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din Petrila şi Petroşani în care se comunică că „aderăm la rezoluţiunea
Adunării nationale" 24 •
„La această adunare istorică - sublinia gazeta „Adevărul" peste cîteva
zile de la marele moment istoric - au luat parte şi reprezentanţii partidului nostru, contribuind şi dînşii prin votul lor la aducerea hotăririi. Era
de datoria lor .să facc'L aceasta, căci chiar social-democraţia recunoaşte
dreptul fiecărui neam de a se dezvolta nestînjenit în cadrele sale naţio
nale. Şi noi care am luptat pînă acum şi am jertfit muncă fără preget pentru dezrobirea atît naţională cit şi socială a neamului românesc, nu ne

putem uita de trecut şi nu ne putem împotrivi atunci cîncl a fost vorba
ele realizarea dezrobirii naţionale. Dar am făcut-o aceasta şi pentru ca
mai tîrziu, cu atît mai uşor să putem lupta pentru nimicirea oricărei stă
pîniri de clasă şi pentru înfăptuirea societăţii socialiste((.:!".
Iosif Ciser a participat, împreună cu alţi socialişti, la discuţiile preliminare care au avut loc cu membrii Partidului Naţional Român, în sala
Cazinoului militar din Alba Iulia, privitoare la Unire, susţinînd cu fermitate şi entuziasm necesitatea Unirii şi a realizării, concomitent, a unor
reforme democratice, demne de un stat care se respectă, modern şi civilizat.
La Conferinţa internaţională socialistă de la Berna (2 februarie 1919),
delegaţia social-democraţilor unguri, negînd dreptul poporului român de
a se uni într-un _stat naţional unitar, a căutat, prin prezentarea unor date
statistice unilaterale privind proporţia populaţiei româneşti şi a naţiona
lităţilor conlocuitoare din Transilvania, să susţină punctul de vedere al
şoviniştilor şi naţionaliştilor unguri de menţinere pe mai departe a Transilvaniei în cadrele statului ungur.
Iosif Ciser, alături de alţi socialişti transilvăneni, a luat atitudine
împotriva acelor „socialişti" care căutau să provoace derută în sinul miş
cării socialiste, scriind că „ ... nu avem nimic comun cu asemenea oameni . . . nici nu îi mai numim socialişti<( 26 •
Ca urmare a prodigioasei activităţi desfăşurate în rîndurile muncitorilor (mineri, cu deosebire), I. Ciser se îmbolnăveşte, neputînd participa
la Congresul X al P.S.D. din Ardeal şi Banat, ţinut la Sibiu în zilele de
19 şi 20 ianuarie 1919, care a aprobat Unirea tuturor românilor. în Rezoluţia Congresului de la Sibiu, luîndu-se act de motivarea făcută în Darea
de seamă a Comitetului Central privind poziţia şi contribuţia socialiştilor
români la actul istoric de la 1 Decembrie 1918, se declara „că este în
deplin acord cu ţinuta delegaţilor social-democraţi, care la Adunarea naţională de la Alba Iulia, în concordanţă cu voinţa întregului neam românesc, au votat pentru unirea tuturor românilor." „Congresul", se relata în
continuare, „constat~i că Unirea poporului românesc într-un stat independent este o necesitate istorică, bazată pe dreptul de liberă dispoziţie al
tuturor popoarelor - şi social-democraţia română, cînd a aderat la înfăp
tuirea acestui ideal al românilor de pretutindeni, n-a depăşit (nu s-a abă
tut, n.n.) întru nimic de la principiile stabilite de congresele socialiste
internaţionale, care întotdeauna au recunoscut dreptul fiecărei naţiuni
Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Marea Adunare Naţională,
voi. II, f. 17; vezi ş! Expoziţia de bază a Muzeului din Petroşani, sala IV.
•~ „Adevărul", an XIV, nr. 48 din 2/15 decembrie 1918.
2
ij Apud Almanah „Tribuna '79", p. 162.
24
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asuprite şi divizate sub mai multe stăpîniri străine de a lupta în primul
rînd pentru independenţa sa" 27 • Deşi absent, I. Ciser a fost ales în Comitetul Executiv al P.S.D. din Ardeal şi Banat.
Restabilit în primăvara aceluiaşi an, Iosif Ciser se statorniceşte la
Sibiu, unde se afla atunci conducerea centrală a socialiştilor români transilvăneni, Consiliul Dirigent şi redacţia gazetei „Adevărul".
Activist de partid merituos, I. Ciser rămîne în continuare activist sindical pasionat, organizînd Conferinţa minerilor şi topitorilor de metale
care şi-a desfăşurat lucrările la Sibiu (10/23 martie 1919) cu care prilej
s-a constituit Uniunea minerilor. Secretar central a fost ales inimosul
Iosif Ciser. 28
I. Ciser este ctitorul gazetei „Minerul", organ al Uniunii muncitorilor
din industria minieră din România (Uniunea minerilor), al cărui redactor
responsabil a fost de la primul număr (15 iunie 1919) şi pînă la moarte.
Cu prilejul Conferinţei din 10-11 mai 1919 de la Sibiu, a fost ales
organul conducător al Partidului social-democrat din Ardeal şi Banat care
era format din 17 membri, între ei figurînd şi Iosif Ciser, care va reprezenta partidul social-democrat transilvănean la Conferinţa mişcării socialiste din 23-26 mai 1919, ţinută la Bucureşti, unde „s-au încheiat preliminariile unităţii proletariatului din România nouă" pe linia realizării
unităţii de acţiune a mişcării socialiste din ţara noastră. I. Ciser preciza
acolo că: „Viitorul congres va desăvîrşi opera începută ... Muncitorimea
trebuie să se unească pentru a se elibera". 29 •
In contextul marilor acţiuni revoluţionare care au cuprins întreaga
ţară în anul 1920, o „filă eroică" a fost scrisă de minerii Văii Jiului. In
perioada ianuarie-februarie 1920, sindicatele locale şi secretariatul lor
din Petroşani au intervenit adesea prin memorii şi delegaţii pentru a
demonstra patronatului fii autorităţilor administrative situaţia grea a muncitorilor mineri şi nevoia de a se rezolva urgent doleanţele lor. Nefiind
satisfăcute cererile înaintate, minerii din Valea Jiului au declarat grevă
(21 martie 1919). La 25 martie, solidari cu muncitorii mineri, ceferişti din
Petroşani, au paralizat întregul transport pe Valea Jiului timp de 24 ore.
Aşadar, greva a devenit generală.
Iosif Ciser, secretarul Uniunii minerilor, prezintă la începutul lui
aprilie 1920 o i11formare asupra grevei din Valea Jiului, arătînd „Cine
este vinovatul" şi demonstrînd faptul că „muncitorii au fost provocaţi".
Spre a lămuri „pe cei în drept" şi pentru a informa opinia publică despre
ce se petrece în Valea Jiului", I. Ciser prezintă situaţia de aici „în adevă
rata ei lumină": „ ... De şapte luni, muncitorii au înaintat direcţiunilor
miniere din Valea Jiului un memorand, cerînd regularea salariilor. Tot
atunci s-a înaintat şi Consiliului Dirigent, prin d-l Blăjan, directorul general al minelor, acelaşi memorand, ca şi statul să fie informat şi să poată
lua măsurile necesare, ca arbitru, în această chestiune. Vechiul contract
colectiv a expirat deja la 30 septembrie 1919. De atunci sînt şapte luni.
Şapte luni, şi chestiunea acestui memorand n-a fost rezolvată nici pînă azi,
deşi organizaţia muncitorilor l-a reînnoit încă de două ori în diferite fo1·me
27
2H
29

Vezi Augustin Dcac. op. cit„ p. 129.
Vezi „Banatica", VII, 1983, p. 371-374.
„Socialismul" din 2i mai 1919.
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şi l-a urgentat cel puţin de opt ori. Tărăgăneala aceasta a provocat întîmplările din Valea Jiului ... ". Vinovat de ele se face, în primul rînd, direc-

torul general Blăjan, care „n-a voit să rezolve cererea muncitorilor", deşi'
Iosif Ciser l-a invitat să-l însoţească în Valea Jiului ca „să rezolvăm
chestiunea la faţa locului", avînd în vedere că „societăţile fac sabotaj, nu
voiesc să producă cărbuni, şi acest sabotaj al societăţilor se pune în sarcina
muncitorilor". Demersul lui I. Ciser este făcut şi ministrului Z. Boila
(din Consiliul Dirigent), căruia îi oferă date concrete „căpătate de la
minele erarului (de stat) din Lonea „potrivit cărora" din două mii de
muncitori cîţi sînt la Lonea, numai 270 lucrează la producerea căr
bunelui", iniţiativă rămasă - şi ea - fără rezultate pozitive. I. Ciser
conclude: „ ... Deci: Memorandul nu ,e rezolvat, alimente muncitorii nu
au, plăţile nu le-au căpătat, iată pentru ce a izbucnit greva. Scopul e
ajuns, muncitorimea a fost provocată să se pună în grevă, lucru ce a fost
aşteptat, deoarece deja înainte de asta cu trei săptămîni toate garnizoanele
şi-au întreit contigentele. Teroare există, muncitorii sînt azvîrliţi afară
din case, conducătorii toţi arestaţi, producţia stagnează{( ... 30 ,
întrucît situaţia nu se normaliza, la 2 mai 1920, în numele Uniunii
minerilor, Iosif Ciser înaintează Ministerului Muncii un Memoriu în care
denunţa amestecul armatei în activitatea sindicatelor din Valea Jiului,
cerea ca organizaţiile muncitoreşti din această zonă să poată funcţiona
liber, pedepsirea ofiţerilor vinovaţi de brutalizarea muncitorilor, eliberarea celor arestaţi etc. Pe de altă parte, I. Ciser atrăgea atenţia cu toată
seriozitatea că „dacă acuma nu vor fi satisfăcute cererile drepte ale muncitorilor, eu îmi declin orice răspundere a(supra} evenimentelor ce vor
urma în Valea Jiului, deoarece suferinţele au o margine.'( 31 •
Conflictul de muncă de pe Valea Jiului, deferit Tribunalului din Deva
care a instituit o comisie de arbitraj, s-a soldat cu rezultate pozitive
pentru muncitori: minerii, potrivit Hotărîrii din 24 iulie 1920, primeau
un salariu minim pe zi - muncă de 50 coroane, ajutorii de miner - 45
coroane, meseriaşii - 60-70 coroane, funcţionarii inferiori - 2100-2500
coroane lunar. Administraţia era obligată să aprovizioneze şi să distribuie.
prin magazinele proprii, alimente şi alte bunuri de consum la preţuri
scăzute, să ofere gratuit, în locuinţele proprietate ale societăţii, curentul
electric precum şi o cantitate de cărbune pentru încălzit; timpul de muncă
era fixat la 8 ore. 3 2,
Ca urmare a alegerilor parlamentare din mai 1920, încheiate cu victoria Partidului Poporului (42% din voturi), Partidul Socialist a obţinut
21 de mandate pentru Camera Deputaţilor şi un mandat pentru Senat.
Intre cei 21 de deputaţi socialişti aleşi figura şi Iosif Ciser, care reprezenta interesele muncitorilor mineri (din Valea Jiului, cu deosebfre); în
parlamentul ţării, el a pledat pentru obţinerea drepturilor şi libertăţilor
lor cetăţeneşti. In scopul de a-şi coordona mai eficient activitatea, grupul
parlamentar socialist, în urma unei consfătuiri ţinute la sfîrşitul lunii
iunie 1920, alege un „comitet de acţiune", alcătuit din I. Moscovici, Aleînsuşi

1

20

Vezi „Tribuna

Socialistă"

din 4 aprilie 1920: Ia fel Documente din istoria
din România 1916-1921, Ed. Politică, Buc. 1966, p. 343-3-16.
Apud M. C. Stănescu, M. Silvian, op. cit., p. 28.
Vezi N. G. Munteanu, Gh. I. Ioniţă, op. cit., p. 36-37.

mişcării muncitoreşti
31
32
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xandru Dobrogeanu, Toma Dragu, dr. I. Pistiner, B. Stefanov şi Iosif
Ciser.33
I. Ciser a fost unul dintre organizatorii grevei generale din toamna
anului 1920 la Bucureşti şi Cluj. „Poliţia - îşi amintea unul dintre participanţii la eveniment din „capitala" Transilvaniei - însă turba de necaz că
nu putea lua „ca din oală<' pe conducătorii grevei. Acum aresta cu nemiluita pe conducători şi îi maltrata. Pe simplii grevişti îi lua noaptea din
pat şi îi ducea la fabrică sau la poliţie ... <' 34 • La Cluj, din cei circa 270
de muncitori arestaţi în timpul grevei, majoritatea au fost eliberaţi în
cursul lunii noiembrie acelaşi an. Au fost reţinuţi doar: Iosif Jumanca,
Iacob Klein, Iosif Ciser, Tiron Albani, Ioan Groza şi Zaharia Pop. La o
nouă triere au mai rămas: Iosif Jumanca, Iacob Klein şi Iosif Ciser, ţinînd
cont de calitatea lor de membri în Consiliul general al Partidului Socialist şi de „ordonatori" ai grevei generale. 3;; Instrucţia judiciară a inculp;:iţilor din Cluj a evoluat destul de curios. Iniţial, Parchetul general din localitate a dispus urmărirea şi judecarea lor severă atît pentru delictul de
„provocare la grevă" cit şi pentru „crimă de sabotaj", „înaltă trădare"
şi ,,răzvrătire" prevăzute şi pedepsite mult mai grav, conform diferitelor
articole din Codul penal. Mai tîrziu, Curtea de apel a anulat decizia Camerei de acuzaţie, declarînd Tribunalul clujan „incompetent". Ca atare,
acuzaţii au fost deferi ţi Tribunalului Ilfov în vederea „dres[1rii" actelor
necesare şi ataşării lor la grupul socialiştilor bucureşteni, judecaţi de
Curtea marţială a Corpului II Armată. însă ei n-au fost încadraţi în procesul din Capitală. Printr-un ordin al Ministerului de Război, datat 20 decembrie 1920, Iosif Jumanca era pus în liberatte provizorie, în urma intervenţiei făcută în acest sens de Iuliu Maniu. Iacob Klein a fost retinut îns[1
la Jilava, acuzat de participare la „mişcarea clandestină" şi jud ecat apoi
în procesul din Dealul Spirii. în privinţa lui Iosif Ciser, acesta nu compăruse încă în faţa instanţei din Bucureşti, fiind bolnav şi internat în
clinica din Cluj.
La Curtea marţială din Bucureşti, el figura printre primii acuzaţi în
calitate de principal „provocator" al grevei generale. 36
Uniunea minerilor, care pe timpul grevei generale şi mai tîrziu, a
rămas fără personal, a fost nevoită să susţină o luptă îndîrjită cu întreprinderile, capacitînd conducerile acestora să reprimească la lucru pe
muncitorii „victime" ale grevei din 1920. Din punct de vedere material,
numai procesele minerilor deţinuţi cu ocazia grevei generale au costat
circa trei sute mii lei, sumă considerabilă, plătită în mare parte din fondurile Uniunii minerilor.
Uniunea minerilor, depunînd o activitate practică, a reuşit - numai
în 1920 - să încheie 33 contracte colective cu sporuri de salarii între
0

100/o

şi

1200;0.37

33 Vezi lucrarea Crearea Partidului Comunist Român (mai 1921), E.S., Buc.,
19il, p. 290, 292.
34 Tiran Albani, Amintiri despre greva generală din 1920, în „Tribuna", nr. 19
din 6 mai 1976.
3;; Vezi lucrarea Greva generală din România 1920, Buc., 1970, p. 403.
:ti Ibidem, p. 403-404; la fel Haport ... , 1932, p. 63.
37 Vezi Raport ... , 1932, p. 66-67.
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F ig. 2. Mormîn t ul lui Iosif Ciser aflat în cimitirul din Ocn a de Fie r,
judeţul Ca raş-Sev e rin.

Iosif Ciser, în calitate de „secretar centrazrr, a de sfăşurat o meritorie
activitate în acest cadru, jucînd un rol important pentru apărarea membrilor de sindicat: „ . . .
N u trecea zi ca să nu vie o ştire sau mai multe, dintr-o localitate sau

clin alta, că mai mulţi mineri au fost deţinuţi, bătuţi pînă la sînge şi încarcernţi . Atunci tovarăşul Ciser alerga pe la autorităţi pentru aplanarea
conflictului şi trimitea delegaţii Uniunii la faţa locului pentru a interveni.
Cîml se credea aplanată prigoana, alte ştiri soseau că delegatul Uniunii e
cle ţi 1 wt, bătut şi arestat, altă dată legat feclel eş şi trimis înapoi. Atunci
clin nou se începeau intervenţiile la autorit ăţ i, 1ninistere pentru încetarea
acestei barbariirr ... 33.
:H

„Minerul ", an V, nr. 8 din 31 august 1923.
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Munca aceasta „plină de jertfe", I. Ciser o făcea în folosul muncitorilor, neglijîndu-se ca persoană în ciuda faptului că era foarte bolnav. Unii
dintre cei ajutaţi - culmea ironiei! - îl calomniau şi-l dispreţuiau.
„Loviturile acestea (şi la propriu şi la figurat, n.n.) le primea cu resignaţia demnă de om cult, inteligent şi cu vederi largi, care s-a ridicat deasupra invidiilor de toate zilele. Atacurile acestea îndreptate contra lui clin
partea adversarilor şi-au ajuns culmea la ultimul Congres al minerilor
(la care a mai participat, iulie 1922 - Cluj), contra cărora s-a apărat cu
atît logică şi argumente zdrobitoare, că din partea congresului i s-a clat
satisfacţia deplină{{.39

I. Ciser a fost ales, în iunie 1921, membru al Comitetului executiv al
Federaţiei

p11rtidelor socialiste din România (transformată, în mai 1927,
în Partidul Social-Democrat din România).
Copleşit de boală, a doua zi după Congresul al IV-iea al Uniunii minerilor (Cluj, folie 1922), I6sif Ciser pleacă la Ocna de Fier „loc bun pentru
vilegiatură, pentru a-şL căuta de sănătate şi a se odihni după munca obositoare a congresului (Pregătirea şi desfăşurarea fui, absorbindu-l). După
cîteva săptămîni petrecute acolo, în loc să se reculeagă, boala (tuberculo::a)
s-a agravat ~tît de mult, că l-a răpit pentru to.tde.auna din mijlocul muncitorilor pentru ct;zre luptat CU atîta drag ... .r.(O·
A închis pchii pentru totdeauna, la 21 august 1922, în vîrstă de numai
38 ani, în cals~ prietenului său Nicolae-Munteanu din Ocna de Fier, judeţul Caraş-Sey.erin (str. Vale, nr. 103). în acordurile „Internaţionalei", cîntată de minerii din· Ocna de Fier, Bocşa Română, Reşiţa, Dognecea, Anina
etc., ale fanfarei miniere din Anina, I. Ciser a fost înmormîntat în cimitirul comurnH din Ocna de Fier, unde mai tîriiu i s-a ridicat - cu sprijinul Uniunii minerilor - un admirabil monument funerar (din marmură
albă), ca un ,etern omagiu adus „neobositului luptător al cauzei muncitoreşti".
·
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DUMITRU PELIGRAD

IOSIF CISER (1884-1922) UND DIE
BERGLEUTE AUS DEM SCHILTAL
(Zusammenf assung)

Iosif Ciser (1884-1922), eine markante Personlichkeit der rumănischen Arbcitcrbcwcgung, ein iibei·zeugter Sozialist und Internationalist, ist durch Eine vielfăltige
revolutionăre Tătigkeit inmitten der Bergleute aus dem Schiltal, insbcsonders wiihrcnd des erstcn Weltkrieges, hervorgetreten. Als Patriot setzte er sich gleichzeilig
fiir dic Vercinigung Siebenbiirgens mit Rumanien ein, dic „allc Wcge zum
Fortschritt und Gliick" cler Arbciter ohne nationalen Unterschiedcn offncn mufltc.
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Ibidem.
Ibidem.
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