GREVA GENERALA DIN DECEMBRIE 1919
DE LA PIATRA NEAMŢ

L.

EŞANU

In situaţia generală creată de primul război mondial, anul 1919 a
adus greutăţi sporite maselor muncitoare din România. Anii postbelici, au
cunoscut o creştere vertiginoasă a preţurilor mărfurilor de primă necesi
tate, care n-a fost însoţită nici pe departe de o sporire corespunzătoare a
salariilor. Puterea de cumpărare a salariilor a scăzut foarte mult, raportul
dintre preţuri şi salarii, evoluînd in direcţia înrăutăţirii continue a situa
ţiei maselor muncitoare. In perioada de după primul război mondial, sa
lariul real a fost mult sub nivelul anului 1 914. Aruncarea greuhăţilor răz
boiului şi a urmărilor sale asupra maselor muncitoare, a avut ca rezultat
scăderea salariului real la aproape o treime în 1 9 1 9 faţă de 1914 1. Dacă
faţă1 de perioada antebelică, se constata că în a-nul 1 9 1 9, preţul principa
lelor articole de larg consum, a crescut de aproape zece ori 2 , scumpirea
traiului continua înttr-un ritm îngrijorător, raportată fiind chiar l a peri
oade mai mici şi mai apropiate, de şase luni sau un an de zile. 3. In con
diţiile unei creşteri atît de exorbitante a costului vieţii, muncitorii pri
meau salarii de mizerie, cu care nu puteau face faţă nevoilor lor de fie
care zi 4). Pe fondul situaţiei generale materiale, a crescut contnnuu valul
nemulţumirilor maselor populare.
Prin acţiunile sale economice şi politice, proletariatul din ţara noastră
s-a manifestat ca principală forţă a luptelor revoluţionare, ce au avut loc
in acei ani.
Forma cea mai largă, cea mai cuprinzătoare a luptei proletariatrului
in acest timp, o constituia mişcarea grevistă. In anul 1 919, mişcarea mun
citorească din România s-a caracterizat printr-un puternic val de greve,
care s-a desfăşurat lună de lună antrenind muncitorimea din cea mai
mare parte a intreprinderilor din ţară. După datele oficiale, în cursul
anului 1919 au avut loc circa 250 de greve, cu participarea a zeci de mii
de salariaţi, cifre mult superioare celor din anii care au precedat primul
război mondial. Virulenţa acţiunilor clasei noastre muncitoare a înspăi1. "Problfl!lle economice" , nr. 3/196 1 , 'P· 25.
2. D. Pop. , ,Scumpetea" , Buc., 1919, p. I l ; date foarte interesante oferă si ,.Uni
versul" din 21 iulie 1 9 1 9.
3. Cf. Nicolae A. Mănescu ,.Tirgul mărfurilor" In ,,Analele statistice si eco
nomice" nr. 4 si 5, aprilie-mai 1 920.
4. , . Socialismu l " din 13 august 1919 ; "Buletinul statistic al României", seria a
IV-a, vol. 14, 1 919.
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mîntat clasele conducătoare din România burghezo-moşierească. La sfîr
şitul anului 1919 şi începutlul lui 1 920, nota unul din oamenii politici ro
mâni în acest timp, "am trăit momente de criză socială, cînd fermentau
germenii comunismului. Grevele tindeau să se generalizeze în toate în
treprinderile (subl. ns.) şi UIIlde nu erau greve declarate, era o rezistenţă
pasivă" 5.
Grevele din anul 1919, au însemnat dezvoltiarea combativităţii pro
letariatului român şi au marcat intrarea în luptă a unor noi categorii de
muncitori şi salariaţi în cele mai importante întreprinderi industriale, par
ticulare şi de stat� Ascuţirea luptei de clasă în România, la sfîrşitul anului
1 9 1 9 a avut drept urmare izbucnirea unor greve de amploare în oraşe
unde asemenea acţiuni nu mai avuseseră loc pînă atunci la asemenea
proporţii. Aşa a fost de pildă, greva generală a muncitorimii din oraşul
Piatra Neamţ, începută la 1 decembrie 1 919.
La sfîrşitul anului 1 9 1 9, în oraşul Piatra Neamţ, exista un număr de
69 stabilimente industJriale 6• Din punct de vedere numeric, perioada post
belică a marcat o creştere foarte rapidă a acestor stabilimente 7. La aceasta
contribuia in mare măsură faptul că, regiunea oferea posibilităţi între
prinzătorilor capitl�lişti, atît prin bogăţiile naturale pe care le poseda şi
care puteau fi exploatate în condiţiuni avantajoase, cît şi prin existenţa
bratelor de muncă ieftine. După război, a crescut continuu numărul fe
meilor angajate în întreprinderi, deoarece lor li se plăteau salarii mai
mici decît cele ale bărbaţilor. Judeţul Neamţ constituia unul din princi
palele centre ale industriei forestiere din România. Fabricile de cherestea
"Eichler" şi "Moldova" posedau printre cele mai vaste şi sistematice in
stalaţii din industria de cherestea. Ultima, în special, producea anual
sute de mii de vagoane de cherestjea destinată atît pieţii interne cît şi ce
lei externe. In anii războiului, aceste societăţi au cîştigat sute de milioane
de pe urma desfacerii produselor lor.
In anul 1 9 1 9 , preţul unui metru cub de cherestea era între 230-300
lei, la care patronii aveau minimum 50 lei c'îştig s. Imensele pierderi de
vieţi omene�ti provocate de război, făceau să se resimtă lipsa braţelor de
muncă ale bărbaţilor. Ca atare erau angajate mai ales femei, care erau
plătite cu un salariu mult mai mic. La fabrica de perii Bach, muncitoare
cu o vechime de 12-16 ani, primeau salarii de 5,50-1 0 lei pe ziua de
muncă de 12 ore 9
5. Prof. dr. I. N. Angelescu "Criza valutară şi politica noastră economică" in
Analele statistice si economice" nr. 9-10/1921.
6. Prefectura judeţului Neamţ, "Expunerea situaţiei j udeţului Neamţ pe anul
1920" . p. 26. Ele foloseau următoa rea forţă motri că : 16 vapori, 6 electricitate, 4 cu
benzină, 38 cu mina, 4 cu apă, şi una cu motorină.
7. La finele anului 1918 existau doar 41 de stabilimente industriale. Vezi Pre
fect P. Rosetti Bălănescu "Expunerea situatiei jud. Neamt pe anul 19 18".
8. "Piatra socialistă" din 2 1 decembrie 1919.

•.

9. "Clopotul" din 23 decembrie 1919, M. R. Rollea "1920", P. Neamţ, 1937, p. 132.
La această fabrică patronul avea şi o purtare extrem de urltă fată de muncitoare
insultîndu-le şi calomniindu-le. (,,Socialismul" din 15 august 1 9 1 9, "Clopotul" din
23 decem_brie 1919).
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La fabricile din Piatra Neamţ lucrau un număr de peste 2.500 muncitori.
După 1 3- 1 4 ore de muncă, cei necalificaţi, care formau majoritatea, pri
meau un salariu variind între 1 0- 1 6 lei pe zi 10, iar cei calificaţi 20 lei p e
zi, deşi chiar statlisticile oficiale consemnau că traiul cel mai modest ne
cesita în anul 1 9 1 9, cel puţin 50 lei pe zi.
La Piatra Neamţ lipseau articolele de primă necesitate. Specula era
în floare, masele muncitoare fiind lăsate cu totul la cheremul speculan
ţilor şi afaceriştilor 11• Sfîrşitul anului 1 9 1 9 a adus o nouă şi serioasă•
scumpire a costului vieţii.
La cele arătatle pînă acum mai trebuie să menţionăm şirul metodelor
de creştere a exploatării ca : intensificarea ritmului muncii, sporirea
numărului de ore de muncă pe zi, nivelul scăzut al salariilor, amenzile, re
ţinerile din salar şi concedierile, care înăspreau necontenit viaţa muncito
rilor. Situaţia existentă impunea maselor muncitoare săJ acţioneze cu ho
tărîre, căci concesii din parilea statului burghezo-moşieresc şi a patronilor
nu se puteau aştepta. Incepind din anul 1 9 1 9 are loc o puternică afluenţă
a muncitorilor din Piatra Neamţ spre sindicate, in care elementele revo
luţionare dobîndeau o poziţie precumpăJnitoare. Astfel, în acest oraş, s-au
organizat sindicatele muncitl'Jrilor de la fabricile de cherestea, textile, tri
cotaje, de la fabrica de perii Bach, de la tăbăcării, a muncitorilor croi
tari, etc. La sfîrşi tul anului 1 919, în Piatra Neamţ erau 4.000-5 .000 sa
lariaţi organizaţi în sindicate 12, aici fiind şi o puternică secţie a Partidu
lui socialist care număra circa 3.000 de membri. Efervescenţa care dom
nea în rîndurile muncitorilor era în permanenţă următrită de organele ci
vile şi militare ale judeţului Neamţ. "Starea spiritelor păturii muncito
reşti - comunica biroul de informaţii al garnizoanei Piatra Neamţ Corpu
lui IV Armată - este agitată: atit in localitate c'it şi în întreaga regiune.
Muncitorii au dat afară şi nu vor să admită la întruniri pe agenţii sigu
ranţei şi ai poliţiei" 13,
Intrunirile muncitoreşti care capătă acum o mai mare amploare se ţin
lanţ. Se discuta deschis despre necesitatea declanşării grevelor, se desfăşura
o intensă activitate revoluţionară 14. Cu prilejul acestor întruniri erau puse
în discuţie şi se dezbăteau cele mai variat,e probleme aflate atunci la or
dinea zilei : situaţia materială dezastruoasă a clasei muncitoare, necesita
tea organizării şi dezvoltării luptei sale, starea de mizerie a ţărănimii, situ
aţia din armată, samavolniciile organelor represive ale regimului burghezo
moşieresc, etc., etc. 15. La Piatra Neamţ se făceau încercări susţinute de a
asocia lupta muncitorilor cu cea a ţăranilor, fapt care a atras în mod
deosebit atenţia siguranţei. 16 Toate acestea se petreceau în pofida ordine10. "Socialismul"

din

13 decembrie 1919 .

din 21 dec. 1 !!19.
12. Arh. C.C. al P.C.R. . dos. 2488, p. 24 ; .,Piatra socialistă" din 14 ian. 1920
13. Ibidem, fond. 96, doo. 2487, p. 1 2, 1 3', 15, 28.
14. Arh. C.C. al P.C.R. Fond. 5, Ds. 755, pag. 40.
11. ,.Biruinţa" din 4 decembrie 1 9 1 9 şi ,,Piatra socialistă"

.

15. Ibtdem, Arh. St. Botoşani, fond Pref. Jud. Botoşani, dos.
149/1920, vol. I.
nepaginat.
16. Arh. M.F.A. Rimnicu Sărat, Fqnd Corp IV Armată, Ds. 82, p. 220.
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lor drastice date de organele represive. Incă din februarie 1 91 9, Ministerul
de Interne, avizînd organele sale în subordine asupra mtrunirilor socia
liste, le dădea următoarea dispoziţie "veţi interzice in mod hotărît aceste
consfătuiri, dacă veţi constata că' ele degenerează în propagandă revolu
ţionară" . Provocările organelor de represiune împotriva muncitorimii din
Piatra Neamţ, se ţineau lanţ. 1 7 In perioada la care se referă prezentul ar
iicol, întlregul judeţ Neamţ se afla într-o necontenită agitaţie. Numeroasele
rapoarte ale poliţiei şi siguranţei, ale autorităţilor militare, ne sugerează
-o imagine a frămîntărilor revoluţionare tot mai profunde care străbăteau
şi această1 parte a ţării. Arestările elementelor revoluţionare care stMeau
în fruntea luptei muncitorimii din Piatra Neamţ, ca şi din întreaga regiune
se succedau necontenit. iS Directorii fabricilor au fost instruiţi penbru a
semnala imediat orice mişcare în interiorul întreprinderilor, pentru a se
putea lua obişnuitele "măsuri de rigoare" . 19
La 3 noiembrie 1919, cind în ţară se desfăşura greva generală demon
strativă organizată de Part1idul Socialist, la Piatra Neamţ s-a desfăşurat
-o mare întrunire publică 'În sala Gămiceanu, cu participarea muncitorilor
din toate fabricile ş i atelierele locale. Cei care au luat cuvîntul, au cerut
muncitorilor să-şi întărească organizaţia lor de clasă! şi să fie gam a con
tinua greva ca o ripostă a muncitorimii organizate împotri.va teroarei, re
gimului militar şi stării de asediu. 20
Greva generală din Piatra Neamţ care s-a desfăşurat în decembrie
1 91 9, se înscrie în ansamblul frărnîntărilor şi acţiunilor revoluţionare care
se desfăşurau în acest trimp în întreaga Românie. Ea a fost precedată de
o serie de greve parţiale care s-au desfăşurat la diferitele fabrici din oraş.
După1 greva din iulie a lucrătorilor croitori, 21 şi a celor de la fabrica de
perii Bach. 22 la sfîrşitul lunii august a avut loc greva de la fabrica de
cherestea Moldova, care a dus şi ea l a înfrîngerea patronilor, muncitorii
obţinînd satisfacerea revendicărilor formulate. 23 Această grevă a fost) ur
mată de încetarea lucrului la fabrica de lumînări din oraş. Apoi la 24
noiembrie, au declarat grevă muncitorii fabricii de cherestea "Tătăruşi",
ca ripostă la concedierea ·fără motiv a 2 dintre tovarăşii lor. Organizaţi şi
solidari, ei au înaintat"� cu acest prilej un amplu memoriu de revendicări. 24
Pentru , .limitarea acestor greve" , se cerea mereu comandantului garnizoanei Piatra Neamţ 'Întărirea gărzilor militare din fabrici, "căci numai
prezenţa acesteia (gărzii n.n.. ) arnintleşte lucrătorilor oăl fabrica este mili
tarizată şi ei trecuţi sub regim militar. 25 In caz contrar comandanţii mili17. Arh. C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 755. p. 36 ; .,Piatra socialistă"
1920.
18. Ibidem.

19.
20.
21 .
22.
23 .

din 14 ian.

Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dos. 2487, p. 12.
,.Reforma torul" din 6 noiembrie 1919.
.,Socialismul" din 1 august 1 9 1 9 şi ,.Reforrnatorul" din 8 august 19 19.
,,Socialismul" din 15 august 1 9 1 9.
.,Lumea nouă" din 4 decembrie 1 919.

24. Ibidem.
25. Arll. M.F.A.

lltmnicu $Arat. fond Corpul IV Artnatiilj, '· (loe. 82, p. 217.
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tari nu-şi asumau răspunderea ,.pentru menţinerea ordinei irtre lucrători",
de care erau răspunzăJtori conform instrucţiunilor Marelui Stat Major 26.
In aceste împrejurări, la 27 noiembrie 1919, muncitorii principalelor
fabrici din Piatra Neamţ, ca urmare a înrălutăţirii condiţiilor de muncă şi
şi de trai, a abuzurilor şi ofensivei paflronale, au înaintat un memoriu pa
tronilor prin care cereau : "1) ziua de lucru în toate fabricile de 8 ore ;
2) mărirea salariului cu 30% a întregului personal, intre care intră şi
funcţionarii cu un salariu mic de 900 lei ; 3) recunoaşterea delegaţilor aleşi
de lucrători cu care se va trata toate neînţelegerile ivite în fabrică întlre
patroni şi lucrători ; 4) nici un lucrător nu va putea ·fi concediat pînă mai
întU nu va fi supus acestei comisiuni, afară de abateri grave ca furn, la
viri, insulte, ş.a. ; 5) orele suplimentare nu se admit afară de cazuri de forţă
majoră, atunci însă primele două ore se vor plăti cu 50% iar restul cu
75%. Orele suplimentare se consideră şi sărbătorile legale. La fabricile
unde se lucrează şi noaptea se va face trei schimburi a 8 ore prin rotaţie,
ca să nu fie un schimb contd.nuu de noapte ; 6) sîmbăta lucrul va înceta
la 1 p.m. socotindu-se ziua întreagă ; 7) prezentul angajament se va afişa
în toate fabricile din oraş şi judeţ" . 27
In încheiere se arată că aceste erau cerinţele minime ale tutuor mun
citorilor din oraş, nesatisfacerea lor atrăgînd după sine încetarea lucrului
şi declararea grevei. 28 Rezultatul acestui memoriu era cerut de Sindica
tul mixt al muncitorilor din Piatra Neamţ, în termen de 24 ore, urmînd a
fi remis prin delegatul respectiv. Refuzul patronilor de a da curs cererilor
legitime ale muncitorilor, a determinat începerea grevei generale in oraşul
Piatra Neamţ. Luni 1 decembrie 1919, 29 la orele 1 0 dimineaţa, în fluie
rat)Ul prelung al sirenelor tuturor fabricilor, 2.500 muncitori, cărora li s-au
adăugat sute de funcţionari, au părăsit locurile de muncă, hotărîţi să nu
dezarmeze pînă ce cererile lor nu vor fi satisfăcute în intregime. In seara
aceleiaşi zile a avut loc o mare întrunire a muncitorimii din Piatra Neamţ.
Greviştilor li s-a adus la cunoştinţă de căbre conducători ai Comisiei locale
a sindicatelor că muncitorii de la fabricile din Nehoiu şi Curtea de Ar
geş, au fost anunţaţi de începerea grevei. In judeţ au fost, de asemenea,
trimişi delegaţi la cele mai importante fabrici. 30 La grevă1, alături de mun
citori şi funcţionari a luat parte şi personalul auxiliar, compus din oameni
de serviciu, paznici, aşa încîţ numărul greviştilor a ajuns la circa 3.000
26. Arhiva M.F.A. Rîmnicu Sărat, Corpul IV Armată, dos. 82, p. 2 17.
27. Arhiva C.C. al P.C.R., Fond 69, Ds. 6453, p. 4 ; Fond 5, Ds. 755, p. 99 ; Fond
8, Ds. 1 594, fila 7 ; ,.Dimineata" din 4 şi 10 decembrie 1 9 1 9 ; .,Adevărul" din 1 3 de
.,Izbinda" d in 14 de
cembrie 1919 ; ,.Lumea nouă" din 4 şi 10 decembrie 1919 ;
cembrie 1919.
28. Arhiva C.C. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, fila 4 ; "Piatra socialistă" din 7
decembrie 1919.
29. Arhiva C.C. al P.C.R., fond. 69, dos. 6453, p. 7, 13, 1 5 ; dos. 6323, fila 2: Arh. isto
rică centrală, fond. Ministerul de Interne, dos, 587, fila 1 ; "Monitorul oficial" .
Dezbaterile parlamentare, adunarea deputaţilor, 1919, p. 88 ; .,Lumea nouă" din 4
şi 10 decembrie 1919 ; ,,Izbinda" din 14 decembrie 1 9 1 9, .,Dimineaţa" din 4 dec.
1919 ; "Adevărul" din 8 şi 13 dec. 1919 ; ,,Biruinta" (P. Neamţ) din dec. 1919 ; "Sfa
tul lucrătorilor in lemn şi mobilă" din dec. 1919 si ianuarie 1920.
30. Arh. C.C. al P.C.RI., fond 69, dos. 6323, p. 1, 2.
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de oameni. De la început greva s-a caracterizat printr-o puternică unitate
şi disciplină, greviştii dovedind o dezvoltată conştiinţă de clasă. In primul
său număr ziarul "Piatra socialistă", organul săptămînal al secţiunii Par
'tii.dului Socialist şi al Sindicat elor muncitoreşti din Piatra Neamţ, a salu
tat cu en tuziasm greva muncitorilor din oraş. 31
După începerea luptei s-a tipărit un manifest care a fost trimis tu
turor lucrăt orilor, patronilor şi auoorităţilor, 'În care erau enumerate cau
zele care au dus la grevă.32 In zilele următoare greviştii au început să ţină
întruniri şi să desfăşoare o activitate susţinută pentru extinderea luptei
în altle centre din judeţ. 33 O part e a greviştilor a primit misiunea de a
atrage la lupta începută şi acele fabrici în care se mai lucra 34, Incercind să
oprească generalizarea grevei, autorităţile au ·căutat să împiedice pătrunde
rea greviştil or în interiorul fabricilor care mai funcţionau. Pentru a-i convin
ge săi adere la grevă şi pe acei muncitori care mai lucrau şi a nu da autorităţi
lor posibilitatea să opereze arestări greviştii circulau în grupuri mari. Din
dispoziţia gamizoanei P. Neamţ, au fost trimise patrule pentru a opera în
sensul celor arătat e mai sus. Dat fiind că propagandiştii grevişti erau mereu
văzuţi în preajma fabricilor, autorităţile militare din Piatra Neamţ au tri
mis la toat e fabricile cîte un post de 6 soldaţi comandaţi de u n gradat. 35
Prezenţa acestor gărzi a fost fărăl efect, căci atît la gară cîtl şi în locurile
unde se mai lucra, ele n-au putut reuşi să împiedice contactul dintre gre
veşti şi acei muncitori care nu intraseră încă în grevă. Astfel, la fabrica
"Moldova" garda n-a putJut opri un număr de 30 grevişti de a pătrunde
'În fabrică ca să determine şi pe ultimii muncitori să adere la grevă. 36 La
fabrica de cherestea "Tăltăruş" a intrat, de asemenea, un număr mare de
grevişti din celelalt e fabrici. 37 După încercarea greviştilor de a extinde
greva şi asupra gării, comenduirea a trecut, în ziua de 9 decembrie, la
măsuri samavolnice. Gărzile au primit cart)Uşe şi dispoziţia de a face uz
de ele, în cazul vreunei acţiuni din partea greviştilor sau a celorlalţi mun
citori. 38 Creşterea combativităţii muncitorilor din capitala judeţului
Neamţ, faptul că greva generală se desfăşura cu o deosebită forţă, că
ameninţa să se extindă• în t oată regiunea, a detterminat comandantul gar
nizoanei, după ce au fost trimise ordine speciale de mobilizare şi concen
trare a celor care se aflau in fruntea grevei, să treacă şi la alte măsuri
antimuncitoreşti. Printre acestea UJn loc special l-a ocup�· ordinul dat
tuturor gărzilor şi patrulelor de colonelul Dragu, comandantul garnizoanei
Piatra Neamţ, de a fi împuşcaţi muncitorii în cazul că vor incerca s·ăl se
apropie de fabricile părăsite, care a stîrnit o legiijmă indignare în rîndul
31. . , Piatra socialistă" din 7 decembrie 1919.
32. Arh. C.C. al P.C.R., fond. 69, dos. 6453, p. 3 ; "Piatra socialistă" din 7 dec.

1 9 1 9.

33. Ibidem.
34. Ibidem, p. 27. Nu încetaseră lucrul in oraş fabrica de pielărie "Katz" , 2 tăbăcării şi morile.
35. Arh. C.C. al P .C. R . , fond. 69, dos. 6453, p. 1 6, 34.
36. Ibidem, p. 34.
37. Ibidem.
38. Ibidem, p. 1 1 , 17 , 23 35 ; , ,Dimineaţa" din 1 0 si 13 dec. 1919 : " Clopotul " din
13 dec. 1919.
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muncitorimii. Ca urmare, grupul parlamentar socialist a făcut şi o interpe
lare în Cameră� pe tema tetJrii de la Piatra Neamţ. 39
In pofida măsurilor luate de organele de represiune din Piatra Neamţ
greviştii nu s-au lăsat] intimidaţi. După cîteva zile de la începerea grevei
secţiunea Partidului socialist şi sindicatele
muncitoreşti din P. Neamţ
aduc la cunoştinţa opiniei publice că au convocat o întrunire pentru ziua
de 7 decembrie, unde urma să se facă o expunere a situaţiei muncitorimii
din oraş.. Intrunirea, care trebuia să exprime solidaritat)ea maselor de ce
tăţeni cu greviştii, avea anunţată şi prezenţa secretarului de atunci al
comisiei generale a sindicatelor din România, M. Bălineanu. 40 In ziua
anunţată, a avut loc în sala hotelului Continental o mare întrunire a mun
citJorimii din Piatra Neamţ. Afară de greviştii tuturor fabricilor, au fost
prezenţi sute de cetă1eni, veniţi să ceară 8 ore de muncă şi mărirea sala
riilor. Intrunirea a fost prezidată de Lazăr Mălgaşu, secretarul Uniunii în
lemn şi mobilă a muncitorilor din România, printre participanţi numărîn
du-se şi M. Bălineanu secretarul C.G.S.R. Ei au adus salutul muncitorimii
din ţară, care era solidară cu greviştii de la Piatra Neamţ. Vorbit1orii au
cerut muncitorilor să dea dovadă de hotărîre şi dîrzenie în lupta pe care
au început-o cu patronii şi complicii acestora. In preajma locului întrunirii,
garnizoana a luat măsuri riguroase ca orice manifestaţie de stradă! să fie
oprită. 4 1 In acest] scop, un pluton de ostaşi a fost instalat la Prefectura
Piatra Neamţ. La terminarea adunării, mulţimea a trecut în urale prin cor
doanele de soldaţi iar apoi au manifestat pe străzi 42• tn seara următoare,
greviştii au început o vie agitaţie pentru a se opri lucrul în gară. 43 S-au
format grupe de 30-40 persoane care căutau a convinge pe cei ce lucrau
să ia part]e la grevă. 4" Prefectura ş i Siguranţa au hotărît să ia măsuri pen
tru "evitarea tulburărilor" . 45 Imediat, au fost aresfla,ţi în gară 9 grevişti ce
voiau să oprească pe hamali de la lucru. 46 După aceasta, Divizia 1 4 a
anunţat Corpul IV Armată despre măsurile care au fost luate, pentru a
se putea face faţă situaţiei, care devenea alarmantă penttru autorită�i. 47
Referitor la generalizarea totală a grevei, rapoartele precizau că realizarea
intenţiilor greviştilor, i-ar fi făcut pe aceştia "complet stăpîni pe loca
litatje" . 48
La 8 zile de la încetarea lucrului, industriaşii din Piatra Neamţ, după
ce au declarat lockout, 49 s-au adresat, prin împuternicitul lor, lui Al.
39. "Clopotul" din 13 decembrie 1919.
40. "Piatra socialistă" din 7 decembne 1919.
41. Arh. C.C. al P.C.R., fond 69 dos. 6453, p. 17, 33 ;
"Adevărul" din 13 decembrie 1919.
42. "Dimineaţa" şi "Clopotul" din 13 jlec. 1919.
43. Arh. c.c. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, pag, 21, 23, 33.
,

44. Ib idem.

45. Nu după mult timp, Prefectura şi comandamentul gArii, vor cere mărirea
efectivului gărzilor, considerlndu-le insuficiente pe cele atrbuite (Ibidem, p. 34) .
46. Ibidem, p. 2 1 , 23.
47. Ibidem, p·. 31.
48. Ibidem.
49. ATh. C.C. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 16.
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Vaida Voevod, preşedintele Consiliului de Miniştri, pentru a-i, cere spriJ in
la înăbuşirea grevei generale a lucrătorilor din cele 12 fabrici din Piatra
Neamţ. 50 Proprietlarii fabricilor arătau că "noi admitem unele din reven
dicările lucrăltorilor, fiind drepte, dar ne găsim în imposibilitatea de a
continua lucrul, fiind loviţi de lipsă de vagoane" . 51 Această afirmaţie a
industriaşilor, a fost comentată cu ironie de presa muncitorească, care re
liefa toată ipocrizia ce o degaja. 52 In încheierea memoriului lor, patronii
fabricilor cereau măsuri "ca actt=le de violenţă ale lucrătorilor sindicalişti
contra indus triilor noastre să înceteze înainte de a fi prea tîrziu" . 53 Pri
vitor la cei care se aflau în fruntea grevei, era invocată activitatea lor
revoluţionară, căd aceasta prindea uşor şi se cerea intervenţia hotărîtă! a
autorităţilor. 51 Patronii vorbeau şi scriau mereu despre instigatorii şi agi
tatorii care i-au tulburat pe muncitori. Intelectualii şi alţi cetJiţeni care
luau partea muncitorilor, descriind situaţia lor grea şi aducind la cunoş
tinţa opiniei publice cauzele care i-au împins la grevă, erau denunţaţi
siguranţei, ca instigatori, pentru a se lua obişnuittele măsuri impotriva lor.
Bazaţ i pe complicitatea autorităţilor şi mizînd pe înfrîngerea rezistenţei
greviştilor, patronii s-au angajat să nu reia lucrul în fabrici pînă. cînd sta
tul nu va pune Ia dispoziţia fabricanţilor, vagoane suficiente penflru
transportul mărfurilor. Ei condiţionau tratativele cu greviştii, de trimite
rea vagoanelor de către Direcţia CFR la Piatra Neamţ, pentru a se putjea
goli depozitele încărcate cu mărfuri. 55
Au fost f.ăcute, totuşi, unele încercări de mediere între grevişti şi pa
troni. Intervenţia unui inspectpr delegat al Casei Centrale a Meseriilor a
dus un acord asupra zilei de muncă de 9 ore. Datorită poziţiei adoptate
de industriaşi, celelalte cereri ale muncitorilor au fost respinse. 56
Autorităţile din Piatra Neamţ s-au pus la dispoziţia patJronilor şi au
dezlănţuit o cumplită prigoană împotriva muncitorilor. Drept represalii
împotriva greviştilor, zeci de muncitori erau zilnic arestaţi. 57 Intrunirile
au fost interzise. 58 Armata ameninţa cu împuşcarea pe muncitori ; s-au
întreprins mobilizări forţate. 59 La 10 decembrie, garnizoana P. Neamţ ra
porta din nou Corpului IV Armată că s-au luat măsuri severe cu scopul
de a împiedica orice manifestaţiuni sau dezordini. 60 Au fost trimise pa50. Arh . istorică centrală, fond Minist. de Interne, dos. 587, p. 6-7.
5 1 . Ibidem .
52. Vezi "Piatra socialistă" din 7 dec. 1919 şi "Sfatul lucrătorilor in lemn şi mobilă" din 1 ianuarie 1 920.
53. Arh. istorică centrală, fond Minist. de Inerne ,dos. 587, p. 7.

54. "Biruinta" din 18 dec. 1 9 1 9.
55. Ibidem ; "Izbinda" din 14 dec. 1919.
56. Arh. C.C. al R.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 24.
57. Arh. istorică centrală, fond Minist. de Interne, dos. 587, p. 1, 2, 9, 1 1 ; "Dimi
neaţa" din 10 şi 13 de:. 1919 ; "Clopotul" din 13 dec. 1919.
58. "Clopotul" din 13 dec.. 1 919.
59. Arh. istorică centrală, fond Minist. de Intrene, dos. 587, p. 1 , 2, 9, 1 1, "Piatra
socialistă" din 7 dec. 1919 şi "Adevărul" din 13 dec. 1919.
60. Arh. C.C. al P.O.R. , fond 6Q, dos. 6453, p. 20, 21.
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flrule în oraş, pentru a aresta pe sindicaliştii care cutreerau fabricile, a fost
alcătui un comitet care să ţină conferinţe populaţiei. 6 1
La 1 2 decembrie 1 9 1 9, 'în sala hotelului Continental din P. Neamţ, a
avut loc o mare întrunire a muncitorimii greviste de la fabricile de cheres
tea. Alături de ei au luati parte şi numeroşi cetăţeni, care au venit să de
monstreze solidaritatea lor cu muncitorii din oraş. Cu această ocazie, au
luat din nou cuvintul Lazăr Maglaşu şi M. Bălineanu din partea Comisiei
Generale a Sindicatelor. In cuvîntul lor muncitorii au declarau că nu vor
renunţa la grevă pînă nu vor obţine satisfacerea legitimelor revendicări.
Cei prezenţi la întrunire, sesiz1ndu-se de prezenţa în sală a unui comisar
de poliţie şi a unui reprezentant al organelor militare, i-au somat să1 plece
şi, la refuzul acestora, i-au dat afară cu forţa. 62 La sfîrşitul întnmirii miile
de muncitori şi cetăţeni au ieşit în stradă, unde însă au fost întîmpinaţi
de cordoane militare, formate din soldaţi ai regimentului 15 RăzboienL
Mulţimea, revolttată de această provocare, a rupt cordoanele şi, într-un
impozant cortegiu a continuat să manifesteze pe străzi. Aj ungînd la clu
bul socialist, s-a ţinut un nou miting în curte. Răspunsul autorităţilor la
acţiunile desfăşurate de grevişti, n-a 'întîrziat prea mult. După trei zile, a
fost aresta�, unul din conducătorii mişcării sindicale locale. 63
In timpul grevei, cei doi reprezentanţi ai Comisiei Generale a Sindi
catelor, au desfăşurat o vie activitate. Ei au făcut demersuri pe lîngă pa
troni şi autorităţi pentru rezolvarea revendicărilor muncittorilor din Piatra
Neamţ, dar toate insistenţele s-au dovedit zadarnice. La desele întruniri
ţinute de grevişti atît la clubul socialist cîtl şi în sălile publice din oraş, 64
delegaţii bucureş-teni au îndemnat pe muncitori să nu înceteze lupta lor�
pînă la obţinerea victoriei depline împotriva patronilor.
In pofida măsurilor luate împobriva lor, presa aprecia că greviştii
păstrau , ,ordinea cea mai desăvîrşită" . 65 Ei au oprit scoaterea din oraş a.
unor căruţe cu alimente, 66 dejucînd astfel planul autorităţilor de a-i zdrobi
prin înfometare.
Acţiunea proletariatului din P. Neamţ a stîrnit! multă simpatie şi soli
daritate în rîndul păturilor mwn.citoare din regiunea Neamţ şi din întreaga
ţară. Opinia publică privea cu încordare lupta inegală ce se desfăşura la
P. Neamţ. Cu greviştii de la P. Neamţ s-au solidarizat şi muncitorii din alte
oraşe, căci greva a avuti un important răsunet. In cadrul unei mari întru
niri convocată la 10 decembrie muncitorii fabricii de postav din Buhuşi au
protestat vehement împotriva samavolniciilor şi ilegalităţilor ce erau co
mise la Piatra Neamţ 67. Sindicatul lor a expediat o lelegramă Ministerului
de Innerne, prin care se declarau solidari cu greviştii din oraşul Piatra şi
61. Ibidem, fond 96, dos. 2487, p. 12.
62. Ibidem.
63 , ,Dimineaţa" din '18 dec. 1919.
ti4. "Piatra socialistă" din 26 dac. 1919.
r.r . "Dimineaţa" din 10 dea. 1919.
fo6. Ibidem, d,in :13 dec. 1919.
67. Arh. C.C. al P.C.R., fond. 96, dos. 2487, p. 15 ; "Piatra socialsitA" din 14 de
cembrie 1919.
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cereau intrarea în legalitate autorităţlor şi încetarea prigoanei la care erau
supuşi muncitorii. 68 Pentru a veni în ajutorul greviştilor din P. Neamţ,
muncitorimea din Buhuşi a subscris în folosul lor salariul pe o zi. Ei au
organizat de asemenea un bal, al cărui veni t a fost d �nat greviştilor
din P. Neamţ. 69 Ca răspuns oamenii muncii din P. Neamţ au organizat
o grandioasă manifestaţie, cu care ocazie au exprimat mulţumiri tovară
şilor de la Buhuşi. 70
La o întrunire a socialiştilor din Tg. Neamţ s-a protestat de asemenea
împotriva complicităţii dintlre armată şi patroni, împotriva represaliilor la
care erau supuşi muncitorii din Piatra Neamţ. 71 Intervenţia hotărîtă a
muncitorimii n-a întîrziat să-şi arate efectele. Ministerul de Interne, alar
mat! de posibilitatea extinderii grevei în această regiune, se văzu nevoit
să recomande Prefecturii din Piatra Neamţ "ca să ia măsuri grabnice, ca
să nu se facă nici o nedreptate muncitorilor din Piatra" . 72 In acelaşi sens
a fost anunţat ş-i Ministerul de Război.
In toată ţara au avut loc mari întruniri de protest! împotriva ames
tecului autorităţilor în conflictul cu patronii la Piatra Neamţ şi a şicanelor
la care erau supuşi muncitorii. 73 Din partea organizaţiilor centrale, so
sialisne şi sindicale, greviştii din Piatra Neamţ au primit numeroase aju
toare materiale 74. Aceste acţiuni de solidaritate ale muncitorirnii din ţară
au contribuit foarte mult la obţinerea succesului final. Ajutorarea mun
citorilor din Piatra Neamţ a constituit! un minunat exemplu de solidari
claritatea munci toreasoă1. 75 Fondurile primite au fost folosite pentjru a orga
nizarea întJrunirilor, la răspîndirea de manifeste, la trimiterea delegaţilor
muncitorimii din Piatra Neamţ în 'fosta regiune Bacău şi la Bucureşti,
pentru susţinerea materială a greviştilor, pentru ajutorarea familiilor
celor arestaţi, etc _76
Cele ce se întnmplau la Piatra Neamţ au produs o vie agitaţie în Par
lament. 77 In şedinţa Camerei din 1 0 decembrie, departamentele industriei,
interne ş-i răiZboi, au fost interpelate de deputatul socialist Gh. Cristescu,

68. Arh. istorică centrală, fond. Minist. de Interne, dos. 587, p. 1-2 ; Arh. C. C. al
P.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 25, 26.
69. , ,Piatra socialistă" din 26 dec. 1919.
70. Ibidem, din 7 dec. 1919 ; Cf. A. Roman "Din istoria luptelor revoluţionare
ale muncitorilor textilişti de la Fabrica de postav Buhuşi" , Buc., Ed. Ştiinţifică.
1959, p. 52.
71. Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dos. 2487. p. 15.
72. Arh. istorică centrală, dos. citat, p. 1, 2.
73. ,.Piatra socialistă" din 21 dec. 1 9 1 9, ,,Dimineata" din 10 şi 13 dec. 1919.
74. Arh. C.C. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 24 ; ,,Dimineaţa" din 18 dec. 1919,
75. Asupra activităţii financiare desfăşurate in timpul grevei date exacte ne
furnizează, darea de seamă din 15 dec. 1919, a delegaţilor şi comitetului de grevă
din P. Neamt. prezentată in sedinta comuni la care au participat din partea Cen
trului, M. Bălineanu, Alex. Dunlreanu şi L. Măglaşu.
("Piatra socialistă"
din
26 dec. 1919).
76. "Piatra socialistă" din 26 dec. 1919.
77. M. Bălineanu, a pus in mişcare presa şi parlamentul arătind cele ce se in
timplau la Piatra Neamt unde a stat aproape două slptămlni , in timpul evenimen
telor pe care le-am descris (Vezi Arh. C.C. al P.C.R., dos. 6453, p. 20-21).
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c u pnvue l a ordinele date d e autorităţile militare şi civile contra munci
torilor aflaţi în grevă. Acesta a cerut lămuriri şi a protestat vehement
împotriva acelor practici 78. În Parlament ministrul de război a fost avi
zati că în judeţul Neamţ muncitorii de la fabricile militarizate erau în grevă
şi comandamentul local a dat ordin trupei să tragă în caz că lucrătorii s-ar
apropi a de locurile părăsite. A fost cerut o anchetă) în acest sens. 79 Am
ploarea luată de ecoul grevei de la Piatra Neamţ va pune in mişcare şi
Răşcanu �-a
organele centrale. La 1 2 decembrie, ministrul de
război
adresati comandantului Corpului IV Armată, admonestîndu-1 pentru faptul
că nu-l informase asupra măsurilor militare luate la Piatra Neamţ împ'>
triva greviştilor, de care se comenta atîta în presă şi parlament. 80
Ecoul produs de lupta muncitorilor din Piatra Neamţ în întreaga re
giune, rezonanţa pe care a avut-o în ţară, agitiaţia creată în presă şi par
lament, au produs îngrijorare patronilor şi autorităJţilor locale. Acţiunea
luase proporţii neaşteptate. Dat fiind că nu reuşiseră să destrame rîndurile
greviştilor nici cu ajutorul organelor represive, nici cu cel al spărgătorilor
de grevă, 8 1 patronii au fost nevoiţi să cedeze.
După 3 săptămîni e1e luptă, solidaritatea generală a muncitorilor, a
determinat victoria muncitorilor grevişti din Piatra Neamţ, obţinută1 im
potriva patronilor capitalişti, care au fost obligaţi să accepte cererile lor. 82
Mulţumită solidarităţii de care au dat dovadă, greviştii au obţinut urmă
toarele : ziua de lucru de 9 ore, recunoaşterea delegaţilor de fabrici, mă
rirea salariilor cu 20%, recunoaşterea sindicatului care avea şi dreptul
de a discuta salariile noilor angaj aţi, en�. 83 Prefectura judeţului Neamţ
a anunţat Ministerul de Interne că greva a luat sfîrş•it, iniţiind în acelaşi
timp unele măsuri pentru intrarea în funcţiune a fabricilor. 84
Victoria muncitorilor din oraşul Piatra Neamţ a fost obţinută în con
diţiile unei prigoane sălbatp.ce îndreptată! împotriva lor şi a corupţiei prin
care s-a urmărit lichidarea grevei. lndărătnicia patronilor care nu voiau
să ţină seama de noile elemente care însoţea lupta munctiorilor, pretextele
folosite, măsurile abuzive, complicitatea autorităţilor, toalle acestea n-au
reuşit să intimideze pe grevişti. Muncitorii erau conştienţi că patronii nu
vor renunţa la planurile lor de a anula rezultatele acesrei lupte, de a re
introduce vechile condiţii de muncă. Organul săptămînal al secţiunii Par
tidului Socialist şi al sindicatelor din Piatra Neamţ, a avertizat pe patroni
că muncitorii vor sta în gardă şi nu vor permite ca cei care au fost în
frunflea grevei să fie alungaţi sau prigoniţi sub pretextul de instigatori. 85
78. Ibidem, p. 1 , 5.
79. Ibidem, p. 1 3, 15, 1 6,
80. Ibidem, p. 1, 6. 20.

17.

81. Arh. C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 755, p. 22. ,,Dimineaţa" , 10 dec. 1919.
82. Ibidem, dos. 756, p. 15 ; .,Piatra socialistă" din 21 dec. 1919.

83. Ibidem.
84. "Monitorul oficial'"' . Dezb. Adunării deputaţilor nr. 21, 17 ian. 1920, p .266.
85. ,,Piatra socialstă" din 21 dec. 1 919. Incercările de spargere a unităţii greviş

tilor şi de desprindere a conducătorilor muncitorilor de masa greviştilor n- a dat nici
un rezultat. ("Dimineaţa" din 10 decembrie 1919) . Muncitorii fabricilor de cuie şi
din tăbăcarii n-au incetat greva decît odată cu ceilalti muncitori, deşi cererile lo:::o
fuseseră rezolvate incă inainte de terminarea grevei generale. (Ibidem).
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Reînceperea luptei urma să fie răspunsul muncitorilor în cazul nerespec
tării obligaţiilor asumate de patroni, sau a încercării acestora de a se răfui
cu conducătorii grevei.
Nu trebuie să omitem faptul căi situaţia mur.citorilor d i n judeţul Neamţ
era mai grea decît a celor din restul ţării. 86 Reuşita grevei generale din
Piatra Neamţ a avut o influienţă1 pozitivă asupra moralului muncitorilor
din întreag a regiune. Ea a constituit un impuls sporit în vederea unei mai
bune organizări a muncitorilor în partid şi sindicate. După greva generală
de la PiatJra Neamţ s-a intensificat organizarea în sindicat a muncitorilor
de la fabricile de cherestea din oraŞ' precum şi a celor din Slănicul Mol
dovei, Cosmeşti, Tecuci, Iaşi. 87 Succesul de la Piatra Neamţ a constituit
un puternic imbold în lupta muncitorilor de la fabrica de postav Buhuşi.
Urmînd exemplul celor din Piatra Neamţ, ei au declarat la mai puţin de
două luni, în februarie 1 920, o puternică grevă care s-a soldat cu prima
mare victprie a buhuşenilor. 88 ln timpul grevei de la Buhuşi, muncitorii
de la Piatra Neamţ au venit la faţa locului, cu drapele roşii ,penttru a in
curaj a ei acum pe greviştii din Buhuşi. Intre muncitorii greviş•ti de la
Buhuşi şi delegaţiile trimise de muncitorii din Piatra Neamţ, au avut loc
puternice manifestaţii de solidaritate. 89

Cu concursul muncitprilor de la Piatra Neamţ s-a organizat serate li
terare, la Buhuşi, Tîrgu Neamţ şi Roman. La Tîrgu Neamţ s-au pus acum
bazele unei secţiuni socialiste. Muncitorii atelierelor din Tîrgu Neamţ, s-au
constituit în sindicat urmînd a se afilia la Federala îmbrăcăminţii. !Jo

Victoria repurtată de proletariatul din Piatra Neamţ a primiti calde
aprecieri din partea organelor centrale ale mişcării muncitoreşti. Din par
tea C.G.R.S. şi a conducerii Uniunii lucrătorilor în lemn din România,
muncitorimea din Piatra Neamţ a fost felicitată pentru victoria obţinută
de către M. Bălineanu ş•i L. Măglaşu.
La scurt timp după terminarea grevei, patronii, cu concursul tacit al
autorităţilor, au început a încălca obligaţiile asumate, ca de exemplu la
fabricile Lalu, Bach, Măcărescu, etc. 91 Măsurile 1uat�e de conducerile a
cestor întreprinderi, tendinţa de a răpi cuceririle obţinute prin luptă, in
tensi'ficarea terorii, au provocat o vie agitaţie printre muncitori. Ei au
trecut imediat la ripostă, anunţînd opinia publică şi avertizînd pe patroni
şi autorităţi, asupra consecinţelor iminente ale unor astfel de acţiuni, pe
care nu voiau să le tolereze. Y2
Patronii şi autoritălţile nu se puteau împăca cu gîndul că au fost în
vinşi. Greviştii care fuseseră arestaţi cu cîtieva zile înainte de terminarea
86. ,.Piatra socialistă" din 7 şi 21 dec. 1919.
87. Sfatul lucrătorilor in lemn şi mobilă" din 1 ian. 1920 ; ,.Piatra socialistă" ,
21 dec. 1919.
88. A. Roman, op. ci.t.. ,p, 54.
89. Ibidem, p. 60.
90. ,.Piatra socialistă" din 5 ian 1 920.
91. ,,Piatra socialistă.. din 21 dec. 1919.
92. Ibidem.
..
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grevei continuau să fie reţinuţi. 93 Deputatul socialist Al. Dunăreanu a
făcut o amănunţită anchetă la Piatra Neamţ asupra prigoanei deslănţuită
de autorităţi împotriva muncitorilor, pregătind o interpelare in parlament.
După ce am prezentat principalele aspecte ale grevei generale din
decembrie 1 9 1 9 la Piatra Neamţ este cazul să ne punem intrebarea : Ce
consecinţe au avut evenimenbele petrecute la Piatra Neamţ în Impreju
rările concrete ale situaţiei de atunci ?
Declararea simultană a grevei in cele mai importante fabrici din Piatra
Neamţ, a demonstrat creşterea conştliinţei de clasă a muncitorilor şi stadiul
avansat de organizare al luptei lor. Revendicările greviştilor, în care apar
alături de cerinţele economice şi cele de ordin politic, ca recunoaşterea delE
gaţilor muncitorilor, a sindicatjului ca unicul reprezentant a lor, reflectă
această etapă superioară. La Piatra Neamţ, grevele s-au împletit cu mani
festaţii organizate împotriva samavolniciilor autorităţilor locale, împotriva
măsurilor antimuncitoreşti. Greva generală de la Piatra Neamţ din decembrie
1 9 1 9 s-a impus prin durata şi amploarea ei, prin hotărîrea cu care mun
citorii şi-au apărat revendicările, prin victoria pe care aceştia au obţinut-o.
Lupta muncitorilor din Piatra Neamţ, a căpătatJ pe parcurs un tot mai ac
centuat caracter politic. Condiţiile existente la sfîrşitul anului 1 9 1 9 în Ro
mânia, dădeau o amploare serioasă grevelor generale pe ramuri, care vor
deveni tot mai frecventle in anul 1 920. Greva generală incepută acum,
intr-un oraş situat într-o regiune mai bine situaf\'1 din punct de vedere in
dustrial, a depăşit imediat cadrul localităţii unde se desfăşura, căpăttînd
ecouri largi în toată ţara. Greva generală de la Piatra Neamţ, prima mare
ridicare a muncitorilor din această parte a ţării, face parte integrantă din
frămînttările epocii şi ea a insemnat o şcoală pentru organizarea acţiunilor
de luptă ale proletariatului din judeţul Neamţ.

LA GR:tVE DE DECEMBRE DE PIATRA NEAMŢ

Resume

Les actions de la classe ouvrtere develloppees a Piatra Neamţ a la fin de l'annee
1919, represente une manifestation caracteristique de l'etat d'esprit revolutionnaire
qui a saisi tout le pays pendant les annees d'apres la premiere guerre mondiale.
La greve generale de decembre 1919 de Piatra Neamţ, precedee d'une serie de
greves partielles, a demonstre la force de la classe ouvriere, sa ferme decision de
defenbre les revendications economiques et politiques traduites en actions directes
envers les patrons capitalistes, contre l'etat bourgeois.
En depassant le cadre local et regional, la greve generale de Piatra Neamţ a
beneficie de la solidarite et de l'appui de t()ut le proletariat roumain.
En brisant les nombreuseB difficultes qui ont surgi, les ouvriers de Piatra
Neamţ, ont obtennu gain de cause "dans la guerre de classe" , ce qui a determine
des consequences importantes pour le proletariat de cette region.
Partie integrante deB effervescences revolutionnaires de l'epoque, les actions des
ouvriers de Piatra Neamţ, ont represente une page memorable de l'histoire des
luttes du proletariat roumain.
93. "Reformatorul" din 26 dec. 1919. Se invoca motivul că cei 9 aresta-ţi erau
retinuti din ordinul Parchetului Curtii martiale din llaşi.
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