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CUVINT ÎNAINTE

bîrbătorim
centenarul uneia dintre cele mai
importante
unităţi aparţinătoare Combinatului de exploatare şi industrializare a lemnului — Cluj, Fabrica de mobilă ,,Libertatea".
Pentru noi, cei care am trăit şi am contribuit într-un fel
la evoluţia ei, această întreprindere
reprezintă nu numai o
unitate puternică înzestrată cu maşini şi instalaţii
moderne,
ci un simbol al progresului caracteristic întregii
industrii
româneşti. Ea a trecut, de-a lungul celor o sută de ani de
existenţă, prin toate fazele şi a cunoscut toate
vicisitudinile
şi schimbările pe care le-au cunoscut întreprinderile
moştenite de la capitalişti. Generaţiile de muncitori şi lucrători ai
fabricii au trăit din plin frămîntările sociale din trecut, bucuriile şi satisfacţiile vieţii de azi.
Acum cînd trăim clipele aniversării centenarului, ne gîndim cu profund respect la toţi cei care au făcut parte din
colectivul fabricii. La înaintaşii care au ştiut să lupte pentru
drepturile lor şi ale întregului proletariat din România, la
veteranii care au transmis generaţiilor de azi cunoştinţele şi
experienţele acumulate de-a lungul veacului, precum şi la
cei care azi, în condiţii şi cu mijloace moderne, muncesc cu
abnegaţie şi entuziasm sub conducerea partidului pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, ti datorăm acest respect
deoarece colectivul Fabricii „Libertatea", odinioară reparatoare de instrumente muzicale şi producătoare de articole
simple de uz casnic şi sportive, azi furnizează 36 tipuri de
mobilier în 11 de ţări, aducînd astfel servicii importante economiei româneşti.
Drumul parcurs de la livrarea la export a dulapului 507
(în anul 1951) pînă la acoperirea aproape în întregime a capacităţii întreprinderii cu comenzi pentru beneficiari străini
a fost străbătut de muncitorii, tehnicienii şi inginerii Fabricii
„Libertatea" prin neîntrerupte căutări, perfecţionări,
acumu-

lări de cunoştinţe, prin ridicarea la nivel superior a meseriei
de lemnar — una din cele mai vechi în această parte a ţârii.
De fapt, cum reflectă acest lucru monografia de faţă, viaţa
colectivului şi a fabricii însăşi se compune din două părţi
distincte: vechiul atelier înfiinţat în 1870 de Franz Triska,
preluat mai tîrziu de firmele BAER1NG şi ERBA şi unitatea de
azi, pusă în funcţiune în 1954. Constituie o dovadă a preţuirii
şi a încrederii acordate de partid colectivului de la „Libertatea" faptul că actuala fabrică se numără printre primele construite în anii regimului
democrat-popular.
Capitolele monografiei ne poartă prin anii grei de lupte
sociale la care muncitorii de la Atelierele Triska (Baering şi
ERBA) au luat parte activă — începînd cu greva din anul
1891, continuînd cu înfiinţarea
sindicatului
lemnarilor
din
Cluj, cu luptele de clasă pentru eliberarea socială şi împotriva
exploatării care se împletea cu cea îndreptată
împotriva
asupririi naţionale, şi terminînd cu eroicele acţiuni în cadrul
rezistenţei antifasciste. Este caracteristic luptei duse de muncitorii lemnari din Cluj strînsa ei legătură cu mişcarea muncitorească din Cluj şi din ţară, în care, de multe ori, au acţionat cu o forţă deosebită. In 1878 magazinul şi atelierul Triska
a devenit arena principală de manifestare a mişcării muncitoreşti clujene, iar în 1944 ERBA era unul din
centrele
cele mai importante ale rezistenţei
antifasciste.
Cu vigoare şi entuziasm a participat colectivul fabricii la
refacerea economiei naţionale, ştergerea urmărilor războiului, la reconstrucţii. „Libertatea" Cluj producea în perioada
premergătoare
actului naţionalizării, cantităţi din ce în ce
mai mari de furnir, rechizite şcolare, mobilă, articole de sport,
jucării etc.
Partea II-a a monografiei prezintă modul cum a luat fiinţă
actuala întreprindere socialistă „Libertatea", între anii 1948—
1970. De fapt este vorba despre a doua viaţă a fabricii, atît
din punct de vedere social, cît şi în privinţa condiţiilor de
lucru. Muncitorii de la fosta ERBA, încă în vechile clădiri şi
cu vechile lor unelte şi maşini, au reorganizat producţia, profilîndu-se pentru produse finite din lemn. în acest fel se pregăteau pentru un nou mod de a munci şi a trăi, în noile hale
de lucru ale căror pietre de fundament s-au depus în 1951.
Încrederii acordate de partidul şi guvernul nostru, colectivul
Fabricii „Libertatea" a răspuns prin sporirea neîncetată a
producţiei, prin fabricarea unor produse care satisfac cele mai
înalte exigenţe pe piaţa mondială. Monografia de faţă reflectă,
foarte documentat şi grăitor, schimbările petrecute în cei 22
de ani scurşi de la actul naţionalizării, proporţiile
progresului precum şi ritmul de dezvoltare a fabricii, activitatea creatoare a oamenilor.

Autorii monografiei, desprinzînd cele mai importante momente şi cele mai semnificative
aspecte ale activităţii
şi
vieţii Fabricii „Libertatea", începînd cu primii ei paşi şi terminînd cu stadiul în care se află ea azi, permit să se întrevadă mai limpede perspectivele pe care le-a deschis şi pe ccre
le asigură fiilor şi nepoţilor lemnarilor de la atelierele iui
Triska, societatea socialistă. Acei veterani care citesc aceste
rînduri se conving încăodată că lupta şi credinţa lor într-un
viitor fericit nu a fost zadarnică, iar tineretul,
continuatorul
tradiţiilor de luptă ale muncitorilor lemnari din Cluj, va avea
la îndemînă o călăuză în activitatea de viitor.
Centenarul Fabricii „Libertatea"
coincide cu
începerea
unui nou cincinal. Nouă, celor care lucrăm în domeniul exploatării şi industrializării lemnului, partidul ne-a
încredinţat'
nobila misiune de-a valorifica superior una din cele mai importante bogăţii ale ţării — pădurile. Dispunem de tot ce ne
este necesar să îndeplinim această misiune şi alături de colectivul Fabricii „Libertatea", care trăieşte acum a doua ei
tinereţe, să aducem noi contribuţii la creşterea
prestigiului
industriei forestiere
româneşti.
Recomandînd lucrarea de faţă tuturor celor care se interesează de evoluţia unităţii noastre producătoare de mobilă
— ,,Libertatea" — aducem mulţumiri autorilor şi colaboratorilor
lor pentru strădania depusă în vederea cuprinderii a tot ce
a fost mai important şi mai semnificativ din munca, viaţa şi
lupta muncitorilor lemnari din Cluj de-a lungul unui secol,
iar pe eroii lucrării, veteranii şi actualii salariaţi, îi asigurăm
de cele mai sincerele noastre sentimente de stimă şi respect.
Ing. Cornel Broşteanu
Directorul general al
Combinatului
de exploatare
şi industrializare
a
lemnului
Cluj.
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DESPRE ÎNCEPUTURILE FABRICII
(1870—1924)

Partea l-a

ISTORICUL FABRICII

(1870-1948)

1. ÎNTEMEIEREA

F abrica, a cărei istorie dorim să o depănăm în rîndurile de faţă, îşi
are începuturile în urmă cu exact o sută de ani, cî-nd i-a fost pusă
piatra de temelie. O istorie de un veac, ce însumează munca plină
de abnegaţie, pricepere şi abilitate a generaţii de ingineri, tehnicieni
şi alţi specialişti, sudoarea şi destoinicia a generaţii întregi de muncitori. Noi, cei de astăzi, bărbaţi şi femei, lucrători tineri şi vîrstnici
ai fabricii, am moştenit această înălţătoare şi emoţionantă tradiţie;
totodată însă, prin truda noastră zilnică de creaţie şi producţie, adunăm
un tezaur de transmis generaţiilor care vor veni după noi, căci facem
parte dintr-un neîntrerupt proces istoric.
Unde îşi are originile acest proces? Cum s-a născut, cum a crescut
în decurs de multe decenii coroana stufoasă a întreprinderii de astăzi,
care ipoartă cu mîndrie înscrisă pe frunte numele „LIBERTATEA", simbolizînd grelele bătălii duse de clasa noastră muncitoare pentru a-şi
scutura jugul exploatării capitaliste, pentru a-şi făuri o viaţă nouă,
liberă?
încercînd să coborîm în adîncurile primelor începuturi 1 , a treouit
să descîlcim firul, să-i căutăm originile, pentru ca să ne putem orîndui
relatarea într-o succesiune logică, urmînd mersul dezvoltării, pentru
a putea iscodi şi scoate la lumină momentele, adeseori estompate, dar
urmînd o linie succesivă, ale evoluţiei fabricii centenare. Aşa am pătruns în urmă, pe acest fir, pînă la cel de al optulea deceniu al veacului trecut, anume pînă la data de 10 iunie 1870.
La această dată, pe pagina publicitară a unui ziar apărea următorul
anunţ: „Subsemnatul, cu onoare aduc la cunoştinţă că efectuez, cu precizie şi la preţuri convenabile, acordări de piane de tot felul. Meşterul
de piane Franz Triska 2 din Viena. Locuiesc pe str. Mănăştur 1—2, la
restaurantul Crucea Roşie" 3 .
Iată că firul istoriei începe prin stabilirea la Cluj a meşterului de
piane Franz Triska, cel ce va întemeia fabrica.
Despre persoana sa cunoaştem foarte puţine date. Făcea parte dintr-o
familie vieneză de comercianţi şi fabricanţi de piane, prosperă şi cu în13

tinse relaţii de afaceri. După toate probabilităţile, Franz Triska va fi
fost atras în Transilvania, în final în Cluj, pe de o parte de perspectiva
extinderii razei de activitate a întreprinderii vieneze, pe de alta de
căutarea uneia din materiile prime necesare fabricării pianelor: lemn
de rezonanţă. Această iniţiativă a sa era înlesnită de împrejurările
politice şi economice ale vremii — Transilvania aflată sub dominaţie
străină: a monarhiei austro-ungare —, împrejurări
care au făcut posibile o
intensă penetraţie a capitalului şi produselor industriale
austriece
pe
aceste meleaguri ale patriei noastre. Ca reprezentant al industriei transilvănene cu participarea
capitalului austriac, Triska nu era aşadar un pionier; el a pornit pe un
drum bătătorit, care 1-a
adus din magazinul şi fabrica de piane de Mariahilferstrasse 116 din Viena 4 , către ţinuturile împădurite ale Transilvaniei. Ceea ce se înfăţişează ca o trăsătură individuală deosebită a întreprinderii sale a fost faptul
că* pe cînd în alte domenii ale industriei şi comerţului, ca: mineritul, siderurgia, construcţiile de
Clădirea hanului „Crucea Roşie" unde a locuit la
maşini, industria forestievenirea sa la Cluj fondatorul
Franz Triska
(Calea
ră, alimentară, a hîrtiei,
Moţilor nr. 6)
textilă, capitalul austriac
avea pe atunci întreprinderi şi interese extinse şi de mari proporţii,
ramura industriei lemnoase practicată de Triska şi anume fabricarea
pianelor, era necunoscută nu numai la Cluj, ci şi în toată Transilvania.
Această posibilitate neexploatată, dar care promitea a da rezultate, va
fi întrevăzută de Triska în căutările de drumuri noi spre a se înavuţi.
Cu atît mai puternică va deveni hotărîrea lui Triska de a activa la
Cluj, cu cît pe vremea aceea numai la Viena erau ţinuţi în evidenţă
cca 150 de „fabricanţi de piane" 5 , în timp ce la Cluj o singură întreprindere se ocupa de vînzări de piane, ea însăşi fiind în primul rînd
librărie — librărie muzicală 6 . Triska putea deci să-şi valorifice — cel
puţin deocamdată — cunoştinţele de specialitate în chip foarte avantajos, fără teamă de concurenţă.
14

în asemenea condiţii de bun augur, Franz Triska a trecut cu hărnicie la lucru. La numai cîteva luni după sosirea sa la Cluj, în noiembrie 1870, el îşi deschide întreprinderea comercială-industrială într-una
din casele de pe actuala Gheorghe Doja (pe atunci str. Podului nr. 315).
în depozitul lui Triska, piane noi şi altele deja mai uzate stăteau la dispoziţia cumpărătorilor. Cele noi erau aduse deocamdată de la Viena,
iar cele vechi proveneau fie din cumpărături, fie din schimb, pentru ca
după reparare să fie puse în vînzare 7 .
La un răstimp respectabil de o sută de ani, lipsiţi de mărturii scrise,
nu putem reconstitui aşezarea şi planul iniţial al întreprinderii, magazinului şi atelierului lui Triska. De asemenea nu dispunem de nici o
informaţie privitoare la amenajarea tehnică a atelierului de reparat
piane. După toate probabilităţile, Triska îşi va fi deschis atelierul cu
un stoc mic şi redus ca valoare de „maşini".
începuturile erau promiţătoare şi întreprinderea — ghidată cu pricepere în afaceri — dădea speranţe în privinţa perspectivelor. Cu toate
că s-au găsit mai mulţi care au vrut să urmeze exemplul lui Triska 8 ,
aceasta nu a tulburat mersul înainte al întreprinderii sale. Mai tîrziu,
se pare că zeiţa capricioasă a conjuncturii capitaliste i-a surîs din plin,
făcîndu-i pe eventualii concurenţi să abandoneze în scurt timp, deoarece firma Triska, cu noua sa ramură de producţie şi cu atelierul ei,
domina singură piaţa.
La finele anului 1870, se 'încheie perioada constituirii. Prin întreprinderea sa, Franz Triska şi-a înscris numele în bogatul registru comercial
şi industrial al oraşului Cluj, punînd bazele unui atelier din domeniul
industriei lemnului, care peste decenii şi cu anumite transformări va
duce la formarea fabricii noastre de astăzi.

2. ÎNCETĂŢENIREA

Păturile burgheze, din ce în ce mai prospere o dată cu avîntul general al capitalismului, acordau tot mai multă atenţie aranjării interioarelor casnice, satisfacerii necesităţilor de lux, asigurării confortului. Un simbol al bunei stări era şi pianul. Astfel, nu numai cerinţele legate de răspîndirea culturii muzicale (nu trebuie uitat că la Cluj
exista conservator de muzică încă din secolul XVIII) au contribuit la
creşterea cuceririi de teren a pianului, ci şi moda epocii, a cărei satisfacere era deja posibilă cu piane făcute în număr mai mare în fabrici.
Cu un bun simţ al realităţii, Franz Triska şi-a dat seama de timpuriu
de posibilităţi, dezvoltîndu-şi în acest sens întreprinderea comercialăindustrială. încă la începutul deceniului al optulea, în depozitul magazinului său stăteau la dispoziţia celor interesaţi întotdeauna cîte peste
50 de piane de diferite fabricaţii şi calităţi, austriece şi germane, prin15

tre ele fiind deja şi piane vieneze fabricate de însăşi firma Triska.
întreprinderea nu se limita însă exclusiv la vînzări. Parte din cei interesaţi nu erau în stare să cumpere pînă şi cele mai ieftine piane.
Triska a folosit o metodă plină de inventivitate, introducând sistemul
împrumutului de piane. Faimei întreprinderii îi slujeau nu numai paginile de piblicitate ale ziarelor, ci şi comis-voiajorii care recomandau
şi vindeau în toate părţile pianele lui Triska 9 .
Cealaltă ramură, aceea a reparării de piane, a urmat şi ea ritmul
întreprinderii. „Depozitul meu este legat cu un atelier de reparaţii perfect utilat, unde sînt posibile orice fel de reparaţii" — citim într-un
anunţ al firmei 10 . Pentru aceasta era nevoie, fireşte, de a dezvolta
utilarea atelierului. Rămîne necunoscut pentru noi, în ce consta aceasta,
întrucît nu se păstrează urme scrise privitoare la aceşti ani, în afară
de anunţurile vremii, care sînt singurele noastre surse de informare.
Un anunţ apărut în mai 1872 oferă spre vînzare şi piese din mecanismul
pianului. Acest amănunt aparent nesemnificativ trădează mai mult decît
s-ar părea, atît în ce priveşte istoria firmei Triska, cit şi istoria fabricii
de mai tîrziu. Anume, el marchează începutul fabricării pianelor, mai
întîi probabil din piesele produse în fabrica vieneză, mai tîrziu însă din
cele făurite în atelierul clujean. Supoziţia aceasta o confirmă o ştire
din anul 1878, în cuprinsul căreia se arată că „virtuţile de meşteşugar"
ale lui Franz Triska au fost răsplătite de Asociaţia naţională a meşteşugarilor printr-o medalie comemorativă 11 . Iar asociaţia amintită, la expoziţiile industriale naţionale periodice, nu acorda distincţii produselor
industirale din import, ci produselor făcute în fabrica sau atelierul tocmai ale celui care expunea.
Materialul lemnos al pieselor necesare pianelor fabricate de Triska
era produs de asemenea de el. Colindînd după lemnul potrivit, el a
ajuns pînă în împrejurimile Năsăudului. Mînat de instinctul său de întreprinzător, el îşi procură curînd o autorizaţie pentru exploatarea pădurilor, dublată apoi de una pentru o fabrică de cherestea. Producţia
depăşea mult propriile-i necesităţi. Surplusul, care în această întreprindere constituia sursa unei îmbogăţiri rapide, era în parte exportat, în
parte plasat pe pieţile ţării. în 1872 Triska dă de ştire pentru vînzarea în detail şi în gros a cherestelei şi a plăcilor din lemn de nuc 12 .
Pentru a asigura însă perspective bune afacerilor, era nevoie de o nouă
formă de întreprindere, care să dea mai mare cantitate de capital şi
— îndeosebi valabil pentru cazul nostru — mai mult prestigiu. Iată
cum se transformă întreprinderea particulară în societate anonimă,
iată cum devine comerciantul şi „cioplitorul" de piane Franz Triska acţionar în industria lemnului. întreprinderea purta numele sonor: „Erste
Aktien Gesellschaft zur Verwertung von Forstproducten" („Prima societate anonimă de valorificare a produselor forestiere", la Năsăud.)
Capitalul de bază de 21.000 forinţi se diviza în 60 buc. acţiuni nominale 13 . Pe vremea aceea, existau la noi multe întreprinderi purtînd
titlul de „ P r i m a . . . " Exista o „Primă" moară de aburi, fabrică de alcool, fabrică de luminări de stearină, fabrică de cărămizi etc. Comercianţi şi întreprinzători din Transilvania, capitalişti străini, fabricanţi
austrieci, germani, englezi, francezi aşterneau titlul de „Prime" pe an16

tetul hîrtiilor întreprinderii lor, căci sublinierea acestei „calităţi" era
binevenită, efectul ei era mai mare, avea mai mult credit în urechile
şi buzunarul lumii de afaceri din ţară şi străinătate. Astfel a ajuns
epitetul de „Prim" şi în titulatura întreprinderii forestiere năsăudene
iniţiate de Franz Triska. înregistrarea oficială a firmei ca întreprindere
cu capital german avea scopul pe de o parte de a obţine sprijin din
partea statului, iar pe de altă parte urmărea considerente de afaceri.
La mai puţin de doi ani de la stabilirea lui Triska şi deschiderea atelierului şi magazinului de pe str. Podului, acestea se dovediră a fi
prea mici pentru noile proporţii ale întreprinderii. In septembrie 1873,
Triska s-a mutat pe str. Matei Corvin, unde, în atelierul „nou amenajat" pe lîngă depozitul de piane, continuă reparaţiile şi „fabricarea" pianelor 14 . Sporii nu numai munca în atelier, dar se lărgi şi clientela.
Printre altele, firma Triska furnizează instrumente şi conservatorului
de muzică din Cluj 15 .
în localul de pe str. Matei Corvin, întreprinderea rămase mai multă
vreme, pînă cînd, în 1878, îşi înştiinţează clenţii să-şi adreseze comenzile pe o nouă adresă: în grădina Stadler, aflată pe str. Parcului nr. 12
(mai tîrziu str. Văii, azi str. Sindicatelor nr. 10), recomandîndu-şi „bogat asortatul depozit de piane şi armonii, precum şi pianele de fabricaţit>
proprie şi atelierul de reparaţii" 16 .
Grădina Stadler era un cunoscut restaurant şi loc de distracţii ai
vremii, pentru locuitorii oraşului. Numele ei a fost dat de proprietari,
familia înstărită Stadler, mai de mult încetăţenită în Cluj. De bună
seamă că Franz Triska va fi frecventat grădina, sala de bal, va fi participat la partidele de popice, frecvent organizate aici de cetăţeni mai
înstăriţi, negustori şi meşteşugari, ai oraşului. In cele din urmă, musafirul a devenit membru de familie. El luă de soţie pe Iozefina, fiica
lui Iosif Stadler şi a Reghinei.
Căsătoria lui Franz Triska cu Iozefina Stadler însemna un nou spor
de avere, acesta la rîndul său ducînd la noi posibilităţi de afaceri. Ca
o manifestare concretă: în ziua de 1 martie 1881 Triska iese din societatea anonimă năsăudeană pentru exploatări forestiere şi cherestea
„Erste Aktien Gesellschaft zur Verwertung von Forstprodukten", fondată — cum am mai arătat -— de el însuşi. Triska declară public:
„La anul, întreprinderea din această branşă o voi trece din nou în contul meu propriu şi sub firma mea" 17 . El îşi motivează hotărîrea prin
„administrarea necorespunzătoare a treburilor de către societate", administrare cu care el ca acţionar principal „nu putea fi de acord".
Motivul real al ieşirii era însă faptul că prin căsătoria încheiată, el
dispunea de un capital suficient pentru a duce mai departe singur
întreprinderea şi a scăpa de ceilalţi acţionari cu care împărţise pînă
atunci dividendele.
Prin mutarea lui Triska în vechea reşedinţă a Stadlerilor, aceasta
a trebuit să fie mărită. Casa cu parter 'de pe malul Canalului Morii
a fost amplificată cu un etaj, pentru a asigura loc potrivit magazinului
şi atelierului. Clădirea stă şi azi în picioare. Nu avem linsă date despre
amenajarea ei interioară, 'despre utilarea atelierului de fabricat şi reparat piane.
— Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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3. STĂPIN NOU - DENUMIRE VECHE

La 1 septembrie 1881, conducerea întreprinderii comerciale-industriale a lui Franz Triska -ajunge în mina soţiei sale. Ce 1-a determinat
pe fondator să ia această hotărîre? Conform, chiar spuselor lui Triska,
faptul — pe care îl cităm dintr-un anunţ al său — că „întreprinderea
mea vieneză de mecanisme pianistice mă ţine deseori şi pc durate destul de lungi departe de întreprinderea din Cluj" 18 . Nu avem de ce să
ne îndoim de această motivare; este însă foarte plauzibil ca luarea hotărîrii să fi fost determinată de motive de sănătate. Deşi el anunţă
că va avea grijă, în continuare de conducerea întreprinderii sale forestiere, cerînd ca corespondenţa de această natură să fie trimisă, „ca
şi pînă acum", pe numele „Franz Triska, fabricant produse lemnoase",
pe adresa sa din Cluj, el dispare şi nu vom mai găsi nici o referire
la activitatea sa,
Succesoara, Iozefina Triska, nu privea în chip superficial moştenirea
ce i-a revenit. Respectînd voinţa fondatorului, ea nu schimbă numele
firmei, ! înlocuind doar cu un „J" iniţiala „F" de pînă atunci, şi a continuat afacerile în spiritul predecesorului ei. Integrîndu-se încă dinainte
în activitatea întreprinderii, Iozefina Triska cunoaşte piaţa, căutînd să
se acomodeze cerinţelor atît în privinţa stocului de mărfuri, olt şi a
activităţii atelierului. Ea se dovedi a fi nu numai un bun comerciant,
ci şi un destoinic organizator şi conducător de întreprindere. în faţa
marelui^public ea apare pentru prima oară în 15 ianuarie 1882, pe calea
presei. în reclamele publicate, ea îşi denumeşte întreprinderea „o mare
fabrică de piane" 19 . Deşi aceasta era o înfrumuseţare a realităţii, fapt
este că ea angajă de la Viena un specialist în fabricarea pianelor şi
un acordor de piane de concert 20 , sub a căror îndrumare era dusă pe
de o parte munca de reparaţii, pe de alta fabricarea completă a pianelor 21 , cîte 1—2 bucăţi pe lună.
Dacă ţinem seamă de nivelul industriei clujene, pe vremea aceea,
întreprinderea lui Triska era însemnată; exagerările cu scop de reclamă
caracterizau nu numai firma Triska. „Industria de fabrică la Cluj nu
este nici pc departe atît de dezvoltată, pe cît s-ar părea după numărul
fabricilor — scrie o relatare contemporană —. La fel cum astăzi toată
lumea se străduieşte să obţină titulatura de „onorabil", şi în sînul meşteşugărimii clujene s-a răspîndit boala titlurilor, folosirea titulaturii
fabrică! Se lucrează cu cîteva calfe, dar se utilizează acest pompos
nume. Sânt unele excepţii, dar majoritatea jonglează cu numele de
fabrică. Prin urmare, statisticile oficiale menţionează destul de multe
fabrici la Cluj, în realitate însă există doar cîteva" 22 .
Timp de mai bine de zece ani, pînă la sfîrşitul anului 1899, depozitul
şi „fabrica" de piane Triska a activat în localul de pe str. Văii. Veniturile încasate au făcut posibil ca în acest răstimp familia să înceapă
construcţii de mare anvergură pe terenul grădinii Stadler. Acestea
însă au fost determinate nu atît de nevoile întreprinderii, de necesitatea de a dezvolta atelierul, cît de rivalitatea din sînul burgheziei
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comerciale şi meşteşugăreşti mai înstărite ale oraşului, în ce priveşte
construcţia unor mari blocuri de închiriat. Parterul era folosit, fireşte,
în propriile lor scopuri comerciale, iar clădirea impozantă ce se ridica
deasupra stabilimentului comercial de la parter, pe 1-îngă faptul că
aducea venituri mari prin apartamentele închiriate, simboliza prospe-
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ritatea. „Noblesse oblige" — era şi deviza familiei Triska; ea nu putea
rămîne în urma firmelor de comercianţi Széky, Babos sau Elian, ca şi a
altor familii. Pe la 1895 a început, iar la sfîrşi-tul lui octombrie 1899
s-a încheiat construcţia blocului de două etaje de pe str. 1 Mai nr. 1323.
Importanţa construcţiei e subliniată de faptul că în această vreme, casele cu două etaje din Cluj nu depăşeau cifra de 50. Clădirea întră în
amintirea publicului sub numele „casa Triska". Pe un perete enorm,
litere mari negre vor face reclamă zeci de ani de-a rîndul pianelor
Triska.
O perioadă din istoria fabricii noastre de astăzi este strîns legată şi de
această clădire. Aici şi-a găsit un loc încăpător, reprezentativ magazinul
şi depozitul de piane şi tot aici fu mutat şi atelierul de reparat şi fabricat piane 24 , ocupînd partea din -spate de la parter.
In ultimii ani ai secolului trecut, după decesul văduvei Iozefina
Triska, conducerea întreprinderii trece asupra celei mai vîrstnice fiice,
Iozefina. In afară de simţul pentru afaceri şi inventivitatea ce caracterizau familia, ea era şi o personalitate deosebit de energică. Aceste
trăsături de caracter au ajutat-o pe Iozefina să învingă încercările ce
19

s-au abătut asupra întreprinderii, încercări provenite pe de o parte
din restituirea ratelor şi dobînzilor împrumuturilor contractate pentru
construcţia casei — instituţia creditoare fiind Hermannstadter Allgemeine Sparkassa 25 —, iar pe de alta din intensificarea treptată a concurenţei: la începutul secolului, pe lîngă firma Triska apar la Cluj alte
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trei magazine şi ateliere de reparat piane, firmele Thék, Csintalan şi
Haas 20 . Cea mai grea perioadă este datorată condiţiilor nefavorabile
create afacerilor în anii primului război mondial. In timp ce, cu preţul
sîngelui vărsat de muncitorii şi ţăranii îmbrăcaţi în straie cenuşii ostăşeşti, întreprinderile ce lucrau pentru nevoile frontului s-au ridicat
pe culmi nebănuite ale conjuncturii de război, producerea şi circulaţia
mijloacelor şi obiectelor destinate a îndestula necesităţile epocii de
pace, a servi bucuriile şi dorinţele omului, a-i înfrumuseţa zilele, în20

registrează o însemnată scădere. Ca de atîtea orî în istorie, s-a dovedit
încă o dată a fi adevărată maxima latină „Inter arma silent musae!"
După război survine o oarecare îmbunătăţire în situaţia întreprinderii Triska, dar anii de criză economică şi inflaţie, urmări directe
ale grelelor încercări din anii războiului, acţionînd — deşi într-un ritm
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descrescînd — pînă în anul 1922, nu au dus la rezultatele scontate de
întreprinzători. Era nevoie de un nou suflu în afaceri, spre a ieşi din
criză. Succesorii lui Franz Triska nu întîrzie să folosească noile posibilităţi ce s-au ivit. Aceasta constituie însă un nou capitol al istoriei
noastre, capitol despre care vom vorbi mai la vale.

4. ORGANIZARE Şl LUPTĂ

Atunci cînd Franz Triska căuta oameni pentru atelierul de reparat
piane deschis pe strada Podului: tîmplari şi lustruitori, el avea de unde
să aleagă. Intrarea Clujului în circulaţia căilor ferate a creat o deconjunctură în industria lemnului. Dacă pînă atunci din cauza taxelor dc
transport scumpe, produsele de tîmplărie din zone mai îndepărtate
nu prea puteau face faţă pe piaţa locală, acum căile ferate, mijloc ieftin de transport, au dărîmat barierele. Răul — lipsa de conjunctură pentru meşteri tîmplari — fu sporit prin „înmulţirea peste măsură a numărului lor". Camera de comerţ din Cluj era cea căreia îi datorăm această
apreciere a situaţiei, arătînd faptul că, dacă în urmă cu 10-15 ani existau în oraş 30-35 de tîmplari de sine stătători, în anii de după 1870 nu21

mărul lor trece de 60. „Consecinţa acestui lucru este nu numai diviziunea muncii, ci şi presiunea exercitată asupra preţurilor şi mai ales
faptul că stabilimente bune, organizate cu multe cheltuieli, devin din
ce în ce mai neputincioase, deoarece muncitorii auxiliari se transformă
în rivali de îndată ce apare posibilitatea unei munci. în trecut nu erau
rare atelierele ce angajau 7-8 calfe, pe cînd acum abia mai e unul ce
ar putea da de lucru atîtor oameni" — arată un raport anual al camerei
clujene de comerţ şi industrie 27 . Situaţia nefavorabilă a influenţat în
chip firesc asupra tuturor categoriilor din industria lemnului, dar a
lovit cel mai grav nu în întreprinzători, în meşteri tâmplari, ci în categoriile de angajaţi. Numărul lor era în 1870, anul deschiderii atelierului
lui Triska, de 282 persoane, iar socotindu-i şi pe ucenici, trebuie să le
mai adăugăm un număr de 80 de persoane 28 .
Vremuri vitrege se abătură asupra muncitorilor din toată ţara, în
fiecare întreprindere, fabrică sau atelier. Astăzi pare aproape de necrezut, în ce condiţii au trebuit să lucreze bunicii noştri. Realitatea acelor vremuri ni se dezvăluie dacă încercăm să descoasem datele seci de
acum o sută de ani.
Pînă în anul 1872, timpul de lucru nu era reglementat în Transilvania prin nici o lege. Legea industrială din 1872 şi cea din 1884 nu
făcură nici ele decât „să limiteze" timpul de lucru, stabilind limita maximă de 16 ore, cu o pauză de masă de IV2 oră. Repausul duminical a
fost reglementat prin lege numai în 1891, dar a trebuit să treacă un
deceniu pînă cînd s-a trecut la respectarea lui. Salariile constau numai
în cîţiva creiţari; chiar şi după constatarea unui ziar burghez din Cluj,
„cu toată truda lor grea, bieţii muncitori abia îşi cîştigă necesarul pentru a-şi duce traiul" 29 . Protecţia muncii, instituţiile sociale erau noţiuni
aproape necunoscute. Asigurările obligatorii în caz de boală fură introduse în 1891, ajutorul în caz de accidente în 1907, şi atunci însă în
proporţie de 2/3 plătite de muncitori.
Printre muncitorii clujeni, soarta nedemnă de om a celor ce muncesc din acea vreme a trezit sentimente de mânie, rezistenţă, iar după
ce făcură cunoştinţă cu ideile socialismului, a dus la solidaritate şi
luptă conştientă. Rădăcinile acestei atitudini sînt mai vechi, datează
din a doua jumătate a celui de al şaptelea deceniu, cînd constatăm primele urme de organizare a muncitorilor la Cluj 30 .
Şi în sînul muncitorilor lemnari din Cluj, sămînţa învăţăturii socialiste a căzut pe un teren fertil, maturizînd treptat dorinţa lor de
a-şi îmbunătăţi soarta mizerabilă, pînă la nivelul unei activităţi conştiente.
Cea dintâi ciocnire deschisă între capital şi muncă s-a produs in
martie 1891. Muncitorii uneia din cele mai mari fabrici de tîmplărie,
aceia a lui Bakk Lajos, au deschis grevă în semn de protest împotriva
regulamentului de ordine interioară, conceput în termeni deosebit de
brutali la adresa lor 31 .
O dată cu înfiinţarea, în 1894, a sindicatului lemnarilor din Cluj, ia
naştere şi o formă organizatorică a mişcării socialiste 32 . în scurt timp,
âm jurul nucleului iniţial de abia cîţiva membri se formează un grup
entuziast de agitatori neobosiţi, ce număra în 1901 33 membri 33 . Dintr-o
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chemare a lor, datând din anul 1903, cităm cele ce urmează: „Pentru a
vedea, în Cît de mare măsură avem interesul de a continua şi intensifica organizarea de pînă acum, e îndeajuns dacă ne referim la foarte
slabele noastre salarii şi la articolele alimentare de mare scumpete,
care fac cu neputinţă să trăim o viaţă omenească. înşirând aceste plîngeri, nu ajungem însă la nimic, deoarece citindu-le, nici meşterii tâmplari interesaţi, nici guvernul nu vor avea mustrări de conştiinţă . . .
Colegilor! Calfe care veţi deveni meşteri! . . . Să n e încadrăm cu toţii
în organizaţia profesională, fortăreaţă prin care vom găsi calea ieşirii
din această mizerie inumană" 34 .
În 1904, la zece ani după înfiinţarea sindicatului, muncitorii lemnari din Cluj îşi fac un drapel, considerat decenii de-a rîndul simbol
al solidarităţii muncitoreşti, al unităţii de luptă şi al credinţei într-un
viitor mai bun. Apărat mereu, ascuns în faţa pericolelor, astăzi drapelul se află la Bucureşti, în Muzeul de istorie al partidului comunist, a
mişcării revoluţionare şi democratice din România. în 1944 foştii muncitori ai fabricii noastre Iosif Elbe şi Ştefan Székely au salvat drapelul de rechiziţionarea şi nimicirea de către autorităţile fasciste.
Sindicatul muncitorilor tâmplari din Cluj a fost creat şi condus de
muncitori, avînd la bază principiul luptei de clasă, unind muncitorii
în lupta pentru satisfacerea revendicărilor lor şi educându-i in spiritul
Ideilor socialiste. Influenţa sa întrecea numărul membrilor, efectul său
mobilizator a iradiat şi asupra acelora care, chiar dacă nu ştiau ori nu
îndrăzneau să se manifeste făţiş, să se integreze celor deja organizaţi, în
adincul inimii erau alături de socialişti.
Nu dispunem de izvoare scrise despre modul ân care au crescut
tinerele vlăstare ale mişcării socialiste in sînul angajaţilor fabricii
Triska, despre formele şi rezultatele înregistrate aici, nici despre firele
prin care erau legate de mişcarea muncitorilor lemnari din oraşul
Cluj şi în general de mişcarea muncitorească în totalitatea ei. în acest
fel, putem să ne alcătuim puncte de reper pentru toate aceste probleme
numai din amintirile unor muncitori lemnari vârstnici.
În întreprinderea comercială-industrială a lui Franz Triska, împrejurări specifice au pus obstacole în faţa organizării. Muncitorii calificaţi necesari fabricării, reparării şi întreţinerii pianelor veniseră
aici din Austria. Pentru a fi păstraţi, erau retribuiţi cu salarii mai mari,
primeau locuinţe sau diverse alte favoruri. Ei nu cunoşteau limba română şi maghiară pe care o vorbeau muncitorii din Cluj — în magazin
şi atelier se vorbea în limba germană —, nu aveau nici legături de
societate cu localnicii. Cu toate acestea ei nu erau străini de organizarea şi mişcarea socialistă a colegilor lor din Cluj. Venind la Cluj înzestraţi cu experienţa mai bogată a mişcării muncitoreşti austriece, aici
au aflat vrînd-nevrînd de năzuinţele localnicilor, de organizarea lor.
Un rol a avut în primul rând împrejurarea că grădina Stadler, unde din
anul 1878 funcţiona şi magazinul şi atelierul Triska, constituia una din
cele mai de seamă arene de manifestare a mişcării muncitoreşti clujene. La grădina Stadler s-au adunat în ziua de 8 martie 1891 cei mai
conştienţi muncitori din oraş, pentru a fonda organizaţia locală a Parti23

dului Social-Democrat. Aici a luat ifiinţă în 1892 sindicatul muncitorilor
pantofari, în 1893 cel al muncitorilor croitori; tot aici a avut loc şi
înfiinţarea, în 1894 a sindicatului muncitorilor lemnari, nemaivorbind de
adunările sindicale sau şedinţele săiptămînale ori lunare din grădina
Stadler, în aer liber sau în localul grădinii. Astfel angajaţii lui Triska
au avut cu prisosinţă prilejuri şi posibilităţi de a se orienta, de a lua
contact cu muncitorii organizaţi. Cel mai trainic fir ce lega întreprinderea de mişcarea muncitorească l-au înnodat angajaţii care intrau în
atelierul lui Triska în calitate de muncitori tîmplari sau lustruitori.
Cantitatea de muncă prestată de ei depindea de numărul comenzilor
zilnice, astfel că erau supuşi unei destul de mari oscilaţii numerice.
Apartenenţa lor la sindicat, datorită activităţii sindicatului de repartizare a braţelor de lucru era binevenită pentru găsirea unor posibilităţi
de plasare.
Muncitorii lemnari din Cluj au trebuit şi ei să investească multă
energie în obţinerea de rezultate pentru îmbunătăţirea situaţiei lor vitrege. La începutul veacului, timpul de lucru mediu era de 10 ore, fără
pauzele de masă 35 , erau însă şi calfe de itîmplari care lucrau de la ora
5 dimineaţa pînă la orele 20-21, nu numai în timpul celor şase zile ale
săptămînii, ei şi 'duminica, pentru o leafă de 12—14 coroane 38 . „Fără
să ne fie teamă, fără să exagerăm, noi muncitorii putem spune că nu
avem nici avere, nici fericire casnică, nici măcar un moment de linişte
şi mulţumire . . . — scria ziarul „Erdélyi Munkás" („Muncitorul ardelean") în legătură cu situaţia muncitorilor clujeni la începutul secolului —. Motivul pentru care nu avem fericire casnică şi nici măcar un
moment de linişte îl oferă din plin starea noastră de mizerie, în care,
în loc să trăim bine şi cuminte, nu facem decît să vegetăm de pe o zi
pe alta, ca bolnavii ce zac pe moarte, putînd fi daţi morţii în orice
clipă . . ."37.
După mai multe lupte, de proporţii mai reduse, pentru îmbunătăţirea salariilor — lupte ce au consolidat şi în sînul muncitorilor lemnari conştiinţa solidarităţii de clasă în faţa exploatatorilor, a necesităţii
de a se uni fără deosebire de naţionalitate în interesul reuşitei luptei
împotriva capitalului —, în luna august 1906 toţi muncitorii tîmplari
intră în grevă. Salariile lor scăzură în decurs de 5 ani cu cca. 24 %, pe
cînd preţul alimentelor şi chiriile crescură cu 25—30 %38. Bătălia ţinu
trei săptămîni, soldîndmse cu victoria greviştilor. Ca rezultat, urmă o
mărire a salariilor şi o scădere a timpului de lucru 39 . Ziarul „Kolozsvári
Munkás" („Muncitorul clujean") aprecia acest succes în modul următor: „ . . . de la început am crezut în victoria muncitorilor tîmplari, căci
după cîte ştim organizaţia muncitorilor lemnari este puternică şi solidă, dovadă fiind şi luptele de acum" 40 . La trei ani după aceste evenimente, în anul 1909, îi vom găsi pe muncitorii lemnari din Cluj din
nou strîns uniţi, gata de luptă. Patronii, care nu s-au împăcat cu -consolidarea sindicatului muncitorilor lemnari, cu creşterea influenţei
acestora, au vrut să introducă în locul contractelor colective, contracte individuale, aşa numitul „sistem al carnetelor" („barcarender").
Prin acest sistem ei ar fi putut constrânge muncitorii să părăsească sindicatul şi să accepte condiţiile puse, salariile stabilite de ei. Muncitorii
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au respins însă 'cu hotărîre acest atac patronal; răspunsul patronilor fu
excluderea muncitorilor. Excluderea a ţinut zece săptămâni 41 , terminîndu-se cu victoria muncitorilor. Patronii trebuiau să renunţe la sistemul carnetelor şi să accepte condiţiile puse de muncitori şi stabilite
în contractul colectiv iscălit la 31 decembrie 190942. În iunie 1911, declară grevă 150 de muncitori lemnari din Cluj, cerând mărirea salariilor43, iar în anul următor 1912 vom găsi 243 muncitori lemnari angajaţi în grevă 44 .
Nu avem date despre felul în care muncitorii firmei Triska s-au
alăturat acestei lupte, nici despre numărul lor în luptă. Doar amintirile palide al evenimentelor, amintiri provenite de la muncitorii lemnari
vîrstnici, formează baza spre a ne da seama de felul luptelor vremii şi
de participarea la ele. Deoarece memoria umană — cu toate că nu reţine evenimentele de mică importanţă — constituie o sursă demnă de
crezare, ea păstrează chiar la distanţă de zeci de ani ceea ce constituie amintiri zguduitoare din trecut, nu aveam de ce să ne îndoim
dacă cei vîrstnici îşi aduc aminte că angajaţii de la Triska au luat şi
ei parte la evenimente.
Mulţi ani de-a rândul, muncitorii lemnari clujeni şi-au avut partea
şi în luptele politice duse împotriva claselor dominante maghiare, pentru libertăţi democratice şi, mai tîrziu, împotriva pregătirilor de război.
Din lîncezeala în care mişcarea muncitorească din Transilvania,
implicit cea din Cluj, a fost constrânsă de către autorităţile monarhiei
austro-ungare — prin mobilizările de masă, militarizarea vieţii economice, paralizarea totală a libertăţii de organizare şi acţiune, în general
prin teroarea brutală a autorităţilor —, ea începe să-şi revină în 1917.
Dorinţa de luptă, sugrumată, dar trăind latent, se deşteaptă, manifestîndu-se mai întîi sub forma mişcărilor antirăzboinice, apoi sub forma
mişcărilor sociale şi naţionale. Izbînda şi ecoul tot mai intens al Marii
Revoluţii Socialiste din Octombrie, au avut o puternică influenţă asupra mişcărilor muncitorimii ce căuta să scape de infernul războiului.
Revoluţia a dat impuls acelui avînt revoluţionar care, cerând pace,
drepturi, viaţă omenească, a cuprins mişcarea muncitorească din ţara
noastră şi se manifestă eu putere şi în viaţa Clujului, spărgînd zidul
restricţiilor de război.
Agitaţia socialistă pătrunde din nou între zidurile uzinelor, fabricilor, atelierelor păzite eu baionete; valul organizării cuprinde muncitorimea.
In condiţiile prăbuşirii imperiului habsburgic, sub jugul căruia
căzuseră naţiuni şi naţionalităţi, s-a desăvîrşit idealul de veacuri al maselor: unirea Transilvaniei cu România, crearea statului naţional român unitar. Marele act de la 1 decembrie 1918 a deschis căi noi în
faţa societăţii româneşti, creînd condiţii propice dezvoltării economice
şi sociale, în interesul maselor largi ale populaţiei. Clasele dominante
însă au folosit unirea lîn scopurile lor, pentru întărirea dominaţiei lor
de clasă, sporind exploatarea şi înteţind măsurile de reprimare a mişcării revoluţionare a maselor muncitoare, forţă hotărâtoare în. înfăptuirea măsurilor de progres al ţării.
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Pe fondul situaţiei economice şi social-politice din anii 1918—1920
s-a desfăşurat un puternic avînt revoluţionar al luptei populare. Muncitorimea română, maghiară şi de alte naţionalităţi din Cluj se va găsi
şi ea în rîndurile celor ce s-au încadrat de la început în grevele declanşate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi trai, pentru recunoaşterea organizaţiilor muncitoreşti şi cucerirea de drepturi şi libertăţi democratice. La aceste lupte, muncitorii lemnari din oraş au luat
parte avînd un rol de seamă. Ei declară grevă în august 1919, apoi în
iunie 1920. Aidoma celorlalţi muncitori din oraş, lupta lor îşi atinge
apogeul în octombrie 1920, în marele flux al grevei generale care a
cuprins toată ţara.
Muncitorii lemnari constituiau un detaşament de frunte al frontului clujean al grevei generale. Ei erau reprezentaţi de către Ioan Baga
în comitetul de acţiune pe oraş ce a organizat şi îndrumat greva, iar
în dimineaţa zilei de 21 octombrie, la data începerii grevei la Cluj, cu
toţii s-au angajat conştient în greva generală, avînd o ţinută combativă, dînd totodată dovadă de disciplină de luptă, urmînd cu toată
încrederea îndrumările zilnice ale comitetului de grevă pe sindicat
ales cu o săptămînă mai înainte, îndrumări privitoare la desfăşurarea
concretă a acestei mari acţiuni de clasă. Strîns uniţi cu muncitorii din
diferite branşe, lemnarii din Cluj au întrebuinţat diferite forme de rezistenţă în lupta lor dusă împotriva autorităţilor burghezo-moşiereşti,
pînă la încetarea grevei în zilele de 28—29 octombrie 1920.
Rezultatul acţunilor desfăşurate de clasa muncitoare în perioada
avîntului revoluţionar din anii 1918-1920 a fost constituirea Partidului Comunist Român, la 8 mai 1921. Crearea partidului marxist-leninist
a reprezentat o cotitură istorică în viaţa mişcării muncitoreşti din ţara
noastră, a ridicat pe o treaptă superioară lupta clasei muncitoare.

Capitolul

II

ÎN RÎNDURILE ÎNTREPRINDERILOR
DE PRELUCRAREA LEMNULUI
(1924-1944)

1. FIRMA TRISKA PE CALEA UNEI NOI PRODUCŢII

J n iunie 1924, firma Triska publică următorul anunţ: „...deschidem noua noastră secţie, amenajată acum cu mijloacele cele mai moderne, pentru prelucrarea şi industrializarea lemnului. Aici, in contul
unei modeste taxe în acord, executăm cu maşinile noastre moderne
orice operaţiune legată de această branşă. Săli de lucru luminoase şi
frumoase, o poziţie centrală avantajoasă, cele mai moderne maşini,
taxe ieftine în acord, deservire rapidă şi punctuală . . .
Acceptăm fabricarea unor articole de masă pe bază de înţelegeri
speciale.
Vom da publicităţii data precisă a deschiderii uzinei . . ."1.
Ce i-a determinat pe succesorii lui Triska să schimbe orientarea
întreprinderii lor comerciale-industriale de peste o jumătate de veac,
bazată pe desfacerea, repararea şi fabricarea pianelor? Ce a dus la
această nouă linie în politica lor comercială? Prin ce măsură a modificat această decizie principala lor preocupare de pînă acum: desfacerea
şi repararea pianelor?
Anii de criză şi de inflaţie ce au urmat primului război mondial,
în urma distrugerii enormei cantităţi de bunuri materiale, dezorganizării economice, se încheie odată cu anul 1922. începe o perioadă de
reconstrucţie şi consolidare economică. încadrată organic în procesul
general al dezvoltării economice în întreaga ţară, şi viaţa economică
a oraşului Cluj cunoaşte în toate compartimentele sale o evoluţie
crescîndă. Se accelerează eu deosebire ritmul de dezvoltare a ramurilor industriale de producţie a articolelor de larg consum sau de deservire a lor cu materiile prime necesare, ramuri în care se observă o
cerere crescîndă. în timpul războiului, marea majoritate a populaţiei
s-a pauperizat, distrugîndu-i-se total sau parţial mobilierul şi utilajul
casnic. Pe măsură ce viaţa îşi relua încetul cu încetul vechiul curs,
masele muncitoare trebuiau să se îngrijească de necesităţile de mai
sus, fie chiar în cantităţi şi calităţi mai reduse, datorită resurselor lor
materiale mai slabe. Această cerinţă crescută din cauza nevoilor a avut
o influenţă favorabilă şi asupra dezvoltării industriei lemnului. Dacă
înainte de anul 1918, la Cluj funcţionau doar două întreprinderi de
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industrie lemnoasă cu cîte 20 sau peste 20 de muncitori (avînd un
total de 42 muncitori) 2 , în anul 1924 găsim în oraş şapte întreprinderi
cu 374 muncitori 3 , pe lîngă care se mai află înregistrate în registrele
industriale ale vremii 4 întreprinderi de industrie a lemnului, cu un
efectiv muncitoresc mai mic, dar eu capital de peste 10.000 lei.
în afară de unităţile mai mari de prelucrare a lemnului, la Cluj
mai lucrau, la începutul celui de al treilea deceniu al secolului nostru,
133 de mici meşteşugari tîmplari, avînd citeva sute de salariaţi 4 . Oricît de curios ar părea, totuşi aceşti mici meşteşugari constituiau pilonii
noii firme industriale în care s-a lansat firma Triska. în numeroasele
ateliere mărunte, munca avea loc cu metode tradiţionale, cu unelte de
genul celor utilizate de bresle, bazate exclusiv pe forţa umană şi fără
mecanisme. în condiţiile capitalismului ce se moderniza în mai multe
privinţe, executarea cu unelte manuale a diverselor faze în prelucrarea lemnului constituia un procedeu de producţie implicînd un preţ de
cost ridicat, eu atît mai mult, cu cit salariile începură şi ele să urce
treptat. Această situaţie apăsătoare pentru micii meseriaşi tîmplari a
făcut ca în calculele de afaceri ale succesorilor lui Triska să apară o
decizie importantă: aceea de a amenaja un atelier mecanizat pentru
prelucrarea lemnului. Nu era vorba de un ajutor dezinteresat dat micilor meşteşugari tîmplari de către firma Triska, de a participa la retezarea prea înaltei coroane a preţului de cost, ci de abordarea unei noi
posibilităţi conjuncturale, cu scopul de a amortiza rapid şi cu cîştig
sumele investite, refăc'înd totodată „pierderile" în domeniul, încă neîndestulător, al desfacerii pianelor.
Pe lîngă situaţia prezentată, (încă o împrejurare a influenţat în
mod hotărîtor firma Triska în abordarea acestei idei: anume, greva
muncitorilor tîmplari şi consecinţele ei, ce se pretau a fi fructificate
cu folos.
Principala revendicare a muncitorilor tîmplari din Cluj, în cadrul
grevei lor generale izbucnite în aprilie 1923, era mărirea salariilor.
Faţă de salariile stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat cu
doi ani în urmă, scumpetea a crescut cu oca 145%, pe cînd salariile
fură mărite cu abia 85%- încercînd să se apropie cel puţin de creşterea preţurilor bunurilor de larg consum, muncitorii au pornit la luptă
eu cereri de mărire a salariilor cu 50-75%. Conform vechiului obicei
capitalist, patronii au adoptat în tratativele ou delegaţia muncitorilor
poziţia că cererile lor nu pot fi satisfăcute, ba chiar spunînd că mărirea salariilor nu le-ar ajuta la nimic, ea ducînd la o creştere corespunzătoare a scumpetei. Muncitorii nu voiau însă să accepte, de ce ar
creşte preţul pîinii cu 50-75%. în pas cu mărirea salariilor în ramura
industriei lemnului. Pentru ca însă tratativele să nu eşueze, ei şi-au
redus cererile la o mărire de 25% a salariilor 5 . Patronii promiseră în
schimb abia 8%, iar în locul reviziei salariilor, periodic la 6 săptămîni, conform preţurilor de pe piaţă, oferiră o revizie numai la fiecare 13 săptămîni, de unde practic creşterea promisă de 8% devenea
egală cu zero 0 . Patronii nu se grăbeau să tranşeze tratativele, întrucît
le conveneau „economiile" pe pielea muncitorilor. Acestea din urmă
însă nu dau înapoi, arătînd că salariile de pînă atunci nu le ajung nici
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pentru un trai de mizerie şi spuneau ei — dacă trebuie să flămânzească,
cel puţin refuză să lucreze.
După şapte săptămîni de grevă, în ziua de 8 iunie, muncitorii lemnari ţin o adunare în care analizează stadiul grevei în momentul respectiv. Unanim şi cu entuziasm, hotărîră să-şi menţină revendicările,
coborâte şi aşa la minim. „Mai de grabă acceptăm orice muncă de
zileri, decât să ne aplecăm capul, expunîndu-ne exploatării patronilor" 7 — declară ei. în iulie 1923, lupta dura de 12 săptămâni. Repetatele încercări de a se înţelege ou patronii eşuează 8 . Se trece la vot secret privind continuarea grevei. Rezultatul voturilor caracterizează cu
prisosinţă dîrzenia şi unitatea neînfrântă a muncitorilor lemnari: cu
excepţia a şapte grevişti, majoritatea zdrobitoare a votanţilor este pentru continuarea grevei 9 .
„Se pare că lupta grevistă de şaptesprezece săptămîni a muncitorilor lemnari clujeni a ajuns în impas — scria „Lemnarul", organ central al Uniunii Muncitorilor Lemnari din România —. Străduinţa colegilor noştri de a traduce în viaţă şi la Cluj salariile şi condiţiile de
muncă stabilite prin contractele de muncă ce s-au încheiat in alte
oraşe, cu toate că Clujul este unul din oraşele Transilvaniei dotate cu
cele mai scumpe condiţii de trai — a suferit un eşec datorită rezistenţei încăpăţînate şi extremiste a patronilor" 10 .
Această grevă era o luptă a cca 500 de muncitori lemnari. Atunci
cînd, după peste şaptesprezece săptămîni de rezistenţă nu s-a ajuns
la înţelegere, mulţi dintre ei îşi caută de lucru în altă parte, se împrăştie. Conform ziarelor vremii, cca 300 de muncitori lemnari părăsesc Clujul căutîndu-şi de lucru în ateliere din diferite oraşe ale ţării 11
şi ajungînd chiar pînă la Galaţi.
Astfel stînd lucrurile, după greva din vara anului 1923 a muncitorilor lemnari din Cluj, se manifestă simţitor lipsa braţelor de muncă.
Aceasta a deschis succesorilor lui Triska perspective deosebit de favorabile pentru deschiderea cît mai rapidă şi dezvoltarea prosperă a
atelierului lor de prelucrare a lemnului.
împrejurările schiţate, ca şi evenimentele survenite pe parcurs,
au dus la realizarea noului plan: în ziua de 21 iulie 1924 porneşte pe
drum o nouă creaţie a firmei Triska: atelierul de prelucrare a lemnului12.

2. DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI LA INDUSTRIALIZARE

Terenul de pe
sus, a defunctului
drept locuinţe din
de pe str. 1 Mai
industriale.

str. Văii — zestre matrimonială, cum arătam mai
Franz Triska —, ale cărui construcţii vechi serveau
ultimul an al secolului trecut, de la ridicarea casei
13, ajunge din nou, parţial, a fi folosită în scopuri
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Atelierul de prelucrare a lemnului fu amenajat în partea din spate
a terenului, în clădirea paralelă cu actuala stradă a Sindicatelor, transformată corespunzător scopului. Se compunea din două sectoare: atelierul de maşini şi hala de cazane.
Instalaţia atelierului de maşini a fost furnizată de firma Kirchner
din Germania. Ea consta din următoarele:
— ferestrău panglică
— abrichterul (maşină de îndreptat)
— rindea grosime (maşina de rindeluit la grosime)
— frezerul, combinat cu un ferestrău circular şi burghiu
— ferestrău circular
— polizor automat 13 .
Toate erau maşini moderne, corespunzătoare nivelului tehnic al
vremii. îndeosebi maşiina de rindeluit la grosime a trezit interesul
micilor meşteşugari tîmplari, prin lăţimea ei de lucru de 80 cm. fiind
singura maşină de acest gen în întreg oraşul.
Hala de cazane lucra cu o maşină cu aburi (loeomobil) alimentată
cu deşeuri lemnoase şi muşchi. Avea o roată mare ce acţiona cureaua
de transmisie, condusă printr-o galerie în sala de maşini. Toate maşinile erau puse în funcţiune prin această transmisie.
La început, succesorii lui Triska nu lucrau pentru sine, ci primeau
de lucru de la mici meşteşugari fie astfel, încît proprii lor angajaţi —
pe atunci îincă în număr mai mic — executau prelucrarea la maşină a
materialelor aduse, fie că micii meseriaşi lucrau ei înşişi la maşină,
în ambele cazuri, plata trebuia făcută în acord.
Această formă de întreprindere nu dură decît un an şi jumătate,
pînă cînd firma Triska a ajuns într-o situaţie financiară încît a putut
să treacă şi la industrializarea lemnului, asigurînd atît bazele tehnice,
cît şi forţa de muncă.
Pe linia tradiţiilor firmei Triska, industrializarea lemnului a început în domeniul fabricării instrumentelor muzicale, nu însă prin fabricarea pianelor, ci a gramofoanelor. Gramofoanele „I.T.J.", „maşinile
vorbitoare", cum li se spunea pe atunci, au apărut 'încă la sfîrşitul
anului 1925 ea produse ale firmei Triska 14 . Piesele necesare fură importate din Germania. Cutiile, respectiv dulapurile în care erau aşezate,
se confecţionau în atelierul firmei în vreo 12 variante. Printre ele se
găseau şi tipuri ce aveau asamblate în dulapul gramofonului şi pîlnia
pentru nuanţarea timbrului. Atare procedeu de construcţie, pe lîngă
faptul că reflecta orientarea modernă în fabricarea gramofoanelor, ascunzând pîlnia mare în formă de corn, necesita şi experienţă, pricepere
în specialitate. Dulapurile gramofoanelor trebuiau fabricate din lemn
de rezonanţă corespunzător, în dimensiuni potrivite, spre a se asigura
timbrul potrivit. Au fost folosite aici cu succes şi experienţele vechii
îndeletniciri, fabricarea şi repararea pianelor. Pe parcurs a apărut pe
gramofoanele firmei Triska o nouă denumire: „Melodion" 15 .
Pe lîngă fabricarea gramofoanelor, în special către sfîrşitul anilor celui de al treilea deceniu, cînd radioul începu să concureze tot
mai mult aceste produse, s-a trecut la fabricarea articolelor casnice
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Aspecte

din interiorul

atelierului

Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj

de prelucrare

a

lemnului

din lemn. Un asemenea produs de seamă, ce avea piaţă de desfacere
în toată ţara, era tava de lemn, cu suport din lemn de frasin lustruit
şi cu margine neagră 16 .
Sectorul de industrializare a 'lemnului a fost amplasat in 4-5 camere din aripa dosnică a clădirii de pe str. 1 Mai, la etai. Aici lucrau

Interiorul

atelierului

de reparat

piane

15 persoane, zece bărbaţi şi cinci femei. Bărbaţii efectuau munca de
tîmplărie, iar femeile lustruitul. Materia primă o primea de-a gata de
la sectorul propriu de prelucrare a lemnului, care începînd din 1928-29
a sistat munca în chirie pentru micii meseriaşi, trecînd el însăşi la
prelucrarea lemnului necesar utilizării interne.
într-un atelier separat a continuat să fie practicată vechea îndeletnicire a reparării pianelor 17 : înlocuirea clapelor, a corzilor,
lustruitul, acordarea etc. Se fabricau şi scaune pentru piane şi s-au
făcut şi instalaţii pentru împletitul corzilor de pian. în acest atelier,
aflat pe atunci în casa veche din locul actualei vile de pe str. Sindicatelor nr. 6, muncitorii lucrau sub conducerea unui specialist din
Viena.
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Pe la mijlocul deceniului al treilea, firma comercială-industrială
ce funcţiona sub numele Iozefinei Triska, făcea parte din întreprinderile lemnoase prospere şi în treptată dezvoltare din Cluj. Erau anii
stabilizării economice, cînd conjunctura capitalistă a creat condiţii
optime dezvoltării industriale. întreprinzătorii plini de inventivitate,
care nu aşteptau ci creau posibilităţi, au putut avea un bilanţ favorabil în decurs de cîţiva ani. Succesorii lui Triska se numără şi ei
printre acei întreprinzători.

3. ANGAJAŢII FIRMEI ÎN RÎNDURILE MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI

Pe plan social, anii stabilizării economice nu rămaseră fără efect.
Cele mai mari griji existenţiale ale muncitorilor fură oarecum atenuate,
muncitorimea nu s-a angajat în lupte de mai mare anvergură. Prin
contractele colective, reînoite an de an, ea căuta să-şi asigure îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai, să păstreze rezultatele
obţinute.
Cei vre-o 20—22 muncitori permanenţi de la sectorul industrial
al firmei Triska, format din atelierele de prelucrare şi industrializare
a lemnului, precum şi de reparare de piane, aveau şi ei fixat prin
contractul colectiv, timpul de lucru, salarizarea, asigurările în caz de
boală, în general reglementarea relaţiilor dintre ei şi patroni. Timpul
de lucru era de 8 ore, ceea ce constituia o cucerire de seamă a marilor lupte muncitoreşti din anii postbelici; se lucra de la ora 7,30 pînă
la orele 16,30, cu o pauză de o oră pentru masă. Plata se făcea în
acord, conform limitei superioare a salariilor din industria lemnului.
Din punct de vedere organizatoric, ei aparţineau Sindicatului
Unitar, organizaţie de masă independentă a muncitorilor din România,
neafiliată nici unui for internaţional, care îşi propunea ca principal
ţel apărarea pe baza luptei revoluţionare a intereselor vitale ale clasei muncitoare.
Centrul activităţii organizatorice se afla în localul Uniunii Muncitorilor Lemnari din România, în clădirea, pe atunci formată numai din
parter, din piaţa Muzeului nr. 2, unde în prezent se găseşte clubul fabricii noastre. Aici se adunau după lucru, seara, muncitorii lemnari din oraş,
spre a dezbate fie în şedinţe organizate, fie în grupuri mai mici sau mai
mari evenimentele zilei, problemele şi sarcinile organiaztorice. Biblioteca, înjghebată din taxele de membru, în care pe lîngă lucrări beletristice şi de cultură generală se găseau în mare număr şi publicaţii
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„Lemnarul"
— „Famunkăs"
—
„Holzarbeiter", organul oficial al Uniunii
Muncitorilor Lemnari
din
România
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marxiste, era pusă întotdeauna la dispoziţia celor interesaţi, la fel şi
presa muncitorească revoluţionară, în rîndul ei organul în limba
română, maghiară şi germană al Uniunii: „Lemnarul" — „Famunkâs"
— „Holzarbeiter". în acest fel, serile petrecute în localul sindicatului
contribuiau la formarea conştiinţei, sporirea cunoştinţelor, consolidarea
solidarităţii muncitoreşti.
Grupul clujean al muncitorilor
lemnari avea peste 230 membri 18 ,
majoritatea fiind muncitori pătrunşi
de spirit de abnegaţie, demn de
recunoştinţa posterităţii. Ei alcătuiau principala bază a extinderii
mişcării comuniste în fabrici şi ateliere. încă din anii 1918-1921, ani
de avînt irevoluţionar, ei se aflau
printre cei ce nu s-au identificat cu
acei conducători de partid şi sindicali social-democraţi care propovăduiau acomodarea la „legalitatea"
regimului burghezo-moşieresc, mulţumindu-se eu succese minime, care
se temeau de luptă, de jertfe, de
lupta de clasă făţişă. Mai mulţi
muncitori lemnari, comunişti şi social-democraţi de stingă din Cluj,
iar sub îndrumarea ilor întreg sindicatul lemnarilor din. Cluj, au luat
parte în mod activ la acţiunile ideologice şi politice, îndreptate — mai
cu seamă pe baza 'învăţămintelor
Nicolae Pascu (—1944)
primul
maisgrevei generale din 1920 — în toatru maşinist
al firmei Triska,
membru
tă ţara, spre a reorganiza Partiîn conducerea
Uniunii
Muncitorilor
dul Socialist, partid al muncitoriLemnari
din
România
lor, conform cerinţelor noii etape
de 'dezvoltare, spre a-1 transforma
în partid comunist. Atunci cînd,
în februarie 1921, a fost ales un organ de conducere împotriva acţiunilor elementelor de dreapta reformiste, organ denumit Comitetul provizoriu executiv din Ardeal al Partidului Socialist din România — şi
care conducea, practic, pe scară regională pregătirea acţiunilor locale
ale Partidului Socialist, în vederea creării partidului comunist —,
printre primii care s-au alăturat Comitetului provizoriu şi l-au sprijinit în desfăşurarea activităţii sale au fost lemnarii. în declaraţia lor
de aderare muncitorii lemnari din Cluj spuneau între altele: „Noi nu
putem fi abătuţi din drumul cel drept, unitatea noastră nu se poate
d e z b i n a . . . Recunoaştem Consiliul provizoriu şi totodată îl împuternicim cu conducerea, pînă cînd va fi posibilă ţinerea congresului" 19 .

r
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Dintre muncitorii fruntaşi în mişcarea muncitorească revoluţionară
a oraşului, care au înţeles din timp că una din condiţiile hotărîtoare
ale succesului luptei împotriva claselor exploatatoare este partidul
comunist, care în lumina învăţăturilor marxist-leniniste e capabil să
organizeze şi să conducă pe o cale consecvent revoluţionară masele
în sensul eliberării sociale, îl găsim în rîndul angajaţilor de la firma
Triska pe Nicolae Pascu, primul maistru maşinist de la atelierul de
prelucrare a lemnului 20 .
Pascu se călise ca luptător revoluţionar încă în anii anteriori, mai
întîi ca participant la apărarea Republicii Ungare a Sfaturilor, apoi în
marile lupte de masă din ţară. După crearea, la 8 mai 1921 a Partidului Comunist Român, el devine redactor şef al ziarului muncitoresc
„Fâklya" („Făclia") apărut la Cluj, care a militat de p e poziţii înaintate, comuniste, pentru apărarea consecventă a intereselor muncitorimii, îndeplinind un important rol de clarificare a problemelor poli-
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tice, ideologice şi organizatorice ale mişcării muncitoreşti din România,
în lupta pentru transformarea Partidului Socialist în partid revoluţionar de tip nou şi pentru afilierea la Internaţionala a IlI-a, ziar ce
menţiona cu mîndrie pe antet, după crearea partidului comunist, că
este „Cotidian în limba maghiară a Partidului Comunist din România" 21 .
Totodată, Nicolae Pascu era unul din neobosiţii organizatori ai activităţii de creare a organizaţiei locale de partid, frînată continuu de
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autorităţi. Mai tîrziu, îl vom găsi în rîndul conducătorilor Uniunii
Muncitorilor Lemnari din România, astfel putînd reprezenta la cel
mai înalt nivel interesele muncitorilor de la firma Triska.
Din cauza atitudinii sale militante, revoluţionare, Pascu nu a putut
sta multă vreme în cîte un atelier, dar după el rămîneau întotdeauna
adepţi pe care el îi cîştigase pentru mişcare. Nu urmărea rezultate
rapide, spectaculoase, trecerea neapărată la greve, organizarea unor
„mişcări", ci rezultate trainice, obţinute prin muncă stăruitoare. în
această privinţă, Pascu făcea parte dintre muncitorii înaintaţi, care
îşi dădeau seama tot mai mult că în condiţiile date se poate obţine
rezultate numai dacă muncitorii cei mai activi se încadrează în mişcarea sindicală, dacă participă la grijile şi luptele de zi cu zi ale
vieţii muncitoreşti, dacă înţeleg pe muncitorii de felurite orientări şi
îi fac să le înţeleagă scopurile luptei revoluţionare.
In aceşti ani, muncitorii de la firma Triska nu ajung la conflicte
deschise cu patronii, dar se alătură oricărei mişcări desfăşurate în
cadrul branşei, fiind solidari cu ea, sau sprijinind-o într-o formă sau
alta. De aceea, nu sînt rare neînţelegerile între ei şi succesorii lui
Triska, nu însă într-un grad care să ducă la declararea unei greve.

4. ANII CRIZEI ECONOMICE

Criza economiei mondiale în anii 1929-1933, agravată la noi în
ţară prin împletirea crizei financiare şi industriale cu o puternică
criză în agricultură, a creat o situaţie extrem de gravă pentru economia României. Un noian de falimente, lipsă de bani şi insolvabilitate,
închideri de fabrici, ateliere, magazine, reducerea activităţii întreprinderilor, şomaj în masă şi mizerie muncitorească, plîngeri generale
f i nesiguranţa existenţei; peste tot unde s-a manifestat aceasta, cea
mai gravă criză a capitalismului modern, s-au produs distrugeri de
amploarea celor provocate de un război.
Efectul distrugător al crizei nu a cruţat nici viaţa economică-socială
a oraşului Cluj. într-adevăr, deşi anul 1929 marchează abia începuturile crizei, jumătate din uzinele, fabricile şi exploatările capitaliste
îşi încheie în acest an bilanţurile cu pierderi serioase. De pildă, în
domeniul industriei lemnului — ce ne interesează aici — pierderile
erau de 50 %22. în mod deosebit situaţia financiară a păturilor inferioare şi mijlocii ale burgheziei a fost zguduită din temelii de împrejurările grave, create de criza economică. Industriaşii, comercianţii
mici şi mijlocii au resimţit cu toată asprimea ei criza de desfacere şi
absenţa aproape totală a creditului. în lipsa unor cît de cit însemnate
fonduri de materiale de rezervă, aceste pături s-au găsit î-n pragul
falimentului total. Numărul întreprinderilor 'industriale şi comerciale
42

insolvabile creştea din zi în zi. într-un articol de fond, un săptămînal
economic din Cluj caracterizează astfel starea disperată a păturilor
inferioare ale burgheziei: „Situaţia este că azi comercianţilor şi industriaşilor nici nu le mai plăteşte nimeni, afacerile acestora fiind reduse la zero, izvoarele de credite secînd cu totul, în vreme ce ei nu
pot să se atingă nici măcar de capitalul propriu plasat 'în depunere,
fiind în schimb executaţi pentru tot felul de impozite şi taxe" 23 .
Puternicele zguduiri provocate de criză au făcut ca marea majoritate a întreprinderilor industriale şi comerciale mici sau mijlocii să-şi
înceteze temporar sau definitiv activitatea. Astfel la Tribunalul judeţului Cluj s-au înregistrat în anii 1929-1933 peste 420 cereri de faliment, prezentate de firme individuale şi colective din sectorul industriei şi comerţului, ceea ce reprezintă ciirca 25% din totalul firmelor
existente în judeţul Cluj 24 .
Cu toate că firma Triska nu figura în rîndul întreprinderilor comerciale-industriale falimentare, ea s-a resimţit puternic de pe urma anilor de criză, mai ales în urma faptului că criza financiară şi de credit
se manifestă cu insistenţă şi în sfera bancară, avînd efecte din ce in
ce mai nefaste. Aceasta pentru că firma Triska şi-a procurat instalaţiile atelierului de prelucrare a lemnului, deschis în vara anului 1924,
clintr-un împrumut contractat de la Banca de Credit şi Economii din
Cluj. Tot de la această instituţie a luat împrumut pentru cheltuelile
legate de dezvoltarea sectorului de industrializare a lemnului, de transformarea vechilor clădiri în scopuri industriale, ca şi de renovarea
casei de pe str. 1 Mai. întrucât şi Banca de Credit şi Economii din Cluj
se zbătea în ghiarele crizei, aidoma celorlalte instituţii bancare, a
pornit şi ea o campanie înverşunată pentru recuperarea fondurilor
plasate şi, pe cit posibil, a beneficiilor. Banca revoacă împrumutul
acordat firmei Triska şi în cele din urmă, aceasta fiind insolvabilă,
pune mîna pe clădirea din str. 1 Mai şi pe parte din terenul aparţinător. Criza răpi aşadar impunătoarea casă Triska, foştii proprietari devenind chiriaşi 25 .
Criza atinse şi atelierul de prelucrare şi industrializare a lemnului
al firmei, care însă a putut fi salvat de faliment prin trecerea la fabricarea rechizitelor şcolare: plăci de desen, penare, echere şi liniare
(drepte şi în formă de T), rame pentru ghiozdane etc. Atelierul is-a
salvat, dar o parte a muncitorilor a ajuns fără lucru, sporind cifra de
aproape 300 muncitori şomeri din industria lemnului 26 . Astfel, în anul
1932 la un moment dat au rămas, în atelierele succesorilor lui Triska,
abia 5 muncitori 27 .
Pentru muncitorii din oraşul Cluj, primul an al crizei economice,
anul 1929, înseamnă şi primele concedieri în masă. Simptomele şomajului apar însă mai de timpuriu. în martie 1927, sindicatele aveau
înregistraţi cca. 900 şomeri 28 . Afirmaţia că „Pînă acum mulţimea chiar
dacă a avut să îndure mizeria, n-a ştiut ce-i foamea. Oricine voia să
muncească găsea de lucru şi-şi putea agonisi bucăţica de pîine" 29
reflecta situaţia reală fără a o exagera de loc. în mediul muncitoresc,
acum îşi face însă din nou apariţia mizeria din ce în ce mai neagră.
43

în martie 1928, numărul muncitorilor organizaţi, lipsiţi de lucru, trecea de 800, din care peste 60 erau muncitori lemnari 30 . La sfîrşitul
anului 1929, numărul şomerilor se cifrează deja la mii de oameni.
Anii următori aduc creşterea în continuare a acestui număr. în toamna
anului 1932, numărul şomerilor s-a ridicat la 400031, iar la începutul
anului 1933 chiar şi conform statisticilor oficiale numărul şomerilor
era de 850032. „Niciodată poate, mizeria la Cluj n-a fost atît de mare
ca în acest an" — arăta chiar şi o gazetă burgheză 33 . Ca ilustrare a
acestei constatări, adăugăm doar faptul că, faţă de anul 1927 consumaţia de pîine a descrescut în 1930 cu 30%, iar în anul 1932 cu 50 %34.
Criza economică din 1929-1933 a adîncit şi mai mult contradicţiile
dintre muncitori şi capitalişti. Exploatarea nemiloasă, încercările patronilor de a ieşi din criză pe seama salariaţilor, au determinat şi
muncitorimea din Cluj să pornească la o serie de acţiuni energice,
pentru muncă şi pîine, pentru apărarea drepturilor cucerite. Marile
lupte, mai ales în anii 1932-1933, ale muncitorimii clujene, în frunte
cu muncitorii ceferişti şi de la „Dermata", au constituit momente importante ale ofensivei generale a clasei muncitoare din ţara noastră,
desfăşurată sub conducerea partidului comunist, pentru ieşirea din
criza economică printr-o ridicare revoluţionară, prin creşterea capacităţii de luptă a clasei muncitoare.
Numeroase acţiuni ale şomerilor, care s-au desfăşurat la Cluj, concomitent cu cele din centrele muncitoreşti, în întreaga ţară, constituiră
un prilej nimerit şi pentru muncitorii, încă activi sau deja concediaţi
ai firmei Triska, de a-şi manifesta hotărîrea de luptă, alăturîndu-se
maselor care s-au ridicat în apărarea intereselor lor vitale, împotriva
ofensivei dezlănţuite de capitalişti 35 .

5. S U B FIRMA „BAERING"

Conducerea atelierului de prelucrare şi industrializare a lemnului
din cadrul firmei Triska, ce şi-a luat între timp denumirea sonoră de
„Fabrică de articole de lemn" 36 , trecu către finele anului 1933 din
mina Iozefinei Triska în cea a fiului ei cel mai mic, Ervin Baatz.
Această schimbare aduse transformări hotărîtoare în destinul întreprinderii, pornind-o pe calea dezvoltării de sine stătătoare.
Spre a înţelege această întorsătură, trebuie isă ne întoarcem cu
cîţiva zeci de ani în urmă. Iozefina Triska, fiica fondatorului Franz
Triska şi a Iozefinei Stadler, s-a măritat în 1898 cu locotenentul Eugen
Baatz, descendent al unei familii de antreprenori navali din Triest.
La Sfîrşitul ultimului deceniu al secolului trecut, ei deveniră moştenitori ai familiei Triska, împreună cu Wilhelm Triska, fratele cel mai
mic al Iozefinei. Eugen Baatz, cel mai în vîrstă dintre cei cinci copii
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ai familiei Baatz, conducea atelierul de prelucrare şi industrializare a
lemnului, Adrian Baatz lucra în magazinul de piane, iar Wilhelm
Triska se ocupa de conducerea atelierului de reparat piane 37 . Conducerea firmei, îndrumarea ei plină de competenţă, o avea însă Iozefina Triska, soţia lui Eugen Baatz senior.
După ce fu pornit atelierul de prelucrare a lemnului mama 1-a ales
pe cel mai tînăr dintre fii, Ervin Baatz, în fruntea întreprinderii,
căutînd să-i asigure şi o corespunzătoare pregătire superioară. După
terminarea liceului, Ervin Baatz îşi cîştigă cunoştinţele de specialitate
necesare, luîndu-şi diploma de inginer electrotehnic în Konstanz am
Bodensse (R.F.G.). întors în plină criză economică generală, inginerul
Baatz găsi afacerile firmei intrate într-o situaţie critică. Familia aştepta
ca tînărul specialist să-şi fructifice de îndată, în interesul firmei, cunoştinţele dobîndite. Baatz, care pe lîngă cunoştinţele de inginer
electrotehnic era înzestrat şi cu altele din domeniul prelucrării lemnului, la început în colaborare cu mama sa, apoi singur, caută să înfrîngă greutăţile. întrucît numeroasele ateliere de prelucrare a lemnului provoacă o concurenţă de neînvins, agravată şi prin criză, din iniţiativa inginerului Baatz se trece la fabricarea rechizitelor şcolare.
Deşi idee salvatoare, aceasta nu fu o soluţie definitivă, deoarece ei
nu au putut face faţă concurenţei cu moderna fabrică de rechizite
şcolare „Exact" din Timişoara. O nouă idee se născu: introducerea
fabricării articolelor sportive, care defini apoi mai departe mersul şi
profilul întreprinderii. Atelierul industriei lemnului de la firma Triska
s-a separat de magazinul de piane şi atelierul de reparat. Vechea
firmă fu înlocuită cu alta: în loc de „Triska-Fabrică de articole de
lemn", pe antetul hîrtiilor oficiale va apare „Baering-Fabrică de articole de sport". Emblema „Baering", trecută pe fiecare piesă fabricată,
nu era altceva, decît numele prescurtat al proprietarului Baatz Ervin
inginer.
Persoana lui Ervin Baatz întrunea în chip fericit îndrăzneala şi capacitatea organizatorică de întreprinzător — moştenite de la mama
sa —, cunoştinţele de specialitate, concepţia în afaceri, dorinţa de
creaţie. Atelierul ce i s-a încredinţat era pentru el pe lîngă o sursă
de venituri şi o putinţă de a-şi manifesta calităţile de inovator şi
experimentator. încă în 1931, Baatz începe experimentarea fabricării
articolelor de sport, iar în toamna anului 1933 trece la producţia lor
în serie. Rachetele de tenis, tălpile şi beţele de schi, articolele pentru
hochei, suliţele, discurile, paletele de tenis deveniră în scurtă vreme
cunoscute, cucerind piaţa românească. Mai mult decît atît: rachetele
de tenis făcură faţă şi în Anglia, patria acestei discipline sportive 38 .
în 1933, fabrica avea încă puţini angajaţi, în număr de 6—839. în
anii următori numărul lor creşte la 20-25. Pe lîngă muncitorii vechi
— ei fiind în anii aceia: Ana Pop, Nicolae Pascu, Bela Martonosi,
Alexandru Csulak, Matei Miskolczi 40 — proprietarul angajă cu predilecţie muncitori tineri, pe care căuta să-i introducă în meserie şi
pă-i facă a îndrăgi fabricarea de articole sportive. Lustruirea şi ambalajul erau efectuate de muncitoare femei.
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în timpul anilor de studiu petrecuţi în străinătate, Baatz învaţă nu
numai specialitatea de inginer electrotehnic — pe care de altfel o
fructifică în întreprinderea sa aflată la un nivel de mecanizare destul
de ridicat —, îşi însuşi temeinice cunoştinţe nu numai în materie de
cunoaştere a materialelor şi tehnologie a producţiei, ci şi eîte ceva
clin noile metode de conducere capitalistă. Raporturile sale cu muncitorimea erau în chip vădit deosebite de
relaţiile capitaliste în general. Aproape
fără excepţie, foştii săi angajaţi vorbesc
'cu consideraţie despre cunoştinţele sale
de specialitate şi bunele sale relaţii cu
oamenii. Nu e vorba numai despre înfrumuseţarea realităţii anilor de tinereţe. în
adevăr Ervin Baatz se comporta cu muncitorii mai bine decît se obişnuia in general. El dădea întotdeauna salarii cu ceva mai bune decît celelalte întreprinderi
din industria lemnului. Cei cîţiva lei cu
care muncitorii primeau salarii mai mari
se compensau prin creşterea intensităţii
munci, folosind renumerarea în acord,
excepţie fălcînd numai în sala de maşini
unde se plătea eu ora 41 .
Pe lîngă toate acestea, ambiţiosul inginer-proprietar folosea, spre a-şi spori
venitul, şi posibilităţile date de dispoziţiile în vigoare privind impozitele, spre
a se eschiva de plata lor. Astfel s-a născut ideea sa de a-şi transforma în cooperativă întreprinderea, de a face din muncitori membri cooperatori şi de
a-şi atribui titulatura de conducător tehnic. „SPORTUL" Cooperativă
pentru exploatări industriale din Cluj, ce luă fiinţă la 25 februarie 193542,
nu era însă declît un paravan menit să deruteze administraţia -financiară.
La începutul celui de al patrulea deceniu, se constată o stagnare în
organizarea muncitorilor fabricii. O dată cu lichidarea abuzivă a
Sindicatelor Unitare în 1929, se destramă şi cadrul organizatoric al
muncitorilor firmei Triska, iar încadrarea lor în sindicatul social-democrat a fost un proces de durată mai lungă, cu atit mai mult, cu cît
după criza au venit la întreprindere mulţi muncitori noi, în majoritate tineri, neversaţi în problemele de mişcare muncitorească. Dacă
ne mai gîndim şi la faptul că nici Ervin Baatz nu privea cu ochi buni
încercările de organizare şi căuta să-i abată pe angajaţi de pe linia
mişcărilor revoluţionare — fără însă a lovi cu străşnicie patronală
„răzvrătiţii" — devine mai uşor de înţeles, de ce chiar în timpul
puşcărilor din 1934-36 pentru o mai bună salarizare, ,,Baering"-ul era
socotit printre întreprinderile neorganizate. Acestea insă nu înseamnă
că muncitorii de aici nu ar fi avut legături cu mişcarea muncitorească
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din oraş. La fabrică lucrau mai mulţi muncitori organizaţi, ca, de pildă,
Bela Martonosi, Iuliu Orbân, care erau în a doua jumătate a deceniului bărbaţi de încredere, apoi Ludovic Barabâs, Ioan Crişan etc. Prin
ei, cuvîntul patidului comunist a ajuns în mediul muncitorilor neorganizaţi, mobilizîndu-i împotriva exploatării capitalistă, pentru înlăturarea pericolului fascist, la lupta pentru democratizarea ţării, pentru apărarea independenţei naţionale, pentru pace. Căminul muncitorilor constructori, aflat în vecinătate, i-a primit şi pe cei de la „Baering", -care au petrecut aici multe seri pline de învăţătură. Zilele de
1 mai 1938, 1939 şi 1940 erau tot atîtea prilejuri de participare la demonstraţiile de stradă, la lupta împotriva regimului dictaturii regale.
Firma „Baering" deşi restrînsă, era o întreprindere rentabilă. Organizarea metodică a economisirii timpului, salariilor, maşinilor, sub
semnul unui principiu de bază al economiei capitaliste moderne, acela
al raţionalizării necontenite, îmbrăţişînd investigaţiile asupra tuturor
mijloacelor şi metodelor ce contribuie la mărirea productivităţii, în
vederea realizării unui profit cît mai mare, de la utilizarea materiei prime
şi folosirea maşinilor pînă la randamentul în muncă, repartizarea
forţei de muncă, respectiv calculaţia, toate acestea şi-au arătat roadele. în acelaşi timp se deschise din ce în ce mai mult şi piaţa de
desfacere. Fabrica făcea livrări pentru fabrica de tutun din Cluj. Trabucurile „Fortuna" şi „Naţional" erau făcute în presa de trabucuri
fabricată la „Baering". „Oberfrezer"-ul cu ajutorul căruia se fabricau
aceste prese fusese cea dintîi maşină de acest gen în oraş 43 . în 1938-39,
Baatz devine furnizor al armatei române, primind comenzi pentru
schiuri, suporturi pentru mitraliere, tălpici pentru tunuri.
Spre a satisface cerinţele, nu mai era suficient atelierul vechi de pe
str. Văii. Profitul realizat stimula noi investiţii, aducea noi decizii importante. Şi, la fel ca altădată în istoria familiei, deciziile fură urmate
de fapte. Ervin Baatz trece la lărgirea întreprinderii.
Era în anul 1939 cînd proprietarul înfloritoarei „Baering-Fabrică de
articole de sport" începe tratative cu Nicolae Munteanu junior, fabricant şi comerciant falimentar de parchete. Rezultatul fu cumpărarea
terenului, clădirilor şi instalaţiilor mecanice de pe strada de atunci
Gutemberg nr. 2. Neavînd capitalul necesar utilării şi pornirii noii
întreprinderi, Baatz găsi în curînd un asociat, în persoana marelui
comerciant, fabricant de unt, brînzeturi, mezeluri şi salam Ioan Vlad.
La 1 februarie 1940 ei încheiară un contract de asociere, conform
căruia, cu investiţii de 500.000 lei capital, se crează întreprinderea de
industrie lemnoasă „Făget", Ioan Vlad et ing. Ervin Baatz, societate
în nume colectiv, avînd ca obiect prelucrarea şi valorificarea lemnului sub orice formă 44 . Peste numai două săptămîni, la 16 februarie,
asociaţii cer înmatricularea urcării capitalului social de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei astfel:
Ioan Vlad aduce în numerar
aport în natură

70.000 lei
680.000 lei
total
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750.000 lei

Ing. Ervin Baatz aduce în numerar
aport iîn natură . . .
total

55.000 lei
195.000 lei
250.000 lei 45

Astfel capitalul firmei aparţine în proporţie de 75% lui Ioan Vlad
şi 25% lui Ervin Baatz. Eliberarea autorizaţiei pentru funcţionarea
întreprinderii, a fost f&cută la data de 28 martie 1940, icu motivarea
că „îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege, iar asemenea
comerţ se consideră de util" 46 .
Lunile următoare sînt dedicate utilării noii întreprinderi. Abia
pornisă însă producţia, au intervenit evenimente tragice în viaţa
ţării, punîndu-se de-a curmezişul activităţii întreprinderii Vlad-Baatz 47 .
în august 1940, României i-a fost impus dictatul de la Viena, prin
care partea de nord a Transilvaniei era răpită şi predată Ungariei
horthyste.
Un uriaş val de proteste izbucni în toată ţara, în scopul de a demonstra camarilei dictaturii şi guvernului, ce au cedat presiunii Germaniei şi Italiei fasciste, voinţa maselor populare largi: apărarea teritoriului patriei, împiedicarea amputării teritoriului naţional şi a căderii
ţării sub jugul fascist. La adunări şi demonstraţii de stradă, de proporţii nemai văzute, răsunară şi la Cluj lozinci de protest: „Jos dictatul
de la Viena!", „Nici un petec de pămînt!", „Jos fascismul înrobitor!",
„Nici o brazdă!" în rîndurile manifestanţilor mergeau cot la cot zeci
de mii de oameni, aparţinînd celor mai diferite clase şi categorii
sociale, avînd cele mai variate orientări politice, români, maghiari şi
de alte naţionalităţi. Voinţa poporului însemna însă foarte puţin în
cazanul celor puternici. Divizarea Transilvaniei, trecerea părţii ei de
nord sub dominaţia fascismului horthyst deveni o realitate.
Urmă o perioadă foarte grea, ani de multe şi profunde griji şi
amărăciuni, de chinuri şi temniţă, de mizerie şi şomaj, de moarte pe
front şi în ghetouri, de umilinţă şi asuprire naţională, în viaţa maselor muncitoare româneşti, maghiare şi evreeşti.

6. S U B FIRMA „E R B A li

La 1 aprilie 1941, coproprietarul întreprinderii „Făget", Ioan Vlad,
iese din întreprindere, cerînd să fie radiat din registrul firmelor 48 . La
17 aprilie 1941, Ervin Baatz dă următoarea declaraţie, depusă la oficiul registrului a firmelor din cadrul Camerei de comerţ şi industrie
din Cluj: „...devenind singurul proprietar exclusiv al susnumitei
firme, începînd cu ziua de azi îmi girez firma sub denumirea Ervin
Baatz „ERBA"40. La 28 aprilie 1941 Tribunalul din Cluj a dispus radie4 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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rea calităţii de asociat a lui Ioan Vlad, precum şi a emblemei „Făget",
înscriindu-se transformarea firmei din societate sub nume colectiv în
firma individuală Baatz Ervin cu denumirea „ERBA"50.
Ca şi în cazul „Baering", numele a fost dat prin prescurtarea iniţialelor numelui de botez şi de familie al proprietarului, însă în ordine
inversă şi omiţînd precizarea „ing".
Obiectul întreprinderii „ERBA" a fost prelucrarea lemnului sub
orice formă. Ervin Baatz s-a folosit din plin de conjunctura deosebit
de favorabilă creată în domeniul industriei lemnului. El se lansa în
acţiuni de mare anvergură, întreprinderea devenind în scurt timp nu
numai cea mai importantă din oraş în ramura lemnului, dar situîndu-se
chiar printre cele mai de seamă de acest gen în întreaga ţară.
Spre a spori capacitatea de producţie şi de depozitare, Baatz căută
să mărească teritoriul ocupat de fabrică. încă de cînd voia să achiziţioneze proprietatea Munteanu, s-a gîndit la posibilitatea de a închiria
proprietatea de teren a fabricii vecine Reich. El reuşeşte în 1941, iar
în octombrie 1943 ajunge chiar proprietar al acestui teren, în schim-
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bul a 2.565.000 lei (95.000 pengo) plătiţi inginerului Eugen Reich51. în
acelaşi an 1941, Baatz închiriază terenul şi clădirile fostei fabrici de
imobilă „Transilvania", cu scadenţă pînă în toamna anului 1943.
Astfel, fabrica „ERBA" se împarte în trei sectoare: în str. Gutemberg se găsea sectorul central, întregit cu vechiul atelier de pe strada
Văii şi cu atelierul închiriat pe str. Maramureşului. Maistru şef al
50
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acestuia din urmă era Bela Martonosi, iar al sectorului „Baering" de
pe str. Văii, Gheorghe Maroşan şi apoi Ludovic Barabâs. Eugen Baatz
coordona munca întregii întreprinderi din sectorul central.
Dacă în atelierul de pe str. Văii producţia avea loc în cadrul şi
condiţiile tehnice vechi — pe str. Maramureşului folosindu-se, de
asemenea, cele două clădiri existente, puţin transformate, cu instalaţii
pentru funcţionarea celor două ateliere manuale şi a vopsitoriei —,
în sectorul central (terenul Reich) se efectuau lucrări de refacere şi
se ridicau construcţii noi. S-a adăugat o nouă parte clădirii cu etaj,
spre a se mări locul de fabricaţie al secţiei de furnir, placaj şi panel;
s-a construit o clădire de 32 m. lungime şi 3 m. lăţime pentru instalaţiile de uscare, un garaj de tractoare; s-a instalat o macara pentru
ridicat buştenii şi o instalaţie de exhaustare pentru purificarea aerului 52 .
Lărgirea bazei tehnice, începută încă în 1939, în parte de fabricaţie
străină — mai ales germană — eu combustie electrică şi în parte
autohtonă, chiar de fabricaţie proprie, continuă şi în 1941. Conform
unui inventar incomplet întocmit la 19 octombrie 1944, efectivul de
maşini instalate consta din următoarele: 5 3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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1 cazan cu 75 m 2 s u p r a f a ţ ă de încălzire
1 locomobilă de 106 H.p.
2 gatere
11 f e r e s t r a i e circulare
1 f e r e s t r ă u m a r e circular
1 maşina d e derulat furnir
1 f e r e s t r ă u circular p e n d u l ă
2 ferăstraie circulare portative
3 f e r ă s t r a i e panglică
2 f e r ă s t r a i e panglică, mici
3 maşini abrichter
5 maşini de rîndelujit
1 maşină d e şlefuit
5 maşini de frezat
4 p r e s e hidraulice
1 presă hidraulică p e n t r u plăci
1 ş t a n ţ ă hidraulică
1 circular p e n t r u tăiat f u r n i r e
1 maşină de şlefuit
1 f o a r f e c ă de tăiat furnir
1 maşină p e n t r u m ă r u n ţ i i clei
1 cilindru de aplicat clei p e panouri
1 Strung de cozi d e topor
1 s t r u n g de cozi de lopeţi
1 strung de cozi d e m ă t u r ă
1 maşină de găurit
2 polizoare
1 ascuţitor p e n t r u cuţitele de d e r u l a r e
2 .dinamuri

—
—
—
—
—
—
—

1 maşină d e gaz
1 pompă Morgtington
1 pompă hidraulică de mînă
1 maşină completă p e n t r u parchet
40 d i v e r s e m o t o a r e electrice
3 t r a c t o a r e şi remorci
4 căruţe

Fabrica „ERBA" prelucra propria ei materie primă. Spre a se detaşa pe cit posibil de fluctuaţia de preţuri a pieţii s-au închiriat păduri
unde lucrau muncitori plătiţi de „ERBA", iar lemnele erau transportate cu tractoare proprii la depozitele din gări sau direct la întreprindere. Baatz s-a îngrijit şi de furnizori permanenţi şi de încredere din
satele aflate în împrejurimi, ocolind piaţa de lemn. O asemenea sursă
de materie primă era comuna Almaşu 54 .
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Buştenii sosiţi la centrală erau de obicei sortaţi de însuşi Baatz,
după principiul folosirii cît mai depline şi cu economie de material.
Deşeurile rămase erau utilizabile într-adevăr numai ca lemn de foc,
pentru cazane sau cumpărate de muncitori.
Prelucrarea materiei prime, scoase din gatere, se făcea în mai multe
secţii. Dintre ele, secţia de furnir, placaj şi panel, instalată la centrală,
ocupa un loc deosebit de important în activitatea fabricii. Materii
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prime ale fabricării mobilei, aceste produse ale industriei lemnului
erau deosebit de căutate. Caracteristic pentru căutarea ce o aveau
furnirul şi plăcile fabricate la „ERBA" era faptul că, de pildă, întreprinderea de Furnir şi Lemn Tare din Oradea comanda vagoane întregi
de la „ERBA" spre a-şi completa produsele 55 . Această secţie dădea
materie primă şi celorlalte secţii: de tîmplărie, articole sportive, şi
mai tîrziu, cea de barăci. Secţia de articole sportive se afla pe
str. Văii şi str. Maramureşului.
Declanşarea, la 22 iunie 1941, a războiului antisovietic de către
Germania hitleristă şi sateliţii ei a deschis perspective şi mai largi
— prin caracterul produselor — fabricii „ERBA". Produsele fabricii
erau puse cu cea mai mare serviabilitate la dispoziţia armatei germane
şi maghiare, care făceau comenzi mari. Şi pentru Ervin Baatz, ca în
generai pentru industria capitalistă, conjunctura de război a adus posibilităţi neprevăzute de mari pentru profit. Faptul că majoritatea
încasărilor făcută de el erau destinate investiţiilor întreprinderii:
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cumpărări şi închirieri de terenuri, construcţii şi procurări de maşini,
nu schimbă esenţa: sursa bănească provenea din mizeria îndurată de
oamenii muncii, din vieţile jertfite pe cîmpul de luptă. Iată, simplu şi
concis, realitatea!
Principala poziţie în cadrul livrărilor de război, o constituiau tălpile de schi. Acestea erau fabricate în două variante: tălpile compacte
din lemn de frasin şi cele în straturi din lemn de frasin şi de fag.
54
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Importante mai erau cozile de lopeţi şi topoare, butoaiele, găleţile, lăzile
de armament, mesele şi scaunele de tabără, etc., toate fabricate în scopuri militare.
Tălpile de schiuri erau foarte căutate, nu numai pe piaţa internă, ci
şi în străinătate. De pildă, în 1941 întreprinderea de comerţ en-gros de
articole sportive Rachner din oraşul Glatz (Germania) a făcut comandă
în valoare de 40.000 mărci 56 .
îm 1943 se trece la fabricarea răcitoarelor, afacere de asemenea
rentabilă.
în 1944, Baatz comandă din Germania maşini pentru fabricarea
barăcilor din lemn, însă nu se ajunge la instalarea şi punerea lor în
funcţiune.
Paralel cu creşterea întreprinderii şi înmulţirea comenzilor, creşte
şi numărul muncitorilor. Dacă înainte cu cîţiva ani, întreprinderea
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lucra cu un efectiv ce abia trecea de 20-25 angajaţi, după anul 1940
ea avea 100-120 muncitori tîmplari calificaţi, precum şi cel puţin tot
atîţia muncitori instruiţi la locul de producţie sau auxiliari. Erau concentraţi aici cei mai buni muncitori tîmplari calificaţi din Cluj. Ceea
ce îi atrăgea era faptul că, chiar în condiţiile date, „ERBA" plătea
salarii peste nivelul mediu. Muncitorii auxiliari se recrutau mai ales
din satele vecine şi apropiate. Numai de la Căpuşul Mare, veneau
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zilnic 19 muncitori 57 . Conform unei practici mai vechi, aflăm printre
angajaţi un număr mai mare de tineri de ambele sexe.
Decretarea întreprinderii ca uzină militară a schimbat mult viaţa
internă a fabricii, deşi tatăl lui Ervin Baatz, datorită gradului de colonel şi legăturilor sale, a reuşit să reducă la minimum intervenţiile
organelor militare. Legea privind ziua de muncă de 8 ore îşi pierdu
vigoarea; ordinea interioară era reglementată de disciplina militară.
Într-o uzină militarizată muncitorii erau obligaţi să lucreze cît şi cum
o cereau „interesele apărării patriei". Fără autorizaţia comandantului
militar nimeni nu putea lipsi de la lucru şi nici schimba locul de
muncă. Salariile erau stabilite prin dispoziţii speciale. Orice fel de
pretenţii privitoare la salarizare se considerau drept instigaţii, subversiune împotriva ordinei sociale. Distrugerile, sabotajul, nesupunerea, răspândirea de zvonuri erau pasibile de rigoarea legii, judecate
fiind prin procedură statarială: închisoare, internare, detaşament de
pedeapsă, deci fiind crunt reprimate. în interiorul uzinelor militarizate, se utiliza ca metodă disciplinară carcera. Deşi la „ERBA" ea n-a
ajuns să fie pusă în practică, stătea în faţa muncitorilor ca un memento!

7. REZISTENTA Şl SALVAREA FABRICII

Imediat după ocuparea nordului Transilvaniei, regimul fascisthorthyst a declanşat o ofensivă concentrată împotriva mişcării muncitoreşti revoluţionare. Prin derutare cu lozinci naţionaliste, prin promisiuni sociale demagogice, prin măsuri de teroare, el a încercat să
destrame rândurile unite ale muncitorilor organizaţi români, maghiari
şi de alte naţionalităţi, pentru a pregăti terenul în scopul activităţii
unor organizaţii muncitoreşti naţionaliste, în scopul înfrîngerii rezistenţei antifasciste. O uriaşă presiune de dreapta se exercita asupra
organizaţiilor muncitoreşti legale, a organizaţiilor Partidului SocialDemocrat şi a sindicatelor, presiune întregită prin diferite metode
brutale de intimidare din partea autorităţilor.
Lupta luă cele mai ascuţite forme tocmai la Cluj. Aceasta era consecinţa directă a faptului că aici nu numai forţele comuniste şi socialdemocrate erau cele mai puternice, ci şi organizaţiile de dreapta:
Centrul Naţional al Muncii şi Organizaţia Naţională Profesională a
Lucrătorilor din Ungaria care căutau să spargă în primul rînd aici
frontul de luptă al muncitorimii internaţionaliste. Deşi în împrejurări
grele şi înfruntând presiuni neîntrerupte, la început — în toamna anului 1940 — muncitorii clujeni reuşesc să-şi apere sindicatele care
anunţă rînd pe rînd că, pentru a ajunge la concentrarea forţelor se
alătură centralelor de la Budapesta ale sindicatelor revoluţionare 58 .
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Sindicatul lemnarilor din Cluj îşi ţine la 22 decembrie 1940 adunarea generală, în localul din actuala Bl. Lenin nr. 32. Se proclamă aici
aderarea la Uniunea Muncitorilor Lemnari, cu condiţia de a se menţine şi pentru anul 1941 statutele, sistemul de asigurări şi de taxe
elaborat încă în cadrul Uniunii Lemnarilor din România, precum şi
de a-şi păstra şi persoana juridică 59 .
Pînă în primăvara anului 1941, sindicatele revoluţionare ajung însă
sub focul concentric al autorităţilor şi al organizaţiilor muncitoreşti
naţionaliste, care cer lichidarea sindicatelor şi alăturarea lor fie Centrului Naţional al Muncii fie Organizaţiei Profesionale.
Tabăra pînă atunci unitară a muncitorilor de la „ERBA" fu şi ea
destrămată în urma teroarei fasciste, a propagandei naţionaliste şi a
demagogiei sociale. Mare parte din muncitori au fost determinaţi să
adere ia Organizaţia Profesională. Atitudinea muncitorilor comunişti
era guvernată de rezoluţia conferinţei regionale pentru Transilvania
a partidului comunist, aflat în adîncă ilegalitate 60 . Conform acestei
hotărîri, acolo unde iau fiinţă unităţi ale Centrului Naţional al Muncii
sau ale Organizaţiei Profesionale, comuniştii sînt îndreptaţi să intre
în aceste organizaţii, orientîndu-le activitatea acestora spre organizaţiile de partid şi sindicate'e social-democrate, care, deşi îngrădite,
formau pe atunci singura bază legală pentru o muncă politică revoluţionară în sînul maselor. Astfel deveniră membrii ai Organizaţiei
Profesionale comuniştii Ioan Crişan, Vilmos Galambos, Gheorghe Nyilas, Iosif Elbe, social-democraţii, Ştefan Nemere, Ştefan Szekely, Ştefan
Tamâs, Ştefan Eperjesi etc.61. Mai mult chiar: s-a reuşit să se pună
mina şi pe conducerea secţiei din Cluj a Organizaţiei Profesionale,
Vilmos Galambos devenind preşedinte, iar Iosif Elbe membru în conducerea secţiei.
Muncitorii revoluţionari de la „ERBA", căliţi în mişcarea muncitorească din România, dispunînd de o bogată experienţă, versaţi în
munca legală şi ilegală, în luptă antifascistă, de propagandă, au avut
grijă ca în interiorul întreprinderii, partidele politice fasciste să nu-şi
poată găsi adepţi. Prin munca lor de lămurire — bazată în mare măsură
pe comunicatele în limba română şi maghiară ale postului de radio
Moscova, ascultat clandestin — ei au căutat să contrabalanseze şi să
neutralizeze propaganda germană şi maghiară de război, să insufle maselor un spirit antifascist.
S-a reuşit şi la fabrica „ERBA" să se creeze o bază financiară pentru ajutorarea membrilor de familie ai muncitorilor duşi pe front.
Strîngerea sumelor se făcea săptămînal, la fiecare salar. Tot prin
acţiune comună au organizat în mai multe rînduri colecte pentru
membrii de familie ai celor duşi pe front. Această acţiune deveni totodată o însemnată formă de rezistenţă politică, creind o posibilitate
legală propagandei antirăzboinice şi antifasciste, atît în mijlocul
celor de la care se colecţionau sume, cît şi a celor ajutoraţi. Un
exemplu deosebit de frumos al solidarităţii a fost acela cînd muncitorii fabricii au contribuit la acţiunea de ajutorare a membrilor de
familie ai comuniştilor închişi şi internaţi în lagăre 62 .
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Cotitura hotărîtoare în mersul războiului la sfirşitul anului 1942,
prin marea victorie a armatei sovietice în bătălia de la Stalingrad,
a creat condiţii mai favorabile desfăşurării propagandei antifasciste
şi antirăzboinice, deschizînd posibilităţi mai largi luptei împotriva
organizaţiilor muncitoreşti naţionaliste. Deziluzia începe să se răspîndească şi în mijlocul acelora care pînă atunci nu au putut ori nu au
vrut să scape de influenţa şuvoiului de minciuni al propagandei fasciste. Aceste lucruri sînt succint înfăţişate în raportul Organizaţiei
Profesionale din Cluj, la data de 2 iunie 1943: „Deşi dătătorii de t o n . . .
ai organizaţiei sînt în întreprinderi muncitorii cu orientare şi concepţie naţională, ei nu mai au putere pentru a crea o stare de spirit
generală, deoarece starea de spirit generală este dominată de muncitorii nevoiaşi, nemulţumiţi, mai prost salarizaţi, care în fundul sufletului sînt plini de simţăminte comuniste. Ei nu cred în victoria puterilor axei, sînt convinşi că după război va înstăpîni o orientare democratică sau comunistă şi între ei dau glas acestei convingeri" 63 .
In vara anului 1943, la „ERBA" s-a maturizat o situaţie în care
mişcarea sindicală organizată şi consolidată pe baza frontului unic,
putea obţine frumoase rezultate. în luna septembrie, muncitorimea de
la fabrică — cu excepţia cîtorva oportunişti — părăsi în bloc Organizaţia Profesională, constituind sindicatul liber internaţionalist, cu
principii revoluţionare, al muncitorilor lemnari din Cluj 64 . Acest caz
a stîrnit furtună în cercurile fasciste. Conducătorii organizaţiilor muncitoreşti naţionaliste interveniră personal la Ervin Baatz, cerînd concedierea celor care au pregătit acţiunea: a lui Gheorghe Nyilas, Iosif
Elbe, Ştefan Szekely. Cererea lor fu însă respinsă, în interesul mersului netulburat al producţiei. Acţiunea celor de la „ERBA" fu o grea
lovitură pentru Organizaţia Profesională. Ea declanşă un proces de
destrămare ce nu putea fi oprit. Cu numai o lună mai tîrziu, în octombrie, a luat fiinţă secţia meşteşugărească a sindicatului liber a muncitorilor lemnari din Cluj, avînd 130 de membri 05 . „Masele răpite încep
să se trezească — caracteriza situaţia Francisc Bruder, secretar al
Partidului Social-Democrat —, ele sînt făţiş nemulţumite şi încetul cu
încetul încep să se întoarcă .. ,"66.
Poverile războiului, măsurile economice şi de altă natură ce apăsau
asupra oamenilor muncii, procedeele nemiloase de oprimare şi represiunile împotriva luptei economice, politice şi culturale a maselor
româneşti ce formau majoritatea populaţiei — întemniţările, concentrările la muncă silnică, concedierile — au dus la creşterea treptată a
nemulţumirilor. Restricţiunile introduse încă în toamna anului 1940
— introducerea cartelelor de zahăr, apoi de untură, făină şi pîine, cu
raţiile de 150 grame stabilite în 1942 — fură dublate prin limitarea
începînd din anul 1943, a tuturor articolelor de larg consum, introducerea livretelor de cumpărare a îmbrăcămintei şi încălţămintei. Pe
măsură ce se micşorau raţiile, majoritatea muncitorilor erau constrînşi
să recurgă tot mai mult la comerţul negru. Salariile stagnau, iar preţurile creşteau neîncetat.
Nu este aşadar o întîmplare că în urma tuturor acestor fapte, ca şi
a activităţii comuniştilor şi social-democraţilor, a bărbaţilor de în60

credere din cadrul sindicatelor, în fabrici şi uzine au izbucnit mişcări
pentru îmbunătăţirea salariilor. Nici fabrica „ERBA" nu rămase străină
de aceste mişcări. In toamna anului 1943 muncitorii au venit cu cereri
de ridicare a salariilor. Din partea lor, membrii comisiei de tratative
erau bărbaţii de încredere: Gheorghe Nyilas, principalul bărbat de
încredere al fabricii, Ştefan Eperjesi şi Iuliu Novâk, acesta din urmă
din partea Organizaţiei Profesionale. Deşi nu s-au obţinut prea multe
rezultate de natură economică, tendinţa politică a mişcării, recunoaşterea sindicatului liber, s-a soldat cu rezultate pozitive 67 .
In vara anului 1944, „ERBA" deveni unul din centrele clujene ale
rezistenţei antifasciste. S-a dezvoltat o mişcare ilegală de partid, al
cărei rezultat fu faptul că începură acţiuni pentru încetinirea producţiei. Convorbirile, şedinţele aveau loc lingă maşinile în funcţiune, ca
o formă de manifestare a rezistenţei pasive şi pentru a preveni luarea
prin surprindere.
Victoria insurecţiei naţionale antifasciste de la 23 august 1944, ieşirea României din războiul hitlerist şi trecerea ei de partea coaliţiei
antihitleriste, a produs o impresie deosebit de puternică asupra populaţiei subjugate din nordul Transilvaniei de fascismul horthyst şi hitlerist. Numeroase documente şi memorii ne înfăţişează panica în rîndurile fasciştilor surprinşi de victoria insurecţiei şi de bucuria ce a
cuprins masele largi populare. Insurecţia nu s-a putut extinde pe acest
teritoriu vremelnic ocupat, însă efectul ei puternic s-a manifestat prin
creşterea impetuoasă a luptei de eliberare a maselor largi populare
de sub stăpînirea fascistă-horthystă.
Partidul Comunist Român o dată cu începerea luptei trupelor române
şi sovietice pentru eliberarea părţii de nord a Transilvaniei a adresat
în septembrie 1944 o înflăcărată chemare maselor populare din acest
teritoriu cotropit de trupele fasciste, chemîndu-le la acţiuni hotărîte
împotriva duşmanului: „Patrioţi români din Ardealul cotropit! Distrugeţi căile de comunicaţii în spatele cotropitorilor, dezarmaţi-i, predaţi-i armatei Române şi Armatei Roşii sau nimiciţi-i. Ţărani români
şi maghiari, nu daţi vite şi căruţe pentru retragerea hitleriştilor, nu-i
găzduiţi în satele voastre, loviţi-i din toate părţile." 68
Oamenii muncii, români, maghiari şi de alte naţionalităţi din oraşele
şi satele din nordul Transilvaniei au răspuns eu acţiuni hotărîte chemărilor de luptă împotriva ocupanţilor horthysto-hitlerişti, dînd grele
lovituri maşinii de război fasciste şi contribuind la eliberarea acestor
meleaguri ale patriei noastre.
Comuniştii sub imboldul insurecţiei victorioase şi-au strîns rîndurile
rărite de teroare criminală horthystă, acţionând în fruntea maselor,
pentru unirea şi mobilizarea tuturor forţelor patriotice, antifasciste.
„Comuniştii erau pretutindeni — citim dintr-o amintire —, şi 23 august
i-a mobilizat la noi acţiuni, nu doaT pe ei, ci chiar şi în cele mai largi
mase muncitoreşti s-a redeşteptat ceea ce au auzit şi învăţat de-a
lungul a peste două decenii de la Partidul Comunist Român. Şi nici
măcar nu era nevoie să fie comunist cel care din spiritul simplu al
omului truditor îşi întorcea faţa spre Răsărit, aşteptîndu-şi eliberarea
din infernul fascismului şi al războiului. Români, maghiari s-au strîns
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laolaltă, ajutîndu-se reciproc şi rezistenţa căpăta astfel desfăşurări
tot mai l a r g i . . ."69.
La Cluj au fost organizate acţiuni de masă pentru zădărnicirea
evacuării şi distrugerii întreprinderilor, instituţiilor şi instalaţiilor
publice. Printre cei care s-au ridicat în apărarea locului lor de muncă
îi găsim şi pe cei de la „ERBA".
După 23 august, proprietarul fabricii fu mobilizat imediat pentru
serviciul militar. Organele militare în retragere au dispus demontarea
uzinei şi transportarea ei în Germania. înainte de a pleca, inginerul
Baatz încredinţă conducerea fabricii lui Gheorghe Nyilas şi Iosif Elbe,
care, ajunşi în această postură neobişnuită şi unică s-au adresat pentru îndrumări organizatorilor mişcării de eliberare. Ei fură sfătuiţi să
aleagă un comitet de acţiune format din antifascişti demni de încredere, să saboteze demontarea fabricii, să-i lămurească pe muncitorii
încă în lucru — producţia fiind deja nesistematic dusă, din cauza
deselor atacuri aeriene — că şi pe viitor vor lucra aici şi să considere
uzina drept a lor.
Deşi s-a trecut la demontarea maşinilor, aceasta se făcea nu pentru
a le transporta, ci pentru a le ascunde sub păm'înt. în acest scop s-au
folosit printre altele pîlniile bombelor lansate de atacul aerian american de la începutul lunii iulie 1944. Au fost ascunse sub pămînt transformatoarele, motoarele electrice, cele mai de preţ şi mai greu de
procurat maşini de prelucrare a lemnului. Tractorul Hoffer proprietate
a fabricii a fost introdus într-o pîlnie de bombă şi acoperit, iar cele
două tractoare Fordson vechi fură desfăcute, fiind astfel salvate de
trupele fasciste în retragere. Roţile remorcilor au fost demontate şi
ascunse. Cazanul, maşina de aburi, maşina de derulat şi presele au
fost acoperite cu buşteni spre a le proteja de eventualele bombardări
sau atacuri armate şi spre a le salva de transportare, iar maşinile
mai mari au fost ascunse printre cherestea.
S-a organizat o pază armată a fabricii, formată din cei mai de încredere muncitori, isub conducerea lui Gheorghe Nyilas, pentru ca, în
caz de nevoie chiar prin luptă deschisă, să se opună rezistenţă aruncării în aer a clădirilor şi să se împiedice transportul utilajului 70 .
ţDatorită măsurilor luate de muncitori, planurile fasciştilor de evacuare au fost zădărnicite.
în urma luptei cot la cot a oştaşilor români şi sovietici, în dimineaţa
zilei de 11 octombrie 1944 Clujul a fost eliberat de odioasa ocupaţie
şi dominaţie fascistă, urîtă de masele populare. Trupele eroice eliberatoare au fost întîmpinate ca salvatori ai vieţii şi avuţiei populaţiei, ai
întreprinderilor şi oraşului, ca eliberatori de sub jugul fascisto-horthyst.
„Tribuna Ardealului", primul ziar apărut la Cluj după eliberare, relata
în felul următor sentimentele nutrite de locuitorii oraşului: „Bucuria
este mare în întreaga ţară. Dar ea este şi mai mare în sînul populaţiei
de aici. Cei care şi-au petrecut ultimii patru ani în acest oraş se bucură
că au ajuns şi ei ziua mare a libertăţii"11.

Capitolul

III

DE LA ELIBERARE LA NAŢIONALIZARE
(1944-1948)

1. RECONSTRUIREA FABRICII

î n c ă din momentul eliberării, la Cluj a început să încolţească o viaţă
nouă. După cum oamenii muncii din celelalte oraşe eliberate, conduşi
de Partidul Comunist Român proaspăt ieşit din ilegalitate, trecură de
îndată la curăţirea de ruinele lăsate de război, la reluarea producţiei
în slujba războiului antifascist sub lozinca „Totul pentru front, totul
pentru victorie!", şi muncitorimea clujeană s-a pus pe picioare şi porni
reconstrucţia, începu să pună în funcţiune uzinele şi fabricile.
Muncitorii din Cluj au depus o muncă eroică, au dat dovadă de multă
energie, de spirit de organizare şi de iniţiativă în munca de refacere
a întreprinderilor. Prin efortul remarcabil al muncitorilor conduşi de
comunişti şi social-democraţi, fabrica „ERBA" se situa printre primele
unităţi industriale unde a pornit producţia.
Cei dinţii care, plini de bucuria eliberării şi a supravieţuirii în urma
agoniei fascismului, s-au adunat în incinta fabricii, au fost vechii muncitori organizaţi, echipa de bază a fabricii. Pătrunşi de credinţa că ajută
la pieirea fascismului şi la fundamentarea noii orînduiri, ei începură să
lucreze. în frunte se aflau cei mai activi membri ai gărzii de salvare
a fabricii, Gheorghe Nyilas, Iosif Elbe, Ioan Crişan, care au intrat neîntîrziat în contact cu organele locale ale Partidului Comunist şi cu
Consiliul Sindical reînfiinţat pe baza frontului unic muncitoresc, trecînd pe baza indicaţiilor primite de aici la muncă susţinută pentru
reînceperea producţiei. încă din primele zile însă, datorită unor împrejurări de forţă majoră, Elbe nu a putut să ia parte în continuare
Ia viaţa fabricii, iar Nyilas primi şi el curînd alte sarcini. Astfel, întreaga grijă a conducerii a rămas pe seama lui Ioan Crişan.
Pentru a reîncepe producţia, trebuiau soluţionate trei sarcini: 1. Repararea clădirilor şi atelierelor avariate, 2. recondiţionarea şi punerea
în funcţiune a maşinilor demontate şi 3. chemarea muncitorilor la lucru.
Eliberarea a găsit clădirile fabricii într-o stare deplorabilă. Atacul
aerian american din 2 iulie 1944 a cauzat grave avarii unei părţi a clădirilor — fabrica fiind lovită de bombă —, altele au suferit în urma
pustiirilor ulterioare. După cum se relatează într-un raport, „în momentul eliberării clădirea fabricii nu avea uşi, ferestre, tavan, nici
5 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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măcar acoperiş . .., toate acestea au fost reparate prin muncă gratuită
de către muncitori" 1 . Paralel eu munca neobosită de curăţire de ruine,
refacere a 'clădirilor, au fost scoase maşinile ascunse, de prelucrare şi
finisare, motoarele electrice. Repararea şi repunerea lor în stare de
funcţionare s-a efectuat în ritm rapid, eu multă inventivitate. Cablurile
electrice deteriorate au fost înlocuite cu altele noi, s-au reinstalat generatoarele electrice şi s-au pus în stare de funcţionare şi cele cu aburi.
Pînă la procurarea a noi curele de transmisie s-au făcut curele din
deşeuri. Se poate spune că fiecare parte de clădire, fiecare maşină îşi
are istoria în procesul refacerii, o istorie scrisă de voinţa şi munca
omului. Au fost aduse de acasă scule pentru reparaţii şi instalaţii, au
fost împrumutate de la alte fabrici sau chiar confecţionate pe loc o
serie de piese. De pildă, tâmplarii au întregit cu 40 de tejghele de tîmplari efectivul secţiilor. S-au construit patru mari magazii — barăci spre
a se proteja de intemperii materiile prime şi finite. în vîrtejul acestui
asalt, muncitorii şi-au găsit timp şi pentru amenajarea unui teren de

Un grup

de muncitori

din

1945

popice. Toată lumea ardea de poftă de lucru şi de viaţă, se întrecea,
toţi erau plini de inventivitate şi voie bună. Lipsea însă pîinea. Cu puţină alimentaţie, aproape fără plată, în primele săptămîni se lucra neobosit pentru fabrică, pe care muncitorii o considerau ca pe a lor. De
pe front, din prizonierat, din alte unităţi unde se angajaseră, muncitorii
vechi începură să se întoarcă şi au venit şi alţii noi. Peste cîteva luni
numărul lor a crescut la cca 1502.
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Pe l'îngă reconstrucţia fabricii nu a fost uitată nici cea a oraşului,
în toamna anului 1944 muncitorii de la „ERBA" au luat parte la refacerea liniilor de transport împreună cu muncitorii de la celelalte întreprinderi, sacrificîndu-şi chiar şi duminicile. La podul Someşului lucrau
zilnic 30-50 oameni de la „ERBA" şi mare parte din lemnăria necesară
aici s-a adus tot de la „ERBA". Printre faptele cele mai descreierate
ale armatei germane în retragere era şi aruncarea în aer a tunelurilor
de la Cojocna, provocînd imense daune, dar fără a reuşi măcar pentru
o clipă să întîrzie înaintarea victorioasă a armatei române şi sovietice.
Pe lîngă muncitorii ceferişti, timp de şase săptămîni au lucrat aici 40
de muncitori de la „ERBA", cîte 12 ore pe zi3. Totodată s-au confecţionat 150 tărgi pentru transportul pămîntului şi al materialelor de construcţie, s-a contribuit şi cu mare cantitate de plăci şi alte materiale la
refacerea tunelurilor 4 .
Lucrătorii diferitelor întreprinderi industriale din Cluj au iniţiat o
adevărată întrecere pentru ajutorarea ţăranilor. în timp ce muncitorii

în amintirea

primului

1 Mai

liber

—

1945

de la fabrica „Unirea" şi uzinele „Dermata" au confecţionat unelte
agricole, pe care le-au distribuit ţăranilor nevoiaşi, muncitorii de la
„ERBA" au pus la dispoziţia ţăranilor de la Someşeni unul dintre cele
trei tractoare ale fabricii 5 . Ei au înţeles că în faza de atunci a războiului antihitlerist, sprijinirea agriculturii şi întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare este o sarcină importantă. Atitudinea
muncitorilor de la „ERBA" constituie încă o dovadă că în acele vremuri
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grele ei se situau pe o poziţie de înaltă conştiinţă şi de un adevărat patriotism.
„ERBA" reîncepu producţia bazîndu-se pe necesităţile reconstrucţiei
şi ale frontului antihitlerist, ca şi ţinând cont de posibilităţile de valorificare pe piaţa liberă. Aprovizionarea relativ bună cu materii prime
— salvate din ceea ce a rămas înainte de eliberare — a făcut posibil
să se pornească imediat producţia, iar rezervele de mărfuri semifinite
şi finite au contribuit la crearea fondurilor băneşti necesare. Conform
unui inventar întocmit la 1 noiembrie 1944, depozitul fabricii dispunea
de următorul stoc:
1. Materii
400
70
2
2
1
500
100

prime:
3

m
„
„
„
„
„
„

2. Materii
2 800
6 000
2 225
5 056
10 000
4 128
62 033
36 180
19 318
500
3.

buşteni de stejar
buşteni de frasin
buşteni de nuc
de paltin
de arin
diferite scînduri
şipci diferite
prime

„

şuc.
II
II
II
pic.
tr
li

„

m2

fabricate:

furnir de frasin
furnir de ulm
furnir de fag
furnir de păr
furnir de paltin
furnir de cireş
furnir blind
furnir blind ulm
furnir de nuc
placaj de fag

Fabricate:

500
2 500
180
20
240
30 000
10 000
500
50
64
20
40

per. schiuri lipite
schiuri pt. copii (din care 200 cu mici defecte)
a
buc. hocherli (scăunele)
mese de tabără
a
cozi de tîrnăcoape
a
cozi de secure, scurte
a
cozi de secure, lungi
găleţi de p l a c a j
II
butoaie de p l a c a j
a
dulapuri de fag
m3
dulapuri de paltin
ii
de stejar
bi

„

4.

Semifabricate:
300 buc.
scaune de grădină
800 „
accesorii pentru roţi
2 000 „
cozi de secure, lungi
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2 000
60
650

„
„
„

cozi de secure, mici
r ă c i t o a r e mici
schiuri lipite (din care 150 cu defecte)

în primele luni de după eliberare, prin folosirea a cca 60% din capacitatea de producţie şi prelucrarea rezervelor existente de materie primă, s-a realizat o producţie în valoare de cica 120 milioane lei. Echilibrul financiar al întreprinderii era satisfăcător, realizîndu-se un beneficiu brut de aproape 118.000 lei6.
Creşterea procesului inflaţionist — ca urmare a dezorganizării economiei naţionale, a distrugerii fondurilor de producţie, a politicii duse
de hitlerişti de secătuire a rezervelor, precum şi a sabotajului capitaliştilor, care accelerau şi sporeau inflaţia prin urcarea preţurilor şi
scoaterea din producţie a unei mari părţi a capitalului, greutăţile deosebit de mari întîmpinate în procurarea de materii prime —, au avut o
influenţă deosebit de nefastă asupra producţiei, în cadrul fabricii. Încercările de a aduce materie primă şi capital prin atragerea unor comercianţi de produse lemnoase, nu s-au dovedit deocamdată a fi soluţii
fericite, deoarece cei atraşi, exploatând lipsa de experienţă a muncitorilor aflaţi în fruntea fabricii, au folosit în scopuri speculative legăturile
lor comerciale cu „ERBA", împingînd întreprinderea la marginea prăpastiei. Nici Ioan Crişan, primul director muncitor al fabricii, nici urmaşul său FranCisc Papa nu au reuşit să biruie greutăţile.

2. ÎN LUPTA PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUCŢIEI

în septembrie 1945, fabrica „ERBA", aflată pînă atunci sub îndrumarea comisiei economice a Consiliului Sindical local, a trecut sub controlul economic al statului. Organul central economic care supraveghea întreprinderile ale căror proprietari nu se aflau în ţară, 1-a
numit administrator de control al fabricii pe Ştefan Dan, „cu deplină
răspundere a întregii activităţi economice şi financiare", avînd obligaţia, în calitatea ce i s-a conferit, „de a lua toate măsurile necesare
pentru a asigura continuarea nestânjenită a activităţii întreprinderii
prevăzută în cadrul actului de constituire din registrul de înmatriculare
a firmei" 7 .
O nouă etapă de luptă a început acum, pentru consolidarea producţiei; a fost o etapă deosebit de grea, de luni întregi în care colectivul
de lucru de la „ERBA" fu pus în faţa unor încercări din cele mai
mari.
în toamna anului 1945 „ERBA" încheia bilanţul unei activităţi de un
an cu un deficit de 80 milioane lei, majoritatea fiind restanţe din impozit şi salarii. Care erau cauzele acestui deficit ce obligă pe conducătorii întreprinderii să cheltuiască suma impozitelor scadente, plătind
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din ea salariile, fără însă a le putea achita integral? în primul rînd,
specula dezmăţată practicată de comercianţii şi agenţii care formau
clientela şi care au exploatat la maximum lipsa de experienţă şi buna
credinţă a conducătorilor fabricii, dar şi corupţia unora dintre angajaţii
administrativi. Să luăm cîteva exemple: Pentru derularea buştenilor —
muncă efectuată în acord — întreprinderea a încheiat un contract cu
furnizorii de 200 mii Iei/mc. pe cînd preţul de cost la această muncă era
de peste 300 mii lei/mc. Luînd ca bază schimbul de 8 ore, aceasta
însemna în orice caz o pagubă de 177 mii lei. Cozile de mătură se
vindeau cu 100 lei, ele costind, la preţul de atunci al lemnului, 133 lei
bucata. Fabrieîndu-se 3000 bucăţi zilnic, aceasta însemna un deficit de
99.000 lei. Preţul, la fabrică, al tălpilor de schi a fost stabilit în sumă
de 4500 lei, iar în comerţ ele costau 20.000 lei8.
In această situaţie, noua conducere — director fiind Iosif Elbe —
avea de efectuat în primul rînd raţionalizarea producţiei şi a desfacerii,
în privinţa asigurării continue cu materii prime, existau două surse:
pe de o parte, însăşi fabrica cumpăra buşteni — în aprilie 1946 erau
cca. 20 vagoane materii'prime proprii —, pe de alta, se practica munca
în acord la derularea buştenilor, şi anume sub formă de redevenţe
procentuale. Fabrica s-a obligat să prelucreze în felul următor buştenii:
pentru buşteni eu grosime de 32—40 cm proprietarii buştenilor primeau 32 % furnir pe m3, iar pentru buştenii cu grosimea de peste 40 cm
40% furnir pe m 3 . Astfel, nu numai că s-a reuşit să se dea de lucru
muncitorilor de la secţiile de gatere şi furnir, ci să se procure şi materie
primă. în acelaşi timp, proprietarii buştenilor — comercianţii — plăteau
salariul muncitorilor de la secţia de furnir, iar salariile cazangiilor şi
mecanicilor, impozitele şi regia, proveneau din preţul de vînzare al furnirelor rămase întreprinderii din buştenii aduşi după achitarea procentului convenit. Cu această metodă de derulare în acord, precum şi
cu procedeul de a face plăţile, conducătorii fabricii încercau să evite
apariţia unor taxe mereu mai mari prin creşterea salariilor şi cheltuielilor, ceea ce ar fi dat prilej unor discuţii continue.
Comercianţii în schimb se întreceau în a căuta să pună mina pe
clerulajul în acord, sau pe furnirul fabricii. întrucît muncitorii şi funcţionarii fabricii aveau de înfruntat cele mai elementare griji existenţiale, datorită inflaţiei în floare, se acordau favoruri acelor comercianţi
care plăteau şi în alimente. Comenzile veneau din Banat, Bucureşti,
Galaţi şi alte oraşe îndepărtate. Furnirul fabricii „ERBA" era din cele
mai ieftine, iar împotriva calităţii sale nu s-au ridicat obiecţii. în
cele din urmă, nu s-a reuşit să se producă atît de mult c'ît s-ar fi putut
vinde 9 .
Paralel cu organizarea aprovizionării cu materii prime, s-au luat
măsuri pentru o mai bună folosire a bazei tehnice a fabricii. După cum
se arată intr-o dare de seamă din 2 noiembrie 1945, „în fabrică există
un şir întreg de maşini foarte preţioase şi rare, care nici pînă astăzi
nu au fost puse în funcţiune, ceea ce însă ar fi de mare importanţă
pentru economia pe picior de pace şi pentru reconstrucţie" 10 . „ERBA"
avea două gatere. Dintre ele însă numai unul singur era în funcţiune
cu o putere de 24 h.p. Montarea aşa-zisului gater rapid, de asemenea
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de 24 h.p., fu începută abia la începutul anului 194811. Forţa motrică a
gaterului consta dintr-un locomobil de 100 h.p. deservit de un cazan
de 75 m 2 suprafaţă de încălzire. Maşinile de prelucrare a lemnului erau
acţionate electric, avînd în 1945 capacitatea instalată de 133 h.p. Pînă
în anul 1947, folosindu-.se mai bine posibiltăţile tehnice, s-a reuşit prin
punerea în funcţiune a unor maşini, să fie ridicată capacitatea forţei
motrice la 184,5 h.p.12.
în cadrul fabricii existau următoarele maşini acţionate electric:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Gircular p o r t a t i v d e mînă
Circular orizontal
Ascuţitor p e n t r u cuţite d e d e r u l a j
Ascuţitor p e n t r u cuţite de d e r u l a j
Circular pentru tăiat furnir
Presa hidraulică cu 5 e t a j e
Cilindru de aplicat clei
Circular dublu p e n t r u p l a c a j
Maşină pt. aplicat clei p e canturi
Ventilator p e n t r u uscătorie
Circular p e n d u l ă nr. 1
Presa hidraulică p e n t r u p a n e l
Exhiaustor
Pompă de apă p e n t r u f î n t î n ă
Maşina de şlefuit nr. 1
M o t o r dinam cu înaltă f r e c v e n ţ ă
Maşina d e şlefuit nr. 2
M a ş i n ă d e frezat nr. I
Maşină de f r e z a t nr. II
F i e r ă s t r ă u circular mic
Fierestraie panglică nr. I
F i e r ă s t r ă u circular nr. II
Maşină d e
rindeluit
Burghiu Niirtingen I
Maşină de frezat cu lanţ
Maşină de rindeluit la grosime
Maşină d e î n d r e p t a t
F i e r ă s t r ă u circular nr. III
Maşină de găurit
Strung p e n t r u lemn şi polizor
F i e r ă s t r ă u panglică nr. II
Maşină de f r e z a t nr. III
M a ş i n ă de şlefuit disc
Maşină de găurit fier
Strung p e n t r u fier
Maşină u n i v e r s a l ă Festo
Fierestrău panglică mic
Compresor pentru aer comprimat
Ventilator p e n t r u a p a r a t ducco
Maşină p e n t r u e x e c u t a t capuri r o t u n d e

0,8 h.p.
4;,5 „
4
1,5 „
2
5
2
2
0,6 „
5
3,7 „
3,5 „
12
2
4
3
1,5 „
2,5 „
4,2 „
1,5 „
4
2,5 „
9
5
„
2
5
3
3
3
1
4,5
3
2,1
1,1 „
4
0,9 „
1
3
1,2 „
3

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Maşină de rindeluit la gros. III
Maşină de rindeluit la gros. III
Maşină de rindeluit Ia gros. IV
Maşină d e rindeluit la gros. IV
Maşină d e rindeluit la gros. V
Maşină u n i v e r s a l ă Niirtingen I
Maşină u n i v e r s a l ă Niirtingen II
Maşină de găurit orizontal
Eierestrău panglică III
Maşină d e şlefuit e u ax vertical
Strung p e n t r u cozi de m ă t u r ă I
Strung pentru cozi de m ă t u r ă II
Fierăstrău circular nr. 4
Fierestrău p e n d u l ă
Maşină d e c u r b a t
Maşină de î n d r e p t a t

3,5
2
4
2,5
2,5
7
7
2
3,2
0,7
4,3
4
6
4,7
1
3,5

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„

în aceşti ani nu s-au făcut noi investiţii. în condiţiile date, înlocuirea
maşinilor distruse — la „ERBA" în număr de 21 — întîmpina mari
dificultăţi. Peste tot în întreaga ţară era lipsă de maşini, se căuta să
se remedieze situaţia prin reactivarea unor maşini vechi. Nici situaţia
financiară a fabricii însă nu a făcut posibil să se efectueze noi investiţii.
Grijile financiare care îngreunau în permanenţă munca conducătorilor de întreprindere — ei fiind, după februarie 1946, Ludovic Szilâgyi,
apoi Ştefan Grosz ca directori, Ştefan Dân ca administrator de control
şi Ştefan Lang consilier tehnic, financiar şi administrativ al statului
— se datorau şi problemelor interne specifice. Trebuia să se aducă
îmbunătăţiri substanţiale în gospodărirea forţei de muncă şi a materiei prime, în conducerea tehnică şi administrativă, în mărirea randamentului şi mai ales în întărirea disciplinei de muncă. Conducerea
fabricii era sprijinită cu eficacitate în soluţionarea acestor probleme
— de loc uşoare -— de către celula de partid comunistă a fabricii avînd
în vara anului 1945 deja peste 20 de membri 13 . Totodată, celula de
partid nu a scăpat din vedere nici drepturile cuvenite muncitorilor, ţinerea la ordinea zilei a problemei măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei acestora. Cu toate lipsurile şi greşelile ivite pe parcursul muncii
de organizare şi de îndrumare a activităţii întreprinderii şi în ciuda
pretenţiilor icîte o dată exagerate, ale unora dintre angajaţi, totuşi
colectivului fabricii îi revine meritul că fabrica şi muncitorii ei au
trecut cu succes peste perioada inflaţionistă şi în ciuda urcării vertiginoase a preţurilor, au realizat pînă în perioada de după naţionalizare
o fabrică în linii mari reconstruită, cu o producţie din ce în ce mai
prosperă.
încercînd o sumară privire retrospectivă asupra rezultatelor obţinute, tiebuie să menţionăm în primul rînd faptul că pînă în luna aprilie
1946 au fost achitate toate debitele şi restanţele de plată a salariilor.
După aceasta, s-a trecut la introducerea alocaţiilor familiare şi de scumpete prevăzute în contractul colectiv, precum şi la diferite alocaţii ali73

mentare. Comitetul de întreprindere — din care în decursul anilor au
făcut parte, printre alţii, Ioan Crişan, Rozalia Căpuşan, Alexandru Csulak, Iosif Czug, Iosif Elbe, Ştefan Eperjesi, luliu Novăk, Gheorghe
Nyilas, Francisc Rado, Ştefan Szekely — şi-a îndreptat eforturile în
bună parte în direcţia îmbunătăţirii situaţiei oamenilor muncii. în august 1947 s-a deschis creşa fabricii, după ce a luat fiinţă şi o cantină
şi baie a întreprinderii.
Temelia realizărilor a constituit-o activitatea productivă a fabricii,
care — cu oscilaţii mai mici sau mai mari — începu să prindă puteri.
Producţia (fabricii „ERBA" s-a extins către variate articole. Ea fabrica panel, furnir, articole de sport, jucării, cozi de mături, cozi de
unelte, rechizite şcolare, tejghele de timplărie, mobilă, materiale de
construcţie şi alte produse lemnoase, în general tot ce se putea desface pe
piaţă. Această varietate, era îmbogăţită de sortimentele din cadrul fiecărui
produs, precum şi de cheresteaua de diferite esenţe fabricată în hala
gaterului.
Pe tărîmul articolelor de sport, s-a mers pe cale deja bătătorită.
Se fabricau schiuri lamelate, schiuri compacte, de mărime normală şi
pentru copii, în diferite dimensiuni, beţe pentru schiuri, sănii de o persoană, de două şi de trei, palete de tenis de masă, suliţe pentru juniori
şi seniori, rame pentru rachete de tenis.
Jucăriile se fabricau şi ele în variate sortimente, ca de pildă: trotinete, cap de cal vopsit, cal vopsit cu roată, căsuţe, căluţ, leagăn, cuburi, ţindărică etc.
Cea mai mare parte a rechizitelor şcolare era formată din penare
de diverse tipuri şi mărimi.
Produsele destinate agriculturii erau următoarele: cozi de topoare
mari şi mici, cozi de tîrnăcoape, greble din lemn, căldări de placaje,
lopeţi, rame pentru stupi de albine.
Se fabricau şi articole de uz casnic: tăblie de tocat carne, tave, cozi
de mătură.
Materialele de construcţie cuprindeau, în afară de cherestea, şi fabricarea de parchete şi pervazuri de fereastră.
Fabricarea mobilei constituia o ramură de activitate nouă a întreprinderii „ERBA". în cursul anilor, ea deveni îndeletnicirea de bază
a fabricii. Această produciţe a început în anii 1946—1947, dar încă
înainte de această dată se confecţionau scaune. Ca fel de mobilă se
confecţiona la „ERBA"? Fără a da o descriere completă, enumărăm cele
mai importante sortimente: mese din lemn de stejar şi fag, mese
pentru copii, mese pentru maşini de scris, scaune pentru maşini de
scris, mese de birou, dulapuri de birou cu 2 uşi, sertare pentru cartoteci,
rafturi, scaune pentru copii, paturi pentru copii, fotolii din lemn de nuc,
schelete de scaune de odihnă, mese de sufragerie lustruite, scaune tip
sufragerie, bucătării crude, dormitoare, recamiere, (schelete), dulapuri
combinate 14 .
La sfîrşitul anului 1947, efectivul de muncitori consta din 178 persoane, cu 30 mai mult ca în anul 1946, din aceştia, 129 bărbaţi şi 49
femei. Erau 79 muncitori calificaţi, printre care două femei, 76 necalificaţi, şi anume 36 bărbaţi şi 40 femei. Existau numai 4 ucenici. Per74

sonalul de conducere consta din 2 persoane; angajaţii de birou erau
in număr de 10, din care 4 bărbaţi şi 6 femei. Personalul tehnic s-a
ridicat la un număr de 7 persoane, 6 din ele avînd sarcini auxiliare,
printre ele un angajat de sex feminin 15 .

3.

NAŢIONALIZAREA

11 iunie, ziua actului revoluţionar al naţionalizării principalelor mijloace de producţie în 'ţara noastră, rămîne o dată înscrisă pe veci în
memoria oamenilor muncii de la fabrica noastră. Iată cum se relatează
acest eveniment: „Niciodată, muncitorii de la „ERBA" nu au fost atît de
însufleţiţi ca atunci cînd au aflat vestea naţionalizării"16. Şi pentru ei,
această zi avea semnificaţia că devin posesori legitimi ai mijloacelor
de producţie, ai fabricii născute din rezultatele muncii lor şi dezvoltată
cu preţul lipsurilor îndurate, al grijilor peste care au trecut.
Prin naţionalizarea principalelor mijloace de producţie s-a înfăptuit astfel năzuinţa scumpă, pentru care a luptat timp de decenii clasa
muncitoare — eliberarea ei de exploatare. Stăpînă pe mijloacele de
producţie, muncitorimea a dobîndit posibilitatea să dispună de ele în
folosul ei şi al întregului popor, punîndu-le în slujba construirii socialismului.
Profundele transformări istorice care au dus la obţinerea puterii de
stat prin instaurarea la 6 martie 1945 a guvernului Groza, în urma acţiunilor largi întreprinse de masele muncitoare conduse de partid
pentru desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice, culminînd cu cucerirea puterii politice depline la 30 decembrie 1947, data răsturnării
monarhiei, au pus în mod necesar pe prim plan rezolvarea sarcinii
economice fundamentale, făurirea unei solide baze economice socialiste în slujba puterii politice a proletariatului. Era necesar ca burghezia să fie lipsită de poziţiile ei economice, pentru a o împiedica să le
folosească împotriva cuceririlor fundamentale ale poporului muncitor
şi pentru a creia premizele economice ale trecerii la construcţia noii
orînduri, a societăţii socialiste.
Făcînd o analiză a situaţiei politice create în ţara noastră pînă în
iunie 1948, biroul politic al P.C.R. a considerat că s-au maturizat condiţiile pentru înfăptuirea acestei schimbări structurale în economie,
spre a lichida rămînerea în urmă a evoluţiei în domeniul economic
faţă de cel politic. Pe baza rezoluţiei şedinţei plenare a C.C. al P.C.R.
clin 10—11 iunie 1948, Marea Adunare Naţională a adoptat la 11 iunie
1948 legea prin care au fost lichidate poziţiile principale ale burgheziei
in economia naţională, sfărîmînd dominaţia ei economică.
Trecînd din nou în revistă filele istoriei, ne dăm seama că P.C.R.
a fost inspiratorul, organizatorul şi conducătorul actului revoluţionar
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al naţionalizării principalelor mijloace de producţie. Şi la Cluj, pregătirea actului naţionalizării s-a desfăşurat în condiţiile celui mai strict
secret de stat şi de partid, pentru a surprinde burghezia nepregătită
să ia contramăsuri care să se soldeze cu distrugeri, .sustrageri şi înstrăinări ale patrimoniului întreprinderilor.
La 10 iunie 1948, în clădirea comitetului judeţean de partid, a început instructajul cu cei care urmau să conducă operaţiunile de preluare a întreprinderilor capitaliste. La şedinţa care s-a desfăşurat în
cursul nopţii au fost prezenţi: comisia judeţeană de naţionalizare, viitorii directori, secretarii organizaţiilor P.C.R., preşedinţii comitetelor
de fabrică din întreprinderile ce urmau să fie naţionalizate, precum şi
un număr de muncitori. A doua zi, între orele 4 şi 6 dimineaţa, secretariatul comitetulului judeţean de partid, unul din membrii săi fiind
preşedintele comisiei judeţene de naţionalizare, pe baza instrucţiunilor
C.C. al P.C.R. a elaborat planul operaţiunilor din oraş şi judeţ. Conform instrucţiunilor, la ora 7 dimineaţa în toate întreprinderile prevăzute' în listă casele de bani şi dulapurile cu arhivă trebuiau să fie sigilate.
La 11 iunie 1948, orele 14, cînd postul de radio Bucureşti anunţa
hotărîrea înfăptuirii naţionalizării, la fel ca în întreaga ţară, şi la Cluj
muncitorimea puse stăpînire pe fabrici. Muncitorii de la fabrica „ERBA"
s-au adunat în curtea întreprinderii. Cu mare entuziasm şi nesfîrşite
aplauze fu primită anunţarea naţionalizării Fabricii de placaje şi mobile „ERBA". Instalarea noului director, Iosif Mâthe, el însuşi muncitor
al fabricii, fost membru în comitetul de întreprindere şi responsabil cu
producţia, a avut loc într-o atmosferă solemnă, iar atunci cînd au fosţ
puse în discuţie sarcinile ce stăteau în faţa întreprinderii naţionalizate,
participanţii au manifestat un spirit de deplină răspundere. Chiar cu
ocazia acestei adunări, a fost exprimată sarcina primordială: de a elabora, în colaborare cu întreaga muncitorime, un nou plan de producţie,
spre a ridica nu numai nivelul producţiei cantitative, ci şi al calităţii.
O dată cu naţionalizarea fabricii „ERBA" s-a încheiat şi trecutul ei
capitalist de aproape 8 decenii. Ceea ce a început după această dată a
fost cu totul nou, împreună cu istoria întregei ţări.

Partea ll-a

PE CALEA FĂURIRII UNEI ÎNTREPRINDERI
SOCIALISTE

(1948-1970)

Capitolul

I

DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICE

1. FABRICA PE DRUMURI NOI

C 3 d a t ă cu naţionalizarea, la 11 iunie 1948, a principalelor mijloace
ele producţie, începe o perioadă de dezvoltare rapidă şi la fabrica noastră. Colectivul întreprinderii a pornit cu avînt, chiar din primele zile,
la luptă pentru creşterea producţiei şi mărirea productivităţii muncii,
organizarea întrecerilor socialiste, raţionalizarea procedeelor tehnologice etc., precum şi la crearea şi dezvoltarea bazei tehnice a întregii activităţi de producţie, învingînd sub conducerea activului de partid şi
sindical din fabrică nenumărate piedici şi greutăţi şi contribuind din
plin la acele înfăptuiri măreţe pe care clasa muncitoare, condusă cu
pricepere şi clarviziune de Partidul Comunist Român, le-a realizat în
crearea bazei tehnico-materiale a socialismului în ţara noastră.
Apreciind importanţa actului de naţionalizare a principalelor mijloace
de producţie, tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea: „Primul act care a
avut un rol hotărîtor în desfăşurarea revoluţiei socialiste, 1-a constituit
trecerea mijloacelor de producţie din industrie, la 11 iunie 1948, în
mîinile poporului; naţionalizarea a deschis o etapă nouă în istoria
relaţiilor de producţie din ţara noastră, a dus la lichidarea marii burghezii industriale şi financiare, la crearea unui puternic sector socialist
de stat în economie, a permis trecerea la conducerea planificată a economiei naţionale"1.
Deşi cu tradiţii, industria lemnului în ţara noastră, zeci de ani de-a
rândul, sub regimul burghezo-moşieresc, a fost nevoită să bată pasul
pe loc.
Această importantă ramură industrială, care îşi are rădăcini adînci in
ţara noastră, încă clin a doua jumătate a secolului trecut a ajuns de
fapt în mîna unor capitaluri străine, care în goana lor după profituri tot
mai mari „au făcut ca industria lemnului, după mai mult de 60 de ani
ani de dezvoltare, să rămînă aproape la acelaş nivel tehnic ca şi la
începuturile sale" 2 .
Nu se deosebea cu mult de acest cadru nici activitatea „Fabricii
de placaje şi furnire ERBA", care la data naţionalizării dispunea de
fonduri fixe în valoare de numai 3.395.000 lei, folosea o putere instalată
ele 188 Kw. şi consuma pentru producţie o infimă cantitate de 16 Kw/h 3 .
6 — Monografi? Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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Producţia fabricii la acea dată avea un pronunţat caracter meşteşugăresc, iar dacă existau unele maşini şi utilaje, acestea se caracterizau
printr-un înaintat grad de uzură fizică şi morală.
Structura organizatorică şi repartiţia teritorială a industriei lemnului,
devenită proprietate de stat prin naţionalizare, reflectau caracteristicile modului de producţie capitalist. Numărul mare de unităţi, în cea
mai mare parte ateliere de prelucrarea lemnului slab dezvoltate din
punct de vedere tehnic, amplasate neraţional, cu o producţie eterogenă
şi-n cantităţi insuficiente, nu constituiau un mediu prielnic conducerii
centralizate a acestei ramuri, dezvoltării ei în raport cu necesităţile
de consum, în continuă creştere, ale economiei naţionale.
De aceia, se punea problema reorganizării pe noi principii a industriei lemnului, concentrarea în unităţi cît mai mari a producţiei, amplasarea raţională a acestora pe întreg teritoriul ţării, proces început imediat după naţionalizare, cînd activitatea de industrializarea lemnului
se separă în două categorii de întreprinderi: unele grupînd activitatea
de exploatare, transport şi prelucrarea lemnului în semifabricate, denumite întreprinderi pentru exploatarea şi industrializarea lemnului şi
altele avînd ca obiect prelucrarea semifabricatelor în produse finite,
denumite întreprinderi de produse finite din lemn.
întreaga activitate a ramurii a fost coordonată centralizat, mai întîi
de Centrala industrială a lemnului (depinzind de fostul Minister al Industriei şi Comerţului) şi transformată, apoi, în Ministerul Silviculturii
şi Industriei Lemnului.
în acest proces de ansamblu, de reorganizare a industriei lemnului,
s-a încadrat şi activitatea fabricii „Libertatea", care în perioada anilor
1949—1952 trece prin diverse forme de structură. Astfel, la 1 mai 1949
fabricii i se alătură „Stabilimentele industriale Hercules" Bucea, şi
ceva mai tîrz'iu fabrica de cuie din lemn şi scobitori din Cluj — fosta
„Sun" —, precum şi Fabrica de butoaie din Huedin, toate formînd
întreprinderea de produse finite din lemn „Libertatea" Cluj, cu sediul
în Cluj.
întreprinderea a funcţionat ca unitate cu gestiune economică proprie,
cu 4 secţii de producţie localizate astfel: unitatea nr. 1 Cluj — fostă
„ERBA" —, unitatea nr. II Bucea, unitatea nr. III Cluj — fostă Sun —şi unitatea nr. IV Huedin.
Fondurile şi mijloacele unităţilor comasate, trecute în patrimoniul
întreprinderii centrale, însumau o valoare infimă. în marea lor majoritate prezentînd un înalt grad de uzură, au trebuit casate. Mijloacele
fixe ale întreprinderii „Libertatea" la sfîrşitul anului 1949 au înregistrat o creştere de numai 3,5%, în aceeaşi perioadă fiind în schimb casate 10,2% din total 4 .
Anul 1950, cel de al doilea an de planificare economică, marchează
un nou pas înainte pe 'drumul dezvoltării fabricii. Aflată structural în
forma de organizare — începută la data de 1. X. 1950 — ca unitate
a I.P.E.I.L. Cluj, fabrica înregistrează la sfîrşitul anului o dublare a
valorii mijloacelor fixe, prin preluarea şcolii profesionale care, începînd cu trimestrul II al anului, funcţionează pe lîngă întreprindere.
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Hortărîrea C.C. al P.C.R. şi a Consiliului de Miniştri al R.P.R. din
octombrie 1950 trasează o serie de sarcini sectorului de industrializare a
lemnului, care în scurta perioadă parcursă de la naţionalizare s-a transformat „pornind de la o stare haotică şi dezorganizată, într-un sector
puternic cu întreprinderi ce se dezvoltă pe baze socialiste" 5 .

Presă

manuală

In perioada anilor 1949—1950 nu s-au consumat fonduri de investiţii
de către întreprindere, deoarece terenul pe care se afla amplasată a
fost expropiat în favoarea întreprinderii de stat „Electrocarbon", întreprindere ce a început construcţiile proprii, din care motiv chiar spaţiul de producţie al fabricii „Libertatea" a fost redus.
De fapt, baza tehnică a fabricii nu mai corespundea, din punct de
vedere al capacităţii de producţie şi a condiţiilor de lucru, noilor sarcini ce-i reveneau. Această stare de lucru a mobilizat cadrele tehnice
şi conducerea întreprinderii spre construcţia unei noi întreprinderi
moderne. Ideea fiind însuşită şi de Ministerul Silviculturii şi Industriei
Lemnului, chiar în anul 1950 s-a alocat fabricii un fond de investiţii
în valoare de 10.400.000 lei, pe semestrul I, care însă nu a putut fi
fructificat din lipsa amplasamentului necesar.
Primul plan cincinal deschide noi perspective de dezvoltare ramurii
industriei lemnului, alocîndu-i-se acesteia fonduri de investiţii de peste
477.000.000 lei, din care fabrica noastră a consumat 16.370.000 lei 0 .
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Prin actul nr. 8753 din 29 martie 1951 se predă I.P.E.I.L.-ului Cluj
o suprafaţă de 27.291 m.p. situată în str. Gării nr. 35—45, pe care s-a
construit Fabrica de produse finite din lemn „Libertatea" 7 .

2. CONSTRUCŢIA FABRICII NOI

în dimineaţa zilei de miercuri, 6 noiembrie 1951, doi oameni cu planuri întinse pe genunchi făceau recunoaşterea amănunţită a noii suprafeţe, comparau cu minuţiozitate situaţia din teren, cu planurile
IPROIL Bucureşti, în care erau trasate prin linii coordonatele uneia dintre
primele fabrici moderne de mobilă din ţară, construită în anii
regimului nostru, „Libertatea"
Cluj. Unul dintre cei doi oameni,
bun cunoscător al proiectului ce
trebuia să prindă viaţă, a fost ing.
Gheorghe Hintea al cărui proiect
de isuisţinere a examenului de diplomă a stat la baza proiectului
de execuţie întocmit ulterior de
IPROIL Bucureşti pentru „Libertatea" Cluj. De ing. Gheorghe
Hintea este legată de fapt o bună
parte a activităţii de construcţie
şi dezvoltare a noii fabrici. în calitate de diriginte de şantier, între anii 1951—1957, supraveghează şi impulsionează mersul lucrărilor. Ulterior în calitate de şef
serviciu tehnic, şef serviciu investiţii, inginer şef adjunct, este
promotorul multor lucrări de dezvoltare, unele intrate în funcţiune
Ing. Gheorghe Hintea
in decursul anilor, altele ridicîndu-se impunător astăzi sub ochii
noştri.
O săptămînă mai tîrziu, la 13 noiembrie 1951, aceiaşi oameni trasează
liniile şi bat primii ţăruşi în vederea amplasării halelor de producţie. în
aceeaşi zi muncitorii întreprinderii de construcţii nr. 3 Cluj, dau primele lovituri de tîrnăcop pămîntului moale udat de ploile toamnei. Au
început lucrările. în preajma rampei orăşeneşti de descărcare a cherestelei, pe o suprafaţă de 20.000 m.p. s-a întins şantierul. Vestea cea
mare a umplut de bucurie inimile tuturor muncitorilor întreprinderii.
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Hotărârea de ridicare a unei noi clădiri pentru fabrica de mobilă „Libertatea" din Cluj, prinsese viaţă; visul lor, de a avea un local de
fabrică nou şi corespunzător cerinţelor producţiei, începuse să se
realizeze.
O lună mai tîrziu săpăturile pentru fundaţii avansează la un stadiu
care permite turnarea primelor betoane. Adâncimea de fundare prevăzută în proiect se dovedeşte însă insuficientă pentru ca betonul din
fundaţii să reziste noului edificiu. Se caută un specialist pentru a hotărî asupra situaţiei. Acesta se găseşte destul de repede în persoana
profesorului universitar Dumitru Iacob, decanul facultăţii, de geologie
a universităţii din Cluj, care în data de 25 noiembrie 1951 s-a deplasat la faţa locului, constatând următoarele: „Stratificaţia terenului nefiind uniformă din cauza unei regiuni alunecoase cu stratificaţii încrucişate, se stabileşte ca stratul de bază pentru aşezarea fundaţiilor să
fie stratul de pietriş" 8 .
*
Hotărîrea este luată. La 28 noiembrie, într-o atmosferă festivă, primele betoane se prepară şi apoi se toarnă în fundaţii. Evenimentul
este consemnat într-un documcnt scris, ce s-a înglobat în fundaţia primului pilon turnat. Harnicilor constructori nu le-a trebuit decât o lună
pentru realizarea acestei părţi din obiectiv, la sfîrşitul anului 1951 ei
raportează terminarea completă a lucrărilor de fundaţii.
Se încep imediat lucrările de zidărie şi clădirea se înalţă pe zi ce
trece. Un nou obiectiv trebuie atacat: hala de producţie a sectorului
croit. La 16 iunie 1952 se trasează contururile noii clădiri, se încep săpăturile. în acceaşi lună, la 22 iunie — la numai cîţiva metri de hala
în construcţie — se conturează noi obiective: centrala termică şi atelierul mecanic, ce aveau să fie date în funcţiune la sfîrşitul anului 1953.
Frumuseţii zilelor de august, cu soarele lor strălucitor, trebuia să li se
răspundă cu o frumuseţe concretă, creată de mina oamenilor. Este vorba
de începerea lucrărilor la corpul principal I, ce constituie faţada întregului ansamblu, pe care o modestă placă consemnează firma IPROFIL „LIBERTATEA", nume ce s-a dat definitiv în urma noilor organizări din cadrul ramurii industriei lemnului, la 14 ianuarie 1952.
Astfel întreaga suprafaţă se transformă treptat într-un vast şantier.
Lucrările se desfăşoară pînă toamna tîrziu. Nici în timpul iernilor lucrul n-a fost sistat. S-a lucrat din plin, cu elemente prefabricate. Oameni, ca cei din echipa zidarului fruntaş Emeric Gontze, ori din echipele fruntaşilor Vasile Pintea, Alexandru Asztalos, Iosif Pâpai au ştiut
să înfrîngă şi gerul şi asprimea vînturilor. Cărămizile au fost ridicate
cu ajutorul unei macarale turn, de mare capacitate. Zidăria s-a efectuat cu material încălzit şi cu accelerator de priză, iar tencuiala cu var
nestins, asigurîndu-se în acest fel o uscare rapidă, excluzîndu-sc posibilitatea îngheţării materialului. Grupul clădirilor s-a ridicat astfel tot
mai sus, tot mai impunător. Mai greu au mers lucrările de instalaţii şi
finisaj. Ca orice lucru nou, construcţia şi montarea exhaustoarelor n-a
reuşit de prima dată. La instalaţiile de uscare lucrările au trebuit refăcute. Oamenii însă nu s-au dat bătuţi, ei au ştiut să birue greutăţile.
Alături de fierari fruntaşi ca Alexandru Doboş, de dulgheri ca Ştefan
Ambruş, instalatori termali ca Ştefan Fâibiân, au pus umărul cu drag
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şi o serie d e oameni pricepuţi de la fabrică, în frunte cu inginerul
Gheorghe Hintea şi cu tîmplarul şef de echipă Iosif Simon.
Rînd pe rînd roadele muncii încep să prindă viaţă. Anul 1953 rămîne
în istoria fabricii ca primul a n în care au fost terminate şi date în
folosinţă primele capacităţi de producţie, sărbătorite festiv la 25 noiembrie 9 .

Corp principal

I

La 30 noiembrie 1953, în timp ce se demola vechea fabrică, la fostul
sector de pulverizat din cadrul acesteia s-a aprins nitrolacul, ca urmare unui scurt circuit. Clădirea veche, majoritatea construită din
lemn, a ars complet. Daunele pricinuite nu au fost însă prea însemnate,
deoarece utilajele şi majoritatea produselor finite fuseseră mutate deja
în noua fabrică.
Volumul însemnat de investiţi», realizat în anii arătaţi, a condus la
creşterea fondurilor fixe cu 75% faţă de anul 195210.
Anul 1954 continuă drumul de dezvoltare a capacităţilor de producţie. La 10 martie 1954 se pun bazele sectorului ambalaj şi depozitare
a produselor finite, terminat în anul 1955.
Tot în acest an, la 3 mai se pun temeliile pavilionului tehnico-administrativ, construcţie ce continuă să-şi păstreze şi astăzi forma iniţială.
Ritmul susţinut al lucrărilor de investiţii, la obiectivele aflate în
construcţie, este dovedit şi de faptul că în acest an se cheltuiesc din
aceste fonduri peste 5.000.000 lei11.
88

Q
^

Ui
(a
Ui
-4

9J

.Sc
• .

k

co
0
a.
c
o
026f

-S
CS
•fioi

&96I
3

e

9361

CC*

1

• t/361

•Z96) fc.
O
•k.
r-i

•0961

-S
c

^
9£6t

e

9S61

că
s

s

Q

K/5/

Nh rs c\j

Un nou succes al muncii creatoare din anii 1953—1954 îl reprezintă
terminarea şi darea în folosinţă în anul 1955 a noilor corpuri principale de clădiri I şi II şi clădirea administrativă, în valoare totală de
peste 5.900.000 lei 12 .
iNoilor obiective realizate în aceşti ani, li se adaugă preţioasa înzestrare tehnică, formînd astfel un ansamblu optim pentru desfăşurarea

Pavilionul

tehnico-administrativ

unei producţii moderne. Alături de vechile utilaje, ce se menţineau
încă din zestrea fabricii vechi ca: fierăsraie panglică, fierăstraie circulare
de tivit, maşina de îndreptat cu avans manual, etc. îşi fac apariţia noi
mijloace de muncă cu caracteristice tehnice superioare. Sînt maşinile
de frezat, maşinile de găurit şi scos noduri, maşina de găurit verticală,
maşini de rindeluit la grosime, maşini de găurit electrice, instalaţii
pentru uscare artificială a cherestelei, etc.
*
*

*

Ruptă din această lungă istorie a fabricii, o singură zi a anului 1955
ne-ar putea prezenta o imagine cu totul nouă.
Prin sticla groasă a geamurilor de un verde pal, razele soarelui
pătrund sfios. Ele încă au destulă putere să lumineze chipurile zîmbitoare ale muncitorilor tîmplari, uscători, lăcuitori, şlefuitori, sculptori.
Zîmbesc oamenii fiindcă de foarte curînd s-au mutat într-o fabrică
nouă, într-o clădire frumoasă şi impunătoare.
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Aici la noua clădire a fabricii pentru prima dată, prin aeroterme se
aduce aer cald. Praful din aerul încărcat cu diferite impurităţi este
absorbit cu ajutorul exhaustoarelor. în ce priveşte iluminatul, lămpile
sînt aşezate în aşa fel încît să protejeze privirile făuritorilor de mobilă.
îndată ce intri în fabrică te întîmpină frumoase vestiare. în apropiere
se pot zări fumoare curate, ornate eu plăci de mozaic. Pe liniile de cale
ferată îngustă din incinta fabricii, vagoanele alunecă uşor, trecînd în
drumul lor pe lîngă pereţii marilor magazii în care sălăşlueşte materia
primă. Muncitorii din depozit privesc cu bucurie materialele sosite în
vagoane: plăci drepte de panele de brad şi de tei, trimise de întreprinderea „Panelul" din Bucureşti, legături de furnire elegante venite de
la Deta, ori de mai departe, din Gugeşti. Impresionează în mod deosebit furnirul cel mai scump, furnirul din lemn de nuc bătrîn.
Fabrica „Libertatea", fabrica cea nouă, lucrează din plin cu majoritatea secţiilor. „Croitorii de lemn", cum sînt denumiţi tîmplarii de la
secţia de croit, dau viaţă modelelor, părţilor componente ale diferitelor mobile, care intră apoi pe mina meşteră a maşiniştilor, şlefuitorilor,
lăcuitorilor, sculptorilor, lustruitorilor şi montatorilor.
La „Libertatea" sînt create toate condiţiile pentru producerea de mobilă fină, de bună calitate.
*
*

*

Investiţiile alocate în perioada 1951—1955 au condus la realizarea
unei fabrici moderne, cu profil industrial, fiind una din primele fabrici
de mobilă din ţară ce prezintă caracteristicile organizării unui flux
tehnologic continuu.
în felul acesta fabrica a fost dotată cu spaţii moderne de uscare
naturală şi artificială a cherestelei, sectoare de croit, prelucrări mecanice, finisaj, montaj, ambalaj, magazie de produse finite şi tapiţerie,
amplasate în succesiunea fluxului tehnologic de fabricare a mobilei.
Pentru acea perioadă, tehnologia de fabricaţie, indicii tehnico-economici stabiliţi prin proiect, cît şi condiţiile reale de producţie, au stat
ca model şi comparare pentru capacităţile de producţie create în anii
următori în sectorul industriei lemnului.
Congresul al Vll-lea al P.C.R. trasează noi jaloane de dezvoltare industriei lemnului pentru anii 1956—1960.
în această perioadă fabrica se introduce tot mai adînc în schimbul
de valori pe piaţa internaţională. Exportul de produse în anul 1959
reprezenta 94,6% din volumul producţiei 13 . Cerinţele de calitate ale
pieţii externe şi interne nu mai puteau fi satisfăcute cu capacităţile
de producţie existente, cu vechile utilaje şi procedee tehnologice.
Anii 1956—1960, anii celui de al doilea plan cincinal, continuă, prin
investiţiile alocate, acţiunea de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a
fabricii. Se investesc peste 5.200.000 lei pentru lărgirea capacităţii
corpului principal II, amenajarea şi modernizarea secţiilor din str. Anton Pan şi str. Petofi — preluate în această perioadă de la cooperaţie —,
91

construirea unor depozite pentru mobilă şi diverse materiale tehnice,
înzestrarea tehnică a procesului de producţie 14 .
In această perioadă au loc intrări masive de utilaje moderne de
înaltă productivitate, se revizuiesc procedeele tehnologice existente,
se pun bazele unei producţii moderne, axată pe noile cuceriri ale tehnicii înaintate.
Mîinile harnicilor noştri tîmplari manevrează acum maşini şi utilaje
de mare capacitate, cu parametrii tehnico-economici superiori.
Furniruirea panourilor de mobilă se execută, începînd cu anul 1958,
la două prese hidraulice cu 6 etaje, care şi astăzi se impun în mijlocul
utilajelor instalate în sectorul încleiat.
Maşinile de îmbinat cu avans mecanic vin să înlocuiască în mare
parte munca manuală a lucrătorilor de la secţia zeţuit.
Alături de acestea, înzestrarea tehnică a procesului de producţie
se îmbogăţeşte cu 15 :
—
—•
—
—
—
—
•—
—
—
—

maşini de frezat
maşini de găurit electrice
maşini p o r t a t i v e v i b r a t o a r e p e n t r u şlefuit
maşini de rindeluit la grosime
maşini de găurit electrice
maşini de şlefuit cu b a n d ă îngustă
maşină de f r e z a t universală
f i e r ă s t r ă u panglică
maşini d e Îndreptat
maşini de frezat şi copiat.

Calitatea prelucrării mecanice a reperelor de mobilă se îmbunătăţeşte şi prin folosirea la utilaje a unor scule tăietoare bine ascuţite la
noua şi moderna maşină automată de ascuţit cuţite pentru maşini de
rindeluit.
Noile utilaje introduse în procesul de fabricaţie au adus importante
schimbări şi în tehnologia de producţie, ischimbări determinate de necesitatea de a valorifica la maximum avantajele pe care le oferă
mijloacele moderne de muncă.
Existenţa preselor hidraulice cu 6 etaje a determinat aplicarea în
producţie a uneia dintre cele mai importante realizări tehnologice:
procedeul de folosire a cleiului urelit la furniruirea panourilor de mobilă, în locul cleiului colagenic, cu deosebite avantaje tehnico-economice, ce şi astăzi este utilizat în procesul tehnologic de fabricare a
mobilei.
'Realizarea în ţară a plăcilor aglomerate din aşchii de lemn (PAL)
revoluţionează tehnologia fabricării mobilei. Vechiul procedeu tehnologic de execuţie a produselor din rame placate sau panel este abandonat, fiind înlocuit cu panourile din PAL, cu borduri din lemn masiv
pe canturi şi furniruirea lor completă.
La finisarea panourilor de mobilă se aplică cu succes procedeul de
lustruire la maşina de pastat cu disc textil şi maşina automată de
lustruit cu bandă textilă, fiind mecanizată astfel o mare parte a muncii
manuale.
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In această perioadă se realizează o serie de mecanizări ale fazelor
de fabricaţie ca:
—
—
—
—
—
—

mecanizarea
mecanizarea
mecanizarea
mecanizarea
mecanizarea
mecanizarea

tunderii furnirului la freză
operaţiei de u m p l e r e a porilor
şlefuirii canturilor d r e p t e la panouri
şlefuirii unor r e p e r e decorative
şlefuirii p l a c a j e l o r furniruite cu furnir estetic
operaţiei de c u r b a r e a lemnului 1 0 .

Introducerea cu consecvenţă a tehnicii noi în perioada anilor 1956—
1960, prin lărgirea parcului de utilaje, aplicarea procedeelor tehnologice
moderne şi creşterea gradului de mecanizare în procesul de producţie,
a creiat o bază capabilă a asigura dezvoltarea in ritm şi mai înalt a
producţiei, a creşterii productivităţii muncii, a îmbunătăţirii calităţii
şi a reducerii preţului de cost.
Cu data de 1 ianuarie 1960, ca urmare a concentrării unităţilor mici,
dispersate, de prelucrarea lemnului, au fost comasate la IPROFIL „LIBERTATEA" principalele secţii ale fostei Cooperative „Lemn şi Mobilă" Cluj.
Volumul important de investiţii, precum şi comasarea arătată, au
condus în final la o creştere a valorii fondurilor fixe în 1960 cu 28%
faţă de anul 195517.
în anul 1960 fabrica funcţiona cu două unităţi: unitatea I centrală
din str. Gării nr. 43 — ce reprezintă fabrica de mobilă construită între
anii 1951—1954 şi unitatea II ce funcţiona cu două secţii: secţia I-a
din str. Anton Pan nr. 10—12 şi secţia Il-a tapiţeriile din str. Petofi
nr. 20 şi str. Eminescu nr. 2. Această formă de organizare se menţine
şi astăzi cu excepţia secţiei din str. Eminescu, care a fost predată în
anul 1964 sectorului cooperatist.
în anul 1961 se alipeşte fabricii „Libertatea" şi Cooperativa „Tîmplarul" din Bistriţa, care însă la data de 1 ianuarie 1963 -a trecut in
cadrul întreprinderii Forestiere Bistriţa. In această scurtă perioadă de
alipire, colectivul fabricii din Cluj s-a preocupat intens de modernizarea secţiei din Bistriţa pentru producţia de mobilă în serie.
Strîns legată de preocupările partidului şi guvernului — pentru dezvoltarea complexă şi echilibrată a economiei naţionale —, valorificarea superioară a resurselor şi bogăţiilor naturale ale ţării se impune
cu pregnanţă de la tribuna Congresului al VUI-lea al P.C.R.
în acest context procesul dezvoltării bazei tebnico-eoonomice a fabricii în perioada anilor 1961—1965 se desfăşoară in condiţiile intensificării acţiunii de introducere a tehnicii înaintate în toate sectoarele
de producţie. Semnificativă în această acţiune este conjugarea armonioasă a capacităţii creatoare a oamenilor — de la cadrele tehnice de
specialitate şi pînă la muncitori — cu dotarea tehnică înregistrată în
această perioadă.
Utilajelor noi, ce modernizează procesul de producţie, li se alătură
intensa activitate de aplicare a noi procedee de fabricaţie şi perfecţionarea celor existente, ale unor mecanizări şi automatizări, precum şi
activitatea creatoare a inovatorilor.
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Un eveniment de seamă în viaţa tehnică a fabricii se produce în
anul 1964. întregul colectiv priveşte cu curiozitate profesională o maşină proaspăt sosită, pe a cărei carte de vizită, simbolic, scrie: productivitate — calitate. Este maşina d e aplicat lac. Şi în faţa ochilor
curioşi, un panou de mobilă, aşezat pe banda transportoare, trece sub
perdeaua de nitrolac ce se scurge din fanta capului de turnare ca un
film, iar apoi a doua bandă aşează în mîinile cuiva panoul gata lăcuit.
Astfel intrarea făcută, noul procedeu tehnologic de aplicare a peliculei
de lac prin turnare ia cu succes locul procedeului învechit de lăcuire
prin pulverizare. Rezultatul: creşterea considerabilă a productivităţii
muncii, îmbunătăţirea calităţii, economie de material şi ca u n corolar,
crearea unor condiţii optime de muncă, într-un ispaţiu condiţionat, absolvit de perdeaua de ceaţă caracteristică sistemului de pulverizare.
Pistolul de pulverizat îşi are acum locul numai la aplicarea lacului pe
canturi şi repere mici.
Vechile bacuri manuale sînt abandonate odată cu apariţia presei
cu vacuum, utilaj d e înaltă productivitate, pentru aplicarea furnirelor
pe piese cu profil curbat. De la munca grea, obositoare, de strîngere
manuală a bacurilor, în care priza cleiului adeziv se făcea în 1—2 ore,
acum din 5 în 5 minute platanul presei dă la iveală 12 repere gata
furniruite.
Presa cu curenţi de înaltă frecvenţă (C.I.F.) vine să îmbogăţească
zestrea tehnică a sectorului încleiat. Impresionantă prin generatorul
său, prin productivitatea sa, această presă realizează încleierea unor
repere cu grosimi mari într-un timp foarte scurt.
în acelaş sector se introduce maşina de şlefuit cu doi cilindrii, pentru zimţuirea suprafeţelor, în vederea executării operaţiilor de furniruire.
Dotarea fabricii cu maşini de şlefuit eu contact de sus şi de jos creiază cîmp liber introducerii procedeului tehnologic de şlefuire prin contact. Prin comenzi automate, panourile furniruite avansează mecanic
printre cilindrii maşinii, ieşind apoi gata şlefuite. Productivităţii înalte
i se alătură preţiosul avantaj al reducerii efortului fizic.
în faţa preselor hidraulice cu 6 etaje, pentru încleierea furnirului
pe panouri, îşi face apariţia moderna maşină pentru aplicat adezivi,
cu cilindru de dozare a adezivului, aducînd cu sine prin „modern"
indici tehnico-economici superiori.
Procesul de prelucrare mecanică din sectoarele croit, maşini, îmbinat furnire, înregistrează noi succese. în rîndul utilajelor clasice iau
loc de cinste modernele fierăstraie circulare cu avans mecanic, unde
rolul muncitorilor se reduce doar la alimentarea cu piese şi preluarea
lor după tăiere.
Dacă prin procedeul clasic u n reper de mobilă trecea prin maşina de
îndreptat, prin cea de rindeluit la grosime, prin maşinile de frezat diferite profile, eu multă manoperă şi efortul fizic aferent, iată că în anul
1962 se produce u n salt calitativ. în mijlocul muncitorilor clin sectorul
croit, complexa maşină de rindeluit şi profilat pe 4 feţe realizează toate
aceste operaţii printr-o singură trecere. Mîndria întregului colectiv,
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7 — M o n o g r a f i a Fabricii de Mobil,] „Libertatea" C l u j

de atunci şi pină astăzi, este pe deplin justificată. Se aplică un procedeu tehnologic cu o înaltă productivitate.
Munca manuală la sectorul de îmbinat furnire predomină însă. Efortul fizic depus de oameni la îndreptarea pachetelor de furnire pe canturi, cu robantul, aşa cum era denumită unealta ce caracteriza şi metoda rudimentară, trebuie înlăturat. Prin planul de investiţii, în anul

Maşina

de rindeluit

şi profilat

pe 4 feţe

1963, pătrund în acest sector două utilaje de înaltă productivitate. Maşina de îndreptat pe cant pachetele de furnire, şi maşina de spintecat
pachetele de furnire, maşini ce pun capăt muncii istovitoare. In anul
următor, 1964, prin contribuţia cadrelor tehnice din fabrică, ambele
maşini sînt modernizate. în locul tăierii prin pînze circulare disc, se
prevăd sisteme de lucru cu freze, îmbunătăţindu-se astfel calitatea prelucrării. Strîngerea pachetelor de furnire pe maşină se efectuează prin
dispozitive pneumatice.
O muncă mai uşoară, mai productivă şi de o precizie superioară la
operaţiile de găurire din sectorul maşini, sînt efectele ce le-a adus cu
sine maşina de găurit multiplu. De la mai multe faze individuale, acum
cele 18 burghie ale maşinii, printr-o singură acţionare, efectuează numărul de găuri prevăzut de procesul tehnologic.
Progresul tehnic îşi face intrarea cu hotărîre şi în sectoarele de finisaj-montaj, acolo unde forma şi finisajul mobilei atrage privirea. Noutatea tehnică se recomandă cu trei procedee tehnologice aplicate prin
munca creatoare a cadrelor tehnice din întreprindere: procedeul de
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asamblare a corpurilor de mobilă cu aer comprimat; procedeul de montare a mobilei în bandă şi procedeul de finisare a mobilei în bandă.
Vechile mijloace de muncă, cu pana şi ciocanul, au rămas în amintirile mai îndepărtate ale muncitorilor ce mînuiesc azi aerul comprimat
după dorinţă. Dispozitivele metalice dotate cu pistoane pneumatice, cu
care se asamblează corpurile de mobilă, răspund cu promptitudine la o

Bandă

de

montaj

simplă manevrare pe tabloul de comandă. S-a redus efortul fizic, a
crescut productivitatea muncii prin mecanizarea întregului volum de
asamblare.
Procedeul de montare a mobilei în bandă a produs o schimbare radicală în viaţa profesională a tîmplarilor montatori. Obişnuiţi prin tradiţie să lucreze pe locuri de muncă dispersate în tot sectorul, să execute fiecare o serie de operaţii aferente montajului, sub ochii lor au
asistat la reorganizarea fluxului tehnologic, la apariţia cadrelor metalice, cu elementele de susţinere şi glisare, pe care bufete, apoi alte
produse se înşirau una după alta aşteptînd ca mîini pricepute să le
doteze cu uşi, sertare, accesorii metalice, etc. Noul procedeu a specializat pe fiecare montator pentru executarea unei anumite operaţii,
avind ca urmare directă creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea calităţii, asigurîndu-se totodată o folosire mai judicioasă a spaţiului de producţie şi a spaţiului de circulaţie.
Procedeul tehnologic de finisare a mobilei în bandă, aduce cu sine
specializarea pe operaţii şi ca rezultantă creşterea productivităţii mun100

cii. Lustruitoarele manevrează cu pricepere modernele maşini de lustruit portative cu disc rotativ şi ax flexibil „H.P.S.-2" şi „Flex".
în vederea modernizării utilajelor, mecanizării unor operaţii cu volum mare de muncă, se aplică în această perioadă şi o serie de măsuri
finanţate din fondul de mică mecanizare ca:
— executarea de dispozitive pneumatice de aplicat borduri pe p a n o u r i
— mecanizarea şi automatizarea maşinilor de şlefuit cu whitte-spirit
— instalaţie hidro-pneumatică pentru transportul lichidelor (nitrolac, diluant, etc.) pe verticală
— achiziţionarea maşinilor de şlefuit cu ax flexibil
— achiziţionarea unor ş u r u b e l n i ţ e p n e u m a t i c e etc.115.

în domeniul transporturilor interioare, se mecanizează transportul
cherestelei din depozit la camerele de uscare. Pe o platformă metalică,

Mecanizarea

transportului

cherestelei

din depozit

la camerele

de

uscare

remorcată de un tractor, vagonetele, pe care se stivuieşte în depozit
cheresteaua pentru uscare, se transportă direct la instalaţiile de uscare.
Reducîndu-se considerabil efortul fizic al manipulanţilor din depozit,
se elimină manopera consumată anterior prin împingerea manuală a
vagonetelor, pe liniile ferate înguste.
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în fabrică transportul şi manipularea cherestelei sînt mult uşurate
de existenţa liniilor decauville şi a vagoneţilor. Transportul semifabricatelor în secţie se realizează cu ajutorul „cărucioarelor crocodil" şi
a electrocarelor.
Deşeurile lemnoase, rezultate de la prelucrări, sînt eliminate prin
instalaţii de exhaustare şi transport pneumatic, iar eliminarea aerului
viciat şi condiţionarea lui în sectoare este asigurată prin aeroterme.

Transportul

cu electrocare

în depozitul

de

cherestea

In sectoarele de prelucrări mecanice utilajele sînt prevăzute cu apărătoare de protecţie, iar muncitorii sînt dotaţi cu echipament de protecţie specific locului de muncă.
Mai mult ca oricînd, în perioada planului cincinal 1966—1970 fabrica noastră s-a bucurat de grija partidului şi statului pentru continua
sa dezvoltare şi înzestrare cu utilaje la nivelul tehnicii mondiale, situînd-o pe treapta unei fabrici moderne, capabilă a reprezenta prin
produsele sale potenţialul tehnico-economic al industriei lemnului, în
cadrul schimbului de valori materiale pe piaţa internaţională.
Peisajul industrial al fabricii se schimbă an de an, se înalţă noi hale
moderne, mărturii ale contrastului dintre trecut şi prezent, se lărgesc
şi modernizează sectoarele existente, în scopul creşterii volumului şi
capacităţii de producţie.
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Potenţialul de lucru se măreşte pe măsura dezvoltării tehnicii şi tehnologiei. Se amenajează şi automatizează procesul de producţie, se
introduc în mod sistematic noi procedee tehnologice moderne, se dezvoltă capacitatea creatoare pusă în slujba progresului tehnic, ca rezultat al colaborării rodnice dintre inginerii, tehnicienii şi muncitorii
fabricii.
Schimbările înoitoare au >ca rezultat creşterea volumului şi a capacităţii producţiei, ridicarea productivităţii muncii, dezvoltarea calitativă a produselor, reducerea preţului de cost şi sporirea rentabilităţii,
într-un cuvînt dezvoltarea armonioasă şi ascendentă a întregei activităţi economice.
Dezvoltarea bazei tehnice a fabricii în perioada 1966—1970 se concretizează în creşterea valorii fondurilor fixe în 1970 cu 70% faţă de
1965, creştere generată de investiţiile alocate în această perioadă, ele
peste 21.000.000 lei18.

Aspect

din sectorul

croit

Hala de croit, dată în funcţiune în anul 1954, înregistrează prima în
această perioadă începerea lucrărilor de creştere a capacităţilor de
producţie. Suprafaţa de 200 m.p. cu care se extinde acest sector face
ca în anul 1967 muncitorii să raporteze cu mîndrie realizarea unei producţii sporite cu 1.000.000 lei. Acum utilajele de mare productivitate
cu care este înzestrat sectorul: maşina de rindeluit pe 4 feţe, circularul
multiplu cu avans automat, maşinile pentru confecţionat cepuri rotunde,
fierăstraiele circulare de retezat şi de spintecat, etc., pot fi folosite la
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capacitatea lor nominală, reorganizate în flux tehnologic pe linii continue. Cantitatea mare de semifabricate ce se produce în acest sector
are asigurată spaţiile de manipulare şi stocare, condiţiile de muncă
sînt îmbunătăţite substanţial.
Vechiul depozit de cherestea, construit în anul 1953, cunoaşte în
1966 o mărire atît ca spaţiu cit şi ca înzestrare tehnică, devenind un
depozit modern. Stivele de cherestea aşezate pe grinzi şi podvale din
beton armat, se înalţă uniform în şiruri şi grupe, cu distanţe reglementare, fiind străbătute de piste betonate, pe care rulează roţile cauciucate ale elegantelor electrocare. Ele sînt reprezentante ale tehnicii
moderne în locul unde materia primă, cheresteaua, se pregăteşte pentru procesul de transformare a ei în parte componentă a produsului
finit: mobila. Curenţii naturali de aer circulă nestingheriţi, zvîntînd
materialul ce îşi va face intrarea în instalaţiile de uscare artificială —
camerele de uscare.
Oamenii ce lucrează aici se bucură de noi condiţii de muncă. Efortul fizic ce-1 depuneau la manipularea cherestelei prin împingerea manuală a vagoneţilor, este înlocuit prin purtarea cherestelei pe electrocarele ce se încrucişează în mersul lor cu platformele remorcate de
tractoare.
O nouă realizare tehnică vine în anul 1969 să-si etaleze calitătile
în acest spaţiu de condiţionare naturală a cherestelei — numit obişnuit
depozitul de cherestea. Paletele argintii ale unui ventilator cu diametrul de 2 m. lucesc puternic sub razele soarelui, dirijînd aerul spre cele
două stive de cherestea, între care platforma purtătoare a ventilatorului alunecă încet, cu o viteză constantă. Noul procedeu tehnologic de
preuscare a cherestelei, cu folosirea acestei instalaţii aerodinamice
mobile, reduce cu 20% timpul de condiţionare naturală.
Un accent deosebit se pune în această perioadă pe dezvoltarea capacităţii instalaţiilor de uscare artificială a cherestelei, ca urmare introducerii în fabricaţie a produselor executate din cherestea de stejar.
Începînd cu anul 1966 celor 8 camere de uscare de 8 m. tip ŢNIMOD-23
şi 2 camere cu ventilator în exterior, construcţie veche, li se adaugă
primele 2 camere noi de 12,5 m. a căror capacitate corespunde cu capacitatea a trei camere de cîte 8 m. An de an, inclusiv anul 1969, se
extind construcţiile la instalaţiile de uscare la unitatea centrală, ajungîndu-se ca în 1970 capacitatea de uscare să fie reprezentată prin 21
camere. La unitatea II din str. Anton Pan, dublarea capacităţii uscătoriei se realizează în 1966 prin montarea unui cazan de aburi de joasă
presiune, ce permite aplicarea unor regimuri de uscare intensivă.
Maşinile de uscat cherestea T R L-8, montate în 1966 şi 1967, se
înscriu ca o nouă realizare tehnică în procesul de uscare artificială.
Folosind regimuri de uscare cu temperaturi înalte, reduc durata ele
uscare cu 20% pentru cherestelele de grosimi mai reduse.
Pentru strungarii, frezorii, sudorii, lăcătuşii şi sculerii atelierului mecanic al fabricii, anul 1966 înseamnă anul reconstrucţiei, reorganizării
în condiţii tehnice şi sociale superioare. Se reorganizează atelierul,
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înfiinţindu-se sectorul de scule, dispozitive şi verificatoare (SDV), conferindu-se astfel atelierului un nou potenţial pentru asigurarea producţiei cu SDV de calitate şi îmbunătăţirea activităţii de întreţinere a
utilajelor. La acest potenţial contribuie noile utilaje şi instalaţii ca:
presa mecanică cu excentric, două maşini de găurit, maşină de ascuţit
universală, maşină de rectificat plan şi grup convertizor pentru sudură.

Instalaţii

de uscare

a

cherestelei

Pe lingă atelierul mecanic, ia fiinţă în 1966 un atelier specializat pentru confecţionarea feroneriei necesare producţiei, atelier ce în 1969
îşi măreşte capacitatea printr-o extindere. S-a creat astfel posibilitatea
executării feroneriei în fabrică, eliminîndu-se astfel dependenţa de
terţi şi costurile ridicate ce au gravat nefavorabil preţul de cost. Cu
utilajele din dotaţia atelierului: presă cu excentric, maşină de găurit,
polizoare, dispozitiv pentru crestat şuruburi, dispozitiv pentru filetat
interior, aparat de sudură electrică etc. se execută şuruburi şi balamale necesare în operaţiile de montare a mobilei.
începînd eu anul 1969 se înregistrează o nouă etapă de dezvoltare
şi modernizare a fabricii de mobilă „Libertatea".
Proiectele sînt întocmite de I.S.P.F. Bucureşti, filiala Braşov. Prin
documentaţie se prevede construcţia unor noi capacităţi de producţie,
reorganizarea fluxului tehnologic, reorganizarea sectoarelor de producţie, modernizarea instalaţiilor de ventilaţie. Valoarea lucrării noi se
ridică la 14.500.000 lei19.
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întregul complex de lucrări început în anul 1969 se concretizează
în următoarele obiective:
— Corpul de legătură, cu o suprafaţă de producţie de cca 420 m.p.,
situat între atelierul mecanic şi sala de maşini I—II.
Prin construcţia acestui corp s-au creat condiţii d e extindere a spaţiului de producţie la Sectoarele maşini I şi Pregătire I B (prese hidraulice).

Aspect

din atelierul

mecanic

Clădirea a fost prevăzută cu instalaţii de iluminat, forţă, ventilaţie,
transport pneumatic, încălzire centrală etc., care asigură condiţii optime de lucru.
— Depozitul de materiale inflamabile
Creşterea planului de producţie, diversificarea sortîmentaţiei, introducerea în producţie a unor noi lacuri de finisare, a impus construcţia
unui nou depozit de materiale inflamabile cu o suprafaţă de depozitare de 140 mp. Amplasarea noului obiectiv s-a făcut lîngă depozitul
existent — o construcţie din cărămidă şi beton armat.
în noul depozit s-au prevăzut instalaţii de iluminat, ventilaţie, paratrăsnet şi de transport pe verticală.
— Lucrări de extindere şi modernizare în halele existente
în cadrul acestor lucrări s-au executat:
— Compartimentări la Corpul Principal — sectoarele de finisaj I
— Instalaţii de ventilaţie, la sectoarele de finisaj
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— Instalaţie de transport pneumatic la sectoarele de croit — maşini I—II, şlefuit mecanic etc.
— Instalaţii de iluminat şi forţă la toate sectoarele.
— Postul trafo
Introducerea unor noi utilaje moderne, instalaţii de ventilaţie, mecanizarea unor operaţii etc. au condus la u n necesar mărit de forţă.
Cum postul trafo vechi nu mai satisfăcea acest necesar, s-a ivit necesitatea construirii unui nou post-trafo, cu o putere instalată de
2X600 KVA. Prin executarea şi darea în funcţiune a noului post, s-a asigurat o bună funcţionare a întregului parc de utilaje şi instalaţii, ce
concură în procesul de fabricaţie a mobilei.
— Staţia de filtre
Pentru buna funcţionare a instalaţiei de transport pneumatic ce captează praful de lemn din sectorul şlefuit mecanic, s-a proiectat şi executat o modernă staţie de filtre, dotată cu 2 buc. ventilatoare, cu o capacitate puternică de 25.000 mc/h, fiecare ventilator fiind dotat cu
instalaţie de filtrare şi curăţire a prafului de lemn.
Illlliiil

Hală

nouă de fabricaţie

I

— Hală nouă de fabricaţie I
Acest nou corp de clădire eu 3 nivele s-a construit pe un teren nou
obţinut în acest scop, în imediata vecinătate a bazei existente.
Prin linia arhitectonică, noua hală se impune, dînd o înfăţişare măreaţă întregului complex de clădiri ce compun fabrica de mobilă „Libertatea" Cluj.
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Noua faţadă
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a

fabricii

II

în

construcţie

în noua hală, care are o suprafaţă de 3 000 m.p., procesul tehnologic
se desfăşoară pe nivele distincte, transportul între acestea fiind asigurat de două lifturi moderne.
— Hală nouă de fabricaţie II
Creşterea volumului de mobilă pentru export, introducerea unor noi
procedee de finisare în culori diferite, au impus extinderea în continuare a spaţiilor de producţie.
în cursul anului 1969 a fost întocmită documentaţia tehnico-economică pentru noua hală de fabricaţie II, de către un colectiv din cadrul
fabricii format din: Ing. Gheorghe Hintea, ing. Sanda Chioreanu, ing.
Petru Holok şi Cornelia Blăjan.
Lucrările au început în luna ianuarie
1970, noua hală fiind prevăzută a fi
dată în funcţiune în primul trimestru
al anului 1971.
— Centrala termică
Procesul de fabricare a mobilei necesitind cantităţi însemnate de abur
tehnologic, s-a construit o modernă
centrală termică, dotată cu 3 cazane
de abur, eu o capacitate de 10,5 to/h,
ce folosesc ca combustibil şi o mică
parte din rumeguşul de lemn ce rezultă din secţiile de prelucrări mecanice.
Din cele 3 cazane, două sînt de tip
L.K. fiecare avînd o capacitate de
2 t/h iar al treilea este de tip C.R.-10
avînd o capacitate de 6,5 t/h, la care
comenzile sînt complet automatizate.
Controlul apei de alimentare la cazane
este efectuat într-un laborator dotat cu
aparatură şi personal de specialitate
— asigurîndu-se o bună funcţionare a
cazanelor la parametrii proiectaţi.
Plasată în acţiunile de dezvoltare a
capacităţilor de producţie, una dintre
Centrala termică — vedere
exterioară
cele mai importante măsuri a constituit-o lucrarea „Crearea de noi spaţii
pentru depozitarea produselor finite"
prin care s-au executat două platforme metalice acoperite. Acestea au
asigurat condiţii pentru depozitarea unor importante cantităţi de produse finite existente în fabrică şi eliberarea unor spaţii supraaglomerate.
Procesul de modernizare a bazei tehnice cunoaşte în această perioadă o dezvoltare rapidă: se introduc utilaje moderne, realizate la
nivelul tehnicii mondiale, se modernizează utilajele şi instalaţiile existente, se aplică noi tehnologii în construcţia şi finisarea produselor, se
reorganizează fluxuri tehnologice în linii optime de fabricaţie, se extinde procesul de mecanizare în producţie şi -transport.

Estetica interioară a sectorului maşini II este ridicată pe o treaptă
superioară prin impunătorul agregat ADE pentru prelucrarea complexă
a panourilor, ce înlocuieşte trei utilaje, efectuînd operaţii de: formalizare, găurire multiplă şi profilarea canturilor, operaţii ce se execută succesiv printr-o singură trecere.

Centrala

termică

— vedere

interioară

La numai doi ani interval, un nou utilaj vine să facă dovada progresului tehnic în fabricarea produselor finite din lemn. Este moderna
maşină „Ştefani" pentru furniruirea canturilor la panouri, penii iţind
astfel aplicarea noului procedeu tehnologic ele furniruire a canturilor
şi abandonarea sistemului vechi de aplicare a bordurilor din lemn masiv.
Agregatul Hulhorst cu cilindrii pentru lustruit şi cap cu 4 discuri
textile, rotative, schimbă atît înfăţişarea cît şi tehnologia sectorului,
conducînd la mecanizarea operaţiilor de finisaj, operaţii care pînă la
introducerea acestui utilaj în producţie se executau manual, cu eforturi
deosebite din partea muncitorului. Finisarea panourilor cu pastă de
diferite granulaţii, prin una sau două treceri, se face complet mecanizat, transportul panourilor se efectuează cu ajutorul unor benzi mecanice, ce fac ca efortul muncitorului să fie limitat numai la operaţia de
alimentare şi preluare de pe bandă.
Locul vechilor maşini şi utilaje cu productivitate scăzută, a fost
treptat luat de utilaje noi, realizate în ţară, aduse din import sau rea110
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lizate în întreprindere cu forţe proprii. Iată alte cîteva utilaje cu care
se dotează sectoarele în perioada anilor 1966—1970:20
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Maşină u n i v e r s a l ă p e n t r u prelucrări mecanice
maşini de frezat cu ax inferior
maşini de f r e z a t cu ax superior
f i e r ă s t r a i e circulare u n i v e r s a l e
maşina de rindeluit la grosime
fierăstraie circulare p e n d u l ă
f i e r ă s t r a i e panglică
maşini de f r e z a t p o r t a t i v e
strung .automat pentru copiat
maşină p o r t a t i v ă p e n t r u croit stofă
maşini de şlefuit cu b a n d ă orizontală
p r e s ă C.I.F.
maşină de t u r n a t lac
maşină de aplicat adezivi
maşină d e şlefuit cu 2 cilindrii
maşină de şlefuit cu 6 cilindrii

în sectorul de montaj se extinde procedeul tehnologic de montare
pe bandă şi la produsele Bufet E-040 şi biblioteca Solo, reorganizîndu-se astfel la un grad superior fluxul tehnologic în acest sector. Ca
urmare se elimină spaţiile înguste provocate de creşterea cantităţilor
de produse an de an, se obţine o specializare pentru noi operaţii, pe
locuri de muncă, înregistrîndu-se şi o creştere a productivităţii muncii.
Convinşi fiind, că numai prin efortul comun, cu forţe proprii vor
putea contribui la reducerea substanţială a muncii manuale, la ridicarea gradului de mecanizare a procesului de fabricaţie, cadrele tehnice
ale fabricii au promovat o largă acţiune de concepere a noi dispozitive, instalaţii, utilaje, etc.
De neuitat, pentru o parte din muncitorii noştri, rămîn dispozitivele
mecano-pneumatice fixate de-a lungul benzii de montaj. Prin simple
apăsări pe pedale şi manete, dispozitivele preiau bufetele de pe bandă,
efectuînd manevrările de coborîre şi întoarcere pe toate feţele, pentru
lustruirea lor. Se înlocuieşte astfel munca fizică grea, obositoare, efectuată anterior manual.
O nouă realizare a eforturilor proprii găseşte aplicabilitatea în domeniul transporturilor interioare. Se concep şi se execută din fonduri
de mică mecanizare cărucioare pentru transportul coletelor cu produse
ambalate în magazia de produse finite, care reduc considerabil efortul fizic la manipularea coletelor, îmbunătăţind condiţiile de muncă.
Tot în domeniul transporturilor interioare, din fonduri de mică mecanizare, se introduc cărucioare crocodil, avînd ca imediată consecinţă
îmbunătăţirea transportului semifabricatelor între sectoare şi locuri
de muncă, desfăşurarea în bune condiţiuni a fluxului tehnologic, reducerea efortului fizic.
O nouă extindere o înregistrează mecanizarea operaţiilor de asamblare a mobilei prin proiectarea şi executarea în fabrică a unor dispozitive pneumatice pentru asamblarea garniturii Solo.
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Axate pe problema îmbunătăţirii continue a condiţiilor de muncă şi
reducerea efortului fizic, s-au reproiectat şi executat instalaţiile de
ventilare la sectoarele montaj, croit PPF, camera de condiţionat piese
lăcuite şi pulverizate, instalaţiile de ventilaţie şi încălzire a sectoarelor de la Unitatea Il-a din strada Anton Pan.

Prezentarea

mobilei

pentru

recepţie

Progresul tehnic se introduce şi în procesul tehnologic de tapisare
a mobilei. Se utilizează în proporţie mare procedeul tehnologic de
tapisare cu poliuretan, procedeul de utilizare a covorului împîslit şi
miezuri elastice.
Pentru prima dată în planul cincinal pe perioada 1966—1970, un
capitol distinct este destinat cercetării ştiinţifice. Aceasta este şi firesc,
întrucît în condiţiile actuale de dezvoltare a progresului tehnic, ştiinţa,
devenită forţă nemijlocită de producţie, ocupă un loc din ce în ce mai
important în viaţa societăţii. Astăzi, este mai mult ea oricînd necesară
extinderea cercetării ştiinţifice proprii, introducerea pe scară largă în
producţie a cuceririlor ştiinţei şi tehnicii moderne, în pas cu progresul
tehnic contemporan. Această necesitate este accentuată de condiţiile
noastre de continuarea desfăşurării procesului de industrializare socialistă la nivelul celor mai înaintate realizări tehnice. De aceea cercetarea ştiinţifică, atît cea fundamentală, cit şi cea aplicativă, aşa cum
se subliniază în documentele de partid, trebuie să se întemeieze pe
cunoaşterea aprofundată a direcţiilor dezvoltării economice şi sociale
a ţării noastre, a tendinţelor generale de dezvoltare a societăţii.
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în contextul acestei orientări noi, cercetarea aplicativă devine un
instrument indispensabil pentru producţia curentă şi de perspectivă a
fabricii, angajată acum într-o dinamică ascendentă, multilaterală şi
complexă.
Continuarea accentuată a profilării fabricii în 1966 pentru producţia
de mobilă din stejar destinată pieţii de Vest şi pespectiva creşterii ei
de 4 ori în anul următor, pune în 1966 o problemă de importanţă hotărîtoare în producţie: găsirea unei soluţii pentru lemnul masiv de
stejar ce prezenta colorări intense, neuniformităţi de nuanţe, caracteristici naturale ale lemnului, care însă nu satisfăceau exigenţele calitative ale producţiei de export. Laboratorul uzinal a început stringenta acţiune de studiu, cercetare, experimentare. Eforturile chimistului Dumitru Kathy şi ing. Aurel Costea au fost răsplătite. S-au stabilit
metode şi reţete pentru aplicarea noului procedeu tehnologic de
uniformizare a culorii masivelor de stejar, cu rezultate imediate în
producţie, la nivelul scontat 21 .

Aspect

din laboratorul

uzinei

Activitatea de cercetare uzinală a condus apoi la noi perfecţionări
ale proceselor de finisare, aplicarea procedeelor tehnologice noi, realizarea unor produse de calitate, corespunzătoare celor mai înalte
exigenţe.
Se introduce pentru prima dată în ţară, la fabrica „Libertatea", procedeul tehnologic de finisare a mobilei cu lacuri carbamidice mate.
Faţă de vechiul procedeu al finisării cu lacuri nitrocelulozice luciu
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oglindă, finisarea mată prezintă calităţi superioare: productivitate
mărită, rezistenţă sporită a peliculei faţă de apă şi solvenţi organici,
rezistenţă mecanică sporită la sgîrîieri, aspect mai odihnitor privirii.
Un nou progres în domeniul finisării îl prezintă procedeul tehnologic
de finisare cu grunduri colorate, la garniturile Pat „Canada" şi biblioteci „Colonial", realizîndu-se aplicarea simultană a culorii şi a grundului, avînd ca rezultat o uniformitate mărită şi diminuarea pătrunderilor
de adeziv urelit.
Ca şi procedeul de finisare mată, noul procedeu tehnologic de finisare opacă, în diferite culori, cu lacuri carbamidice opace, — aplicat
la Sufrageriile „M. D. — 300" — prezintă avantaje calitative şi economice similare.
Printre rezultatele obţinute de laboratorul uzinal al fabricii, se evidenţiază şi înlocuirea grundurilor din import, — folosite la finisările
xnate —, eu grundul nitro Goo 2—4 cu uscare rapidă, fabricat în ţară,
experimentarea şi aplicarea în producţia de serie a procedeului de băiţuire prin pulverizare, producerea, lărgirea sortimentaţiei şi aplicarea
în producţia de serie a batoanelor de şerlae pentru operaţiile de retuş,
producerea şi aplicarea lichidului de ştergere la finisarea mată, ce
înlocuieşte cu succes lichidul Wipof, din import, etc.
Realizînd dezideratul reducerii consumurilor specifice de material
lemnos, în procesul tehnologic de ambalare a mobilei se introduce noul
procedeu tehnologic de ambalare în cutii de carton, care înlocuieşte
total masa lemnoasă utilizată în vechiul sistem — cheresteaua de răşinoase şi P.F.L. —. Formate din carton ondulat din 3, 4 sau 5 straturi
lipite, cutiile se închid prin lipirea unor benzi de hîrtie gumată lată,
sau benzi de lipit sintetice. Folosit la ambalarea bibliotecilor Colonial
şi Dalaro, acest procedeu economiseşte la 1000 de bucăţi biblioteci,
cantitatea de 113 m.c. cherestea şi 113 m.c. PFL.
Pe seama aceloraşi contribuţii creatoare ale colectivului nostru, înregistrăm în această perioadă realizări ca:
— executarea bordurilor la dimensiuni e x a c t e pentru eliminarea operaţiei
de nivelare la freză,
— aplicarea lacului Bernoplast prin m e t o d a

turnării,

— dispozitiv pentru executarea intarsiilor prin ştantare,
— dispoztive pneumatice pentru asamblat scaune şi canapele Gilda,
— nou tip de ambalaj pentru sticlele sufrageriilor E — 040 şi Solo,
— nou sistem constructiv de r a m e de şezut şi spătar c a n a p e a E -— 040,
— perfecţionarea procedeului tehnologic de ambalare a sticlăriei la sufrageria E — 040,
— metodă nouă şi dispoztiv pentru e x e c u t a r e a aripioarelor de r a d i a t o a r e
la strung,
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— î m b u n ă t ă ţ i r e a sistemului constructiv la maşina de găurit multiplu C G R,
şi alte creaţii t e h n i c e cărora le vom acorda locul cuvenit în această
carte la mişcarea d e inovaţii şi raţionalizări 2 1 .

Utilizarea tot mai raţională a suprafeţelor de producţie, a maşinilor
şi utilajelor, a fos* şi rămîne un imperativ de prim ordin pentru întregul nostru colectiv de muncă. Exploatarea sistematică a parcului de

Ambalarea

mobilei

în cutii

de

carton

inaşmi şi utilaje din dotare, printr-o îngrijire minuţioasă a acestora,
prin reparaţii de bună calitate executate de sectorul nostru de întreţinere, a condus nemijlocit la creşterea producţiei şi productivităţii
muncii în fabrică. Avantaje deosebite derivă şi din utilizarea la întreaga
capacitate a spaţiilor productive, a mijloacelor de muncă, în toate
cele trei schimburi. Treptat, a crescut simţitor coeficientul de schimburi. De ani de zile în anumite sectoare de producţie ca; maşini, încleiat, şlefuit, lucru nu încetează nici un moment, pe întreaga durată a
celor 24 de ore.
De aceea, paralel eu creşterea continuă a fondurilor fixe din întreprindere, a crescut simţitor eficienţa economică a utilizării lor. De Ia
280 lei producţie globală obţinuţi în anul 1948 la 1000 lei fonduri fixe,
în anul 1970 aceasta se ridică la 2540 lei 23 .
Utilizarea intensivă a tuturor capacităţilor de producţie de care dispunem, modernizarea procesului de producţie, îmbunătăţirea tehnolo118

giilor de fabricaţie, contribuie în mod direct la creşterea eficienţei economice a întregei activităţi, la sporirea volumului de acumulări.
Evoluţia producţiei globale şi acumulărilor la 1000 lei fonduri fixe 24 .

1. Producţia globală
2. Acumulările

1948

1950

1955

1960

280

550

820

1520

2190

330

150

530

460

-

1965

1970

2540
-

în anul 1968, numai beneficiile obţinute reprezentau 670 lei pentru
fiecare mie lei fonduri fixe, valoare mai mare cu 30 lei faţă de întreaga producţie globală a anului 1953, raportată la acelaş indicator.

Capitolul

II

ACTIVITATEA OMULUI ÎN SLUJBA PRODUCŢIEI

1. PERSONALUL FABRICII ÎN CONDIŢII NOI DE MUNCĂ
Şl DE TRAI

O m u l , producătorul de bunuri materiale, este principala forţă de
producţie a societăţii. Fără el, mijloacele de muncă nu constituie decît
nişte obiecte neînsufleţite, cărora doar activitatea conştientă a omului
le poate da viaţă. Complexul om-maşină devine o forţă capabilă a da
naştere la tot ce este necesar societăţii, la dezvoltarea ei, dar aceasta
numai în condiţiile în care oamenii „intră în anumite legături şi relaţii
între ei. în cadrul acestor legături şi relaţii sociale are loc acţiunea lor
asupra naturii, are loc producţia" 1 .
Caracterul social al producţiei este dat şi de faptul că pentru producerea bunurilor materiale necesare traiului, conlucrează colectivităţi,
în care experienţa şi deprinderile în muncă, nivelul de dezvoltare a
forţelor de producţie la un moment dat, sînt un rezultat al perfecţionării lor succesive şi treptate, acumulate de generaţiile anterioare.
Nivelul la care se găseşte astăzi forţa de muncă a fabricii „Libertatea" ca număr, structură şi pregătire, este rezultatul profundelor transformări- conştiente survenite în activitatea colectivului său, în cei 100
de ani de existenţă.
Noua etapă de dezvoltare a fabricii este începută odată cu actul
naţionalizării de cei 178 salariaţi, nucleu ce avea să se dezvolte, paralel cu dezvoltarea activităţii de producţie, in anii construcţiei socialiste.
Dinamica personalului întreprinderii în perioada 1948—19702
în procente faţă de anul 1948
Categorii de personal
1948

1950

1955

1960

1965

1970

Total personal

100

160

337

640

545

599

din care muncitori

100

135

328

643

535

634

123

Schimbările organizatorice petrecute în perioada anilor 1949—1950,
prin comasarea unităţilor din Bucea, Huedin şi Cluj, precum şi unele
reorganizări în procesul de producţie, au făcut ca numărul salariaţilor
să sporească numai în decurs de doi ani cu 106, reprezentînd o creştere de 60% faţă de 1948.
Dezvoltarea activităţii de producţie a întreprinderii, în anii construcţiei socialiste, prin intrarea în funcţiune a noi capacităţi de producţie,
mai ales în perioada anilor 1954 — 1955, a condus la o triplare a numărului de muncitori faţă de anul 1948, creşterea numărului total de
personal fiind de 3,37 ori. Aceste creşteri s-au înregistrat chiar în condiţiile în care în anul 1950 de la fabrică s-au dezarondat unităţile din
Bucea şi din Cluj.
în continuă ascendenţă, numărul de salariaţi creşte şi în perioada ce
urmează, însă aceasta nu în măsura în care are loc creşterea volumului producţiei. Modernizarea continuă a bazei tehnice, prin introducerea în producţie a unor maşini şi utilaje de mare randament, mecanizarea unor operaţiuni icu volum mare de muncă, introducerea unor noi
tehnologii de fabricaţie, fac posibilă obţinerea unei producţii sporite,
nu atît pe seama creşterii numărului de salariaţi, cit pe seama creşterii productivităţii muncii acestora. Astfel, în anul 1959, la o creştere
a numărului de salariaţi de numai 16% faţă de anul 1954, volumul producţiei obţinute a crescut de 2,4 ori.
Cel mai mare număr de salariaţi din existenţa fabricii se înregistrează în anul 1961, odată eu preluarea unor secţii din cadrul „Cooperativei Lemn şi Mobilă" din Cluj şi „Meseriaşul" din Bistriţa, eînd
efectivul de salariaţi se ridica la 1431 faţă de 587 existenţi în anul
1959. Preluarea acestor unităţi, slab dotate din punct de vedere tehnic,
a condus la scăderea bruscă a productivităţii muncii pe total întreprindere. De aceea, în perioada ce urmează eforturile s-au îndreptat
şi spre dotarea tehnică a acestor sectoare, la nivelul celor existente
la unitatea centrală, spre organizarea superioară a producţiei şi a
muncii. In aceste condiţii, deşi volumul producţiei obţinute creşte, numărul mediu scriptic de salariaţi este în continuă scădere pină in anul
1965. Scăderea în această perioadă a efectivului fabricii cu 460 de
salariaţi se datorează şi faptului că în anul 1963 unitatea din Bistriţa,
cu cca 320 de salariaţi, a trecut în cadrul întreprinderii Forestiere
Bistriţa.
în anul 1966 cînd întreprinderea primeşte sarcini sporite de producţie, — cu 30% mai mari decît în anul 1965, — cînd producţia de mobilă
export vest creşte de peste 4 ori faţă de anul precedent, numărul salariaţilor înregistrează o creştere de 7%. Aceleaşi condiţii au generat
creşterea numărului de salariaţi şi-n anul 1967 faţă de 19663.
Organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii, introducerea cu consecvenţă a progresului tehnic, creşterea gradului de pregătire şi cali124

ficare a întregului personal, au creat condiţii propice de realizare a
unor producţii sporite, în condiţiile menţinerii relativ constante a numărului mediu scriptic.
O deosebită importanţă în creşterea productivităţii muncii, reducerii
numărului de salariaţi, — în special a personalului tehnico-administra-

tiv —, l-au avut măsurile de perfecţionare a conducerii şi planificării
economiei naţionale, în urma cărora s-a format Combinatul pentru
exploatarea şi industrializarea lemnului din Cluj. In noile condiţii
fabrica realizează în anul 1970, o producţie cu 8% mai mare decît în
anul 1969, utilizînd un efectiv de salariaţi redus cu 9%, din care personal tehnic — administrativ 59 %4.
Concomitent cu creşterea numărului de salariaţi, s-a schimbat radical şi structura personalului fabricii.
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Dinamica şi structura personalului întreprinderii, pe categorii de salariaţi, în perioada
anilor 1948—1970 (în %)
în procent faţă de total
Categorii de personal
1960

1965

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

599

86,6

73,2

84,5

86,8

84,9

92,5

634

Ingineri şi economişti

1,7

0,3

0,8

1,0

1,2

0,9

300

Tehnicieni

0,6

3,0

4,2

1,8

1900

Maiştri

4,5

5,9

7,6

2,3

1,5

2,2

300

Funcţionari

3,3

6,9

3,8

4,5

5,2

2,4

433

Personal de serviciu, pază şi
pompieri

3,3

13,7

3,3

2,4

3,0

0,2

0,33

Muncitori

1950

100,0

|

_1970

% 1970
faţă de 1948

1955

Total personal
din care:

1948
1

-

-

Forţa productivă a întreprinderii noastre, a crescut nu numai pe
seama creşterii totale a numărului de salariaţi, ci şi prin schimbarea
numărului de muncitori direct productivi în totalul angajaţilor. Dacă
în anul 1950 numărul muncitorilor în total personal reprezenta doar
73,2%, în anul 1970 el reprezenta peste 92,5%, ceea ce constituie o
sporire a acestora cu 19,3%. Aceste schimbări structurale obţinute în
urma reducerii personalului tehnic-administrativ, sînt rezultatul preocupării conducerii întreprinderii de a elimina o serie de posturi ce
nu-şi găseau justificarea, prin raţionalizarea operaţiunilor de evidenţă,
programare şi urmărirea producţiei, printr-o mai bună repartizare a
acestui personal pe locuri de muncă. Drept rezultat, ponderea personalului tehnic-administrativ din totalul salariaţilor a scăzut de la 26,8%.
cît reprezenta în anul 1950, la numai 7,5% în anul 1970.
Schimbări substanţiale s-au petrecut în însăşi structura personalului
tehnic-administrativ. Pentru ridicarea nivelului tehnic al producţiei, asigurarea unei asistenţe tehnice permanente — în vederea creşterii producţiei şi calităţii ei — a crescut numărul cadrelor tehnice de specialitate în cadrul acestei categorii de personal. Din cei 26,8 % cît reprezenta, în anul 1950, personalul tehnic-administrativ din totalul salariaţilor, numai 6,2% erau ingineri şi tehnicieni, restul reprezentînd funcţionari, personal de pază şi pompieri. Treptat rolul cadrelor tehnice
de specialitate în producţie a crescut, ele deţinînd în anul 1970 o pondere de peste 65% din personalul tehnic administrativ.
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De la cei 17 maiştri ce constituiau cadrele tehnice ale anului 1950,
acestea sînt reprezentate astăzi de 9 ingineri şi economişti, 24 maiştri
şi 19 tehnicieni, cu atribuţiurti exclusive pentru fabrică. La numărul lor
se adaugă şi cei 10 ingineri, proveniţi din efectivul fabricii, care odată
cu înfiinţarea combinatului au fost trecuţi în serviciile de specialitate
ale acestuia, preluînd în totalitate vechile atribuţii din fabrică şi-n plus
problemele legate de celelalte unităţi ale combinatului.
O reducere considerabilă a avut loc şi la personalul de pază, serviciu şi pompieri, care astăzi numără 3 salariaţi faţă de cei 39 existenţi
în 1950.
Una din problemele cele mai importante, prevăzută în documentele
de partid şi de stat, o constituie recrutarea şi pregătirea cadrelor de
muncitori, ingineri şi tehnicieni. Pentru realizarea acestui deziderat
conducerea fabricii „Libertatea" a desfăşurat o susţinută activitate de
recrutare, repartizare, pregătire profesională şi ridicarea nivelului teh-

Elevi

la practică

în

sectorul

croit

nic şi cultural a cadrelor, în scopul asigurării organizării şi desfăşurării
procesului de fabricaţie a mobilei în aşa fel, încît să se obţină rezultate din ce în ce mai bune.
în această activitate o bază solidă a constituit-o din nou puternicul
nucleu de muncitori existenţi în fabrică încă la data naţionalizării, a
căror bogată experienţă şi tradiţie a fost pe deplin folosită în formarea noilor cadre calificate. De neuitat vor rămîne pentru tinerii munci127

tori formaţi de-a lungul anilor, sfaturile şi îndrumările primite de la
tîmplarii din vechea generaţie ca: Bela Martonosi, Ludovic Barabâs,
Iosif Mâthe, Ioan Râkosi, Iosif Katz, Iosif Sze'll, Ioan Soos etc.
Sursele principale de formare a cadrelor de muncitori în specialitatea prelucrării lemnului le constituie Şcolile Profesionale, precum şi
angajările ce se fac prin Oficiul forţelor de muncă.
Preocuparea pentru pregătirea cadrelor de muncitori îşi găseşte
originea încă în anul 1949 cînd pe lingă fabrică funcţiona paralel şi
„Şcoala profesională d e tîmplărie", ce în octombrie al acelui an
număra un efectiv de 33 salariaţi, dintre care 12 profesori, restul fiind
maiştri, instructori, pedagogi şi personal de serviciu. Din motive necunoscute nouă astăzi, doi ani mai tîrziu şcoala este preluată de către
grupul şcolar din Tg. Mureş.
An de an, apoi, din Şcolile Profesionale Tg. Mureş Codlea, Satu-Mare,
o serie de absolvenţi au venit să întărească colectivul de muncitori al
fabricii, unde prin practică sau ucenicie la locul de muncă, s-au bucurat de o atenţie deosebită din partea cadrelor tehnice şi a muncitorilor
cu experienţă. Sub îndrumarea tehnică a maiştrilor pe sectoare, elevii
şi ucenicii învaţă cum să lucreze la o maşină, cum să o mînuiască,
învaţă tainele meseriei.
Structura efectivului de muncitori după gradul de calificare şi formele de învăţămînt
absolvite, la 31 octombrie 1970 (în %)c

din care
Muncitori

Total

100

Şcoala tehnică
de maiştri

Şcoli medii teii
nice şi echival.

1,0

1,5

Şcoli profesiona Calificaţi la lo
le şi echival.
cui de muncă
49,4

48,1

Importanţa acordată acestei forme de recrutare şi pregătire a cadrelor, se oglindeşte fidel în structura forţei noastre de muncă, unde peste
49% din numărul total al muncitorilor îl formează detaşamentul absolvenţilor de şcoli profesionale şi ucenicie la locul de muncă, în majoritate cadre tinere, ce vor forma schimbul de mîine al generaţiei
actuale.
O preocupare deosebită a conducerii fabricii, sprijinită de organizaţia de partid şi sindicat, pentru formarea de noi cadre calificate necesare producţiei, a constituit-o şi şcolarizarea muncitorilor angajaţi
prin Oficiul forţelor de muncă. în această direcţie, în funcţie de necesităţile producţiei, s-au organizat cursuri de calificare şi ridicarea
calificării la locul de muncă, pe diferite specialităţi ca: tîmplari mecanici, îmbinatori furnire, lustruitoare, tîmplari ajustori — montatori,
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cubatori — stivuitori etc., durata variind între trei şi şase luni. Aceste
cursuri au făcut ca numărul celor calificaţi la locul de muncă să
ajungă astăzi la 434 muncitori 7 . Ca o dovadă a bunei lor pregătiri,
asigurată de cadrele noastre de specialitate, o constituie faptul că o
parte din ei deţin în momentul de faţă posturi cheie, în diversele
sectoare de producţie ale fabricii.
Pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe şi specializare profesională,
cei mai buni muncitori au urmat cursurile şcolilor tehnice de maiştri.
Odată reîntorşi în mijlocul colectivului de unde au plecat au devenit
cadre de nădejde în conducerea şi organizarea producţiei, puse în valoare prin funcţia de maiştri în care şi-au continuat activitatea. Aşa
este cazul maiştrilor Ilie Chirichiu, Gheorghe Apostiu, Dumitru Pop,
Aurel Olaru, Andrei Dalnoki, Ştefan Gere, Nichita Cotu, Ioan Duma, etc.
Structura salariaţilor după vîrstă în anul 1970 (în %)8

între

Grupa de

vîrstă

% de salariaţi

16 — 35

ani

64,54

„

3 6 - 5 0

„

27,01

,.

5 1 - 6 0

„

8,45

din

total:

Realizările colectivului nostru de muncă apar şi mai valoroase, dacă
ţinem seama că sînt obţinute de o mare parte de cadre tinere de muncitori, ingineri, tehnicieni şi maiştri, crescuţi şi educaţi de noua orînduire
socială. Alături de salariaţii mai vîrstnici ce astăzi reprezintă 8,46% din
totalul salariaţilor, muncesc cu elan caracteristic tinereţii un număr de
654 muncitori, ingineri, tehnicieni, economişti şi funcţionari, cuprinşi
între Vîrsta de 16—35 ani, ocupînd o pondere de 64,5% din întregul
colectiv de muncă al fabricii.
Cei ce anul acesta sărbătoresc centenarul fabricii au deci încă mult
timp să-şi valorifice prin muncă, priceperea şi talentul lor, să poarte
spre noi culmi tradiţia tâmplarilor clujeni, să adauge noi pagini preţioase
acestei cărţi.
Ca orice meserie şi cea de tâmplar se învaţă, se pătrunde mai adînc
în tainele ei, se desăvîrşeşte, odată cu trecerea anilor. De aceia Comitetul de partid, sindical şi U.T.C. au ajutat permanent conducerea
fabricii în munca de a creia o stabilitate tot mai mare salariaţilor
noştri. Discuţiile purtate de conducerea întreprinderii cu diverşi angajaţi, îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor de muncă, creşterea permanentă a cîştigurilor, prestigiul de care se bucură fabrica, sînt principalele mijloace utilizate pentru a creşte gradul de stabilitate al
personalului, pentru a reduce indicele de fluctuaţie al acestuia.
9 — Monografia Fabricii de Mobilă ,.Libertatea" Cluj
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Structura salariaţilor după vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate,
la 31 octombrie 1970 (%)9

Grupa de vechime

Total
sub 1 an
1—5
6-10
1 1 - 1 5

16-20
peste 20

Total personal

100,0
8,9

ani
„

32,9

„

24,9

„

12,0

14,4

6,9

Deşi ponderea în total personal angajat este deţinută de tineri între
vîrsta de 16—35 ani, peste 58% din totalul salariaţilor au vechime
neîntreruptă în unitatea noastră de peste 5 ani. Aceasta nu înseamnă
că nu au existat şi angajaţi, care neînţelegînd anumite situaţii mai
grele prin care a trecut colectivul nostru, 1-a părăsit pentru totdeauna.
Noi le mulţumim pentru perioada în care ne-au ajutat, dar le amintim
totuşi o veche zicală: „Prietenul bun la nevoie se cunoaşte".
Prevederea din noul sistem de salarizare, de a se acorda un spor
peste salarul tarifar pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate,
are o deosebită importanţă în permanetizarea cadrelor şi reducerea
fluctuaţiei acestora. Pe lingă faptul că produce o diferenţiere a salariului în funcţie de vechime, — care de fapt constituie baza perfecţionării oricărei activităţi —, acordarea sporului procentual de vechime,
constituie totodată un puternic stimulent material pentru întărirea
disciplinei în muncă. Numai în anul 1970 sporul de vechime acordat
salariaţilor fabricii s-a ridicat la suma de 449.000 lei10.
Creşterea spiritului de răspundere a întregului colectiv faţă de
muncă, conjugată cu cointeresarea materială a fiecăruia în rezultatele
muncii sale, au întărit şi mai mult disciplina în muncă, oglindită fidel
în îmbunătăţirea utilizării timpului de lucru. Dacă în anul 1955 timpul
efectiv de lucru folosit pentru producţie reprezenta 91,4% din fondul
de timp maxim disponibil, în primele trei trimestre ale anului 1970
ponderea acestuia s-a ridicat la 94,6%. Ponderea timpului nelucrat a
scăzut în perioada respectivă de la 8,6% la 5,4 % n .
Un aspect important al întăririi disciplinei în muncă a colectivului
fabricii îl constituie scăderea pierderilor din timpul de lucru datorate
absenţelor nemotivate. în anul 1955 din pierderile totale de timp ce
reprezentau 8,6%, numai 3,7 % constituiau concedii de boală, maternitate, diverse întreruperi neprogramate, 4,9% fiind în schimb datorate
absenţelor nemotivate 12 . în anul 1970, ca rezultat al preocupării conducerii unităţii, a organizaţiilor de partid şi sindicat, de depistarea
cauzelor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru lichidarea lor,
absenţele nemotivate au scăzut considerabil, ajungînd ca ele să reprezinte numai 0,1 % din totalul fondului de timp 13 .
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Rezultatele bune obţinute in anii regimului nostru în domeniul
recrutării, pregătirii şi utilizării personalului, se reflectă direct în
activitatea economică şi de producţie a unităţii noastre. Experienţa
căpătată în acest domeniu va trebui folosită şi fructificată din plin
în viitor, spre folosul fabricii şi a colectivului ei.
îmbunătăţirea continuă a nivelului de trai al întregului popor este
ţelul suprem spre care se îndreaptă în permanenţă toate eforturile
partidului şi statului nostru socialist. După cum spuneau de fapt
K. Marx şi F. Engels in Manifestul Partidului Comunist: ,,în societatea comunistă, munca acumulată nu este dec'ît un mijloc pentru a
lărgi, a îmbogăţi, a înlesni procesul de viaţă al muncitorilor" 14 .
în anii construcţiei socialiste o nouă viaţă a început şi pentru lucrătorii fabricii „Libertatea". De la condiţii grele de muncă, de la o \ r iaţă
plină de trudă şi lipsuri, ei au pornit pe un drum nou, drumul îmbunătăţirii continue a nivelului lor de trai material şi cultural.
Complexul măsurilor luate în întreprinderea noastră, de construirea
noii fabrici, creşterea şi modernizarea capacităţilor de producţie, mecanizarea şi automatizarea unor operaţiuni grele, au condus la îmbunătăţirea radicală a condiţiilor de muncă, reducerea substanţială a
efortului fizic al muncitorilor, la creşterea forţei productive a muncii
lor.
Pe măsura dezvoltării producţiei fabricii şi a creşterii productivităţii muncii, s-au creiat premizele sporirii continue a veniturilor băneşti tuturor categoriilor de salariaţi ai fabricii, venituri în care ponderea cea mai mare o deţine salariul nominal. Măsurile de îmbunătăţire a salariilor luate de conducerea de partid şi de stat, aplicate şi la
întreprinderea noastră au condus la o creştere permanentă a cîştigului mediu.
Dinamica cîştigului mediu lunar al salariaţilor întreprinderii, în perioada 1950—197015
ANII
Categoria de personal
1950

1955

1960

1965

1970
(9 luni)

Total salariaţi

1,00

1,46

2,63

3,61

4,74

din care
muncitori —

1,00

1,48

2,80

3,80

5,03

Din analiza cîştigului realizat în perioada ultimilor 20 de ani, se
desprinde faptul că acesta a crescut pe total salariaţi de peste 4,7 ori.
Creşteri mai mari s-au înregistrat ia categoria muncitori, ale căror
venituri au crescut în aceeaşi perioadă de peste 5 ori.
începînd eu luna august 1969, odată cu introducerea în fabrică a
noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor, eînd în nivelul
cîştigurilor se reflectă mai mult ca oricînd cantitatea şi calitatea muncii
depuse, a crescut substanţial venitul lunar al tuturor salariaţilor. Reuşind a se obţine o cointeresare sporită a fiecăruia în rezultatele muncii
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sale, în perioada ulterioară aplicării sistemului îmbunătăţit de salarizare* cîştigurile medii au sporit cu 19 %16.
O altă sursă de creştere a veniturilor băneşti ale salariaţilor fabricii
o constituie şi alocaţiile pentru copii acordate de la bugetul statului.
Numai în anul 1969 valoarea alocaţiilor de stat pentru copii s-a ridicat la suma de 878.000 lei 17 .
Pe lîngă veniturile obţinute din salarii, angajaţii fabricii noastre
beneficiază de o serie de servicii ce le obţin gratuit pe seama fondurilor puse la dispoziţie de către stat, servicii ce contribuie direct la
creşterea veniturilor lor reale, la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
şi de trai.
An de an un număr tot mai mare de salariaţi ai fabricii îşi refac
puterea de muncă în staţiuni de pe munte şi litoral, beneficiind de
bilete de odihnă şi tratament asigurate de către sindicat. Semnificativ
este faptul că în fiecare an tot al 9-lea muncitor, inginer, tehnician
sau funcţionar urmează tratamente medicale sau se odihneşte în
frumoasele noastre staţiuni.

Aspect

din cabinetul

medical

Ocrotirea sănătăţii oamenilor muncii, preocupare de prim ordin a
partidului şi statului nostru, a fost şi este simţită şi în Fabrica „Libertatea", unde asistenţa medicală şi activitatea sanitară este asigurată
în permanenţă. în incinta fabricii funcţionează un cabinet medical şi
un cabinet stomatologic, încadrat cu medici de specialitate şi cadre
sanitare auxiliare. Pe lîngă consultaţiile obişnuite se acordă primele
ajutoare în caz de boală sau accidente, se organizează acţiuni medico132

sanitare în vederea prevenirii şi combaterii bolilor profesionale. în
această acţiune se încadrează şi activitatea punctelor sanitare organizate în fiecare sector de producţie, unde de fapt se acordă primul
ajutor în caz de boală sau accident.
Numai în cursul anului 1970 au fost acordate salariaţilor noştri
11.4000 consultaţii şi tratamente medicale gratuite.

Aspect

din cabinetul

stomatologic

O altă formă de manifestare a grijii faţă de om o constituie acţiunile întreprinse pe linie de protecţia muncii. An de an s-au investit
importante sume destinate aparatelor, dispozitivelor şi echipamentului
de protecţie, pe lîngă cele consumate pentru utilaje şi instalaţii care
să uşureze munca. Dacă în anul 1968 sumele cheltuite pentru punerea
la punct a sistemului de protecţie la fabrica „Libertatea" au atins
cifra de 253.000 lei, în anul 1969 ele s-au ridicat la 778.000 lei 13 . Au
fost îmbunătăţite cu această ocazie sistemele de ventilaţie şi iluminat,
utilajele din producţie au fost înzestrate cu dispozitive de protecţie
în vederea evitării accidentelor, s-a distribuit echipament de protecţie
şi antidot (lapte pasteurizat) pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor
profesionale.
Şpre a veni în ajutorul salariaţilor, încă din anul 1954 pe lingă
fabrica „Libertatea" funcţionează o spaţioasă cantină unde poate servi
masa oricare din angajaţii acesteia şi-n special tinerii muncitori şi
elevi ai şcolilor profesionale.
Ridicarea nivelului de trai al salariaţilor noştri se reflectă nemijlocit şi-n îmbunătăţirea condiţiilor de locuit. Spre deosebire de trecut,
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Căminul

din Parcul

Interior

134

din

Feroviarilor

cămin

cînd grija faţă 'de condiţiile în care trăiau şi munceau salariaţii fabricii
nu intra în preocupările foştilor patroni, odată cu instaurarea regimului democrat popular aceasta a devenit o problemă majoră a cărei
rezolvare, puternic sprijinită prin hotărîrile de partid şi de stat, a
căpătat o semnificaţie nouă.

S-a

început

construcţia

noului

cămin

An de an, salariaţii fabricii au început să cunoască condiţii din ce
în ce mai bune de locuit, tot mai multe familii schimbă locuinţele vechi
necorespunzătoare cu frumoase apartamente, obţinute din fondurile
de locuinţe ale statului prin grija fabricii. Numai în perioada anilor
1967—1970 au beneficiat de apartamente noi un număr de 42 de familii. în toamna anului 1958 un număr de 12 apartamente construite
exclusiv din fondurile întreprinderii, au fost puse la dispoziţia salariaţilor noştri 19 .
Un deosebit merit revine conducerii fabricii în rezolvarea problemelor de locuit ale tinerilor necăsătoriţi. Pentru început, la dispoziţia
tineretului nostru a fost pus căminul de locuinţe din strada Maramureşului, iar în anul 1955 frumosul cămin din Parcul Feroviarilor nr. 1.
în anul viitor 1971, un nou cămin, cu o capacitate de 120 locuri,
amplasat în strada Bayron, de un confort sporit, va fi pus la dispoziţia
tinerilor nefamilişti.
Succese importante s-au obţinut şi în domeniul ridicării nivelului
cultural al salariaţilor fabricii, prin bibliotecile şi clubul acesteia, unde
se desfăşoară o activitate bogată şi variată, aşa după cum va rezulta
din capitolele următoare.
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LISTA NOMINALĂ
A MUNCITORILOR FABRICII DE MOBILĂ „LIBERTATEA"
LA DATA DE 1 OCTOMBRIE 1970

Nr.
^ t" Numele şi p r e n u m e l e

1. ARMAN VASILE
2. ADALINEAN A N A
3. AGOPCSA ALEXANDRU
4. ANGHEL MARIA
5. APAHIDEAN VASILE
6. ARDELEANU IULIU
7. AP AI ARPÂD
8. ADAM LUDOVIC
9. ADAM ATTILA
10. AGOSTON IOAN
11. ADA ŞTEFAN
12. ABRUD AN SABIN
13. ADI VERONICA
14. ANTAL MATILD
15. BÂBAN OVIDIU
16. BERKI ANDREI
17. BAN ŞTEFAN
18. BALINT FRANCISC
19. BENEDEK FRANCISC
20. BRICIU IFTENIE
21. BACIU I O A N
22. BARDAN AUREL
23. BUMB VASILE
24. BOANCA CONSTANTIN
25. BOTHA ALEXANDRU
26. BACIU ROZALIA
27. BODEA ELENA
28. BALOGH IOSIF
29. BOB TEODOR

Funcţia

tîmplar
Iustr.
tîmplar

muncitor cale CFR
sudor
lăcătuş
lustr.
»

tîmplar

imbinator furnire
tîmplar
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Nr.
crt.

Numele şi prenumele

30. BARTUS FRANCISC
31. BALEA MARIA
32. BONA EVA
33. BARTHA ALEXANDRU
34. BOROS GHEORGHE
35. BASA IOAN
36. BIRLEA PAVEL
37. BURCA GHEORGHE
38. BARABAS ILEANA
39. BARBUR TRAIAN
40. BUCUR DUMITRU
41. BODOR ANDREI
42. BENKO GHEORGHE
43. BONCUŢ IOAN
44. BOANCĂ NICOLAE
45. BELCEANU SABIN
46. BOT PARTINIE
47. BALOGH IOAN
48. BANDI IOAN
49. BALEA VIOREL
50. BĂZDÎRÂ NICOLAE
51. BAN A N A
52. BĂLAN ROZALIA
53. BUZAFI MARIA
54. BORBELY AGNES
55. BACIU MARIA
56. BUZAN DUMITRU
57. BOGDAN CAROL
58. BORDEI AUREL
59 BAKOS IOAN
60. BOARIU AUREL
61. BUCUR VASILE
62. BÂLAN VALER
63. BIKALY ALEXANDRU
64. BUTYKA KLARA
65. BIRO ROZALIA
66. BRUDI MARGIT
67. BORICS GIZELLA
68. BENEDEK ILEANA
69. BUCUR IOAN
70. BRÎNZAŞ ALEXANDRU
71. BOICIUC VASILE
72. BALINT ŞTEFAN
73. BOROS ELISABETA
74. BARTHA ALEXANDRU
75. BĂLDEAN ALEXANDRU
76. BALASSA ALEXANDRU
77. BALDEAN ALEXANDRU
78. BENKE IOSIF
79. BANDI MARGIT
80. BOANCA NICOLAE
81. BRAŞOVEAN IOAN
82. BOTA IOSIF
83. BIKALY FRANCISC
84. BOTA IDA
85. BERECZ I O A N
86. BOTHA ALEXANDRU
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Funcţia

imbinator furnire
tîmplar

conf. hîrtie gum.
tîmplar

limplar
lustruitoare

timplar

lustruitoare

timplar

lustruitoare
timplar

lustruitoare
m. nec.
timplar
ambalatoare
timplar
sortator

ţ Numele şi prenumele

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
1G2.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

BlRO ANDREI
BORZÂS KÂROLY
BOIESCU IOANCIHIE
BORSAI ŞTEFAN
BALAZS IOSIF
BOANCA ALEXA
BONA ERNO
BORODI PETRU
BENKE FRANCI SC
BEGIDŞEAN IULIU
BODIS IOSIF
BENYO CAROL
BODIS ANDREI
BANYASZ ŞTEFAN
BURCUŞ RADU
BAKO BEL A
BABA VIOREL
BONCZ GHEORGHE
BINDAS VIOREL
BANYAI IOSIF
BiRTAS CONSTANTIN
BAZSO ILEANA
BERKI ROZALIA
BUCIU GAFIA
BÎRSAN GHEORGHE
BUDUŞAN DAMIAN
BURA IO AN
BUDAI ILDIKO
BOANCA ALEXA
BICSI ŞTEFAN
BOTHA ŞTEFAN
BALAZS IO AN
BERCZI EVA
BERECZ ŞTEFAN
BOGÂCEAN VASILE
BERCEANU GELU
BALAZS IULIU
BUKKOS ARPAD
CIOBAN DUMITRU
CÎMPIAN IO AN
COPREAN VASILE
CÎMPIAN VASILE
COPACIU VIOREL
CSISZER FRANCISC
CRIŞAN ILIE
CSUBIRKA ALEXANDRU
CORUJAN VALER
COBZAS VASILE
CIUCA IO AN
CÎMPIAN VASILE
CURTEAN PAVEL
CSENGHERI EDITA
CSISZER ALEXANDRU
CIOBAN IULIANA
CHERECHES ROZALIA
CHIRA VICTOR
CHIRA FRIDA

Funcţia

lăcătuş
strungar
m. nec.
strungar
bobinator
electrician
fochist
sudor
zidar
m. nec.
m. nec.
lăcătuş
lustruitoare
lustruitoare
timplar
lustruitoare
m. nec.
tîmplar
lustruitoare
tîmplar
tapiţer

tîmplar

imbinatoare furnire
tîmplar
imbinator furnire
tîmplar
imbinator
furnire
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Nr.
crt.

Numele şi prenumele

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

CHINTOAN SIMION
CÎMPIAN DRAGOMIR
CORONDAN IOAN
CIOARA NICOLAE
COSMA VASILE
CUPŞA VALENTIN
CHIRA NICOLAE
CHERECHES ANDREI
CIURUS VALER
CHIRILĂ IOAN
CIOBAN VASILE
CIUNGAN MARIA
CIUBÂCAN MARIA
CRĂCIUNAS IRINA
CHIŞIU GHEORGHE
CUCUI LIVIU
CZINEGE IULIUS
CEREI GHEORGHE
CESERIAN VASILE
CIUBÂCAN EUGENIA
CSIKI ELISABETA
COTU EMIL
CHIHERI LUCRETIA
CHIRA ALEXANDRU
CSIKI IOAN
CÂTINAŞ ROZ ALIA
COLCERIU ELISABETA
CHIOREAN DORINA
CSIKI IULIU
CICIO CORNEL
CSETE IOSIF
CSISZER IOSIF
CZONDI IOAN
CHIOREAN DÂNUŢI
CĂPRARIU SPERANŢA
COVACI LAURENTIU
CHITA ANDREI
CĂTANA PETRU
CHERESTES FRANCISC
CESERIAN SIMION
CHIRA VASILE
CRÂCIUNAŞ LIVIU
CÎNDEA VALER
COCIŞ IOAN
CIHEREAN GHEORGHE
CRANCU VASILE
CHETE VASILE
CÎMPIAN IULIAN
CSETE ELISABETA
CHIRILA A N A
CRĂCIUN ELISABETA
CSERESZNYES SUSANA
CRIŞAN ELENA
CUC MARIA
CHIOREAN VALER
CHIR AI GHEORGHE
COVALI IOAN

140

Funcţia

tîmplar
m. nec.
tîmplar

lustruitoare
tîmplar
m. nec.
tîmplar
m. nec.
lustruitoare
tîmplar

lustruitoare
tîmplar
ambalator

man. mat.
sortator

strungar
ascuţitor
lăcătuş
electrician
aslaltator
m. nec.
lustruitoare
tîmplar
ambalator

ţ Numele şi prenumele

201. CSERESZNYES ANTON
202. COJOCARU ECATERINA
203. CIMPOIES IOAN
204. COLDEA IOAN
205. CRIŞAN MARIA
206. CHIRAI GHEORGHE
207. CÎMPIAN ALEXANDRU
208. CSEREI GHEORGHE
209. CÎMPIAN GRIGORE
210. CURTUŞAN MARIA
211. CIOCA SABINA
212. CSETE IOSIF
213. CURTEAN PAVEL
214. DEMETER SIMION
215. DICHER VASILE
216. DRAGOŞ TEODOR
217. DRUHORA PETRU
218. DAN VASILE
219. DRUHORAIOAN
220. DOMIDE ANA
221. DEMETER ILEANA
222. DfiZSI LASZLO
223. DAN IOAN
224. DARABONT ZOLTAN
225. DUJARDI IOAN
226. DEAK ALEXANDRU
227. DEAC VASILE
228. DERITEI GHEORGHE
229. DÎMBAN IOAN
230. DAMO MARIA
231. DEZSO ALEXANDRU
232. DAKO ALEXANDRU
233. DABACAN AUREL
234. DEZSI ANA
235. DOZSA MARIA
236. DOMBI DENES
237. DEZMIREAN IOAN
238. DAN GHEORGHE
239. DORDAI ANA
240. DOVLEAC NICOLAE
241. DfiNES IOAN
242. DOSAN IOAN
243. DOGHI IOACHIM
244. DEMETER IOAN
245. DRAGAN GRIGORE
246. DEGI MIHAI
247. DOMŞA SIMION
248. DOMIDE FLOREA
249. DEAK ECATERINA
250. DRÎNDĂ GAVRIL
251. DUCA MARIA
252. DlMBARU VERONICA
253. DEAK ALEXANDRU
254. DEAK NICOLAE
255. DEZSO ŞTEFAN
256. ENYEDI BfiLA
257. ELEKES IOSil

Funcţia

ambalator
lustruitoare
tîmplar
lustruitoare
tîmplar
tapiţer
II
TI
II
II
(f

tîmplar
tapiţer
tîmplar
a
a
m. nec.
tîmplar
imbinator fi
tîmplar

„

a
m. nec.
tîmplar
a
a
lustruitoare
tîmplar
a

„

„

lustruitoare
tîmplar
a
a
lustruitoare
tîmplar
a

„

„

ambalator
sortator
şofer
lăcătuş
ascuţitor
m. nec.
rr

„

lustruitoare
tapiţer
a
tîmplar
a
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Nr.
crt.

Numele şi prenumele

258. ELEKES MIHAI
259. ERDEI VASILE
260. FODOR IOAN
261. FINNA EUGEN
262. FAZEKAS ILEANA
263. FROHNER REGHINA
264. FLORISCA DEZIDERIU
265. FODOR ZSIGMOND
266. FINTA IOSIF
267. FLOREA PAVEL
268. FODOR ALEXANDRU
269. FESNIC CONSTANTIN
270. FILIMON GRIGORE
271. FESNIC IOAN
272. FEKETE I O A N
273. FODOR FRANCISC
274. FODOR ZOLTAN
275. FODOREAN VASILE
276. FENEŞAN TEODOR
277. FERENŢ IOAN
278. FLOREA ILEANA
279. FODOR EMERIC
280. FILIMON GHEORGHE
281. FODOR IOSIF
282. FURDUI VIOREL
283. FLOARE ZAHARIE
284. FRINKULY IOAN
285. FODOR ERZSEBET
286. FESUS BERTA
287. FROHNER IOSIF
288. FLOARE A N A
289. FISCHL RUDOLF
290. FARKAS ALEXANDRU
291. FESNIC ILIE
292. FODOR MARTIN
293. FEDELEŞ IOAN
294. FELECAN VASILE
295. FERENCZ IOSIF
296. FRINK A N A
297. FRANCISC ILEANA
298. FELHAZI ROZALIA
299. FARAGO EMIL
300. FOFIU IOAN
301. FERENCZY LUDOVIC
302. FULI SILVIA
303. FODOR CAROL
304. FARAGO JENO
305. FULO'P ALEXANDRU
306. GOCAN PAVEL
307. GORGAN FLORICA
308. GAL IREN
309. GEGO IOLANDA
310. GALĂTEAN LENUŢA
311. GORGAN LEONTINA
312. GUZU CONSTANTIN
313. GRIGORAŞ AUREL
314. GYORI IRINA
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Funcţia

tîmplar

imbinator furnire
imbinator furnire
tîmplar
m. nec.
tîmplar

lustruitoare
tîmplar

lustr.
tîmplar
lustr.
tîmplar
ambalator
tapiţer
lăcătuş
electrician
man. mater.
lustruitoare
tîmplar
tapiţer

tîmplar
imbinator furnire

tîmplar
imbinator

ţ Numele şi prenumele

315. GOGA MARIA
316. GYORFI ANDREI
317. GOTHARD LADISLAU
318. GHIRIŞAN PETRU
319. GHIRIŞAN ELENA
320. GAZDAG ADAM
321. GERGELY CAROL
322. GERGELY GHEORGHE
323. GYO'RGY IOSIF
324. GROZA ROMAN
325. GÎNSCĂ GHEORGHE
326. GRIGORAŞ VASILE
327. GARGALIC MARIA
328. GABOS PETRU
329. GYORFI ILEANA
330. GÂMAN ILEANA
331. GYULAI ANA
332. GOROG MARIA
333. GÂZDAC PAVEL
334. GYIK ALEXANDRU
335. GERE ELISABETA
336. GYORGY PETRU
337. GAZDAC AUGUSTIN
338. GABOR NICOLAE
339. GYORFI ELISABETA
340. GÂSPÂR ŞTEFAN
341 GROZA ARPAD
342. GHEVALT IULIU
343. GÂL B. ŞTEFAN
344. GERSTNER Z OLT AN
345. GÂLL IOAN
346. GALL CRISTINA
347. GYORGYI LIDIA
348. GERGELY IOAN
349. GAZDAC AUGUSTIN
350. GLRBOAN VASILE
351. GAL ELEK
352. GABOR IOAN
353. GÎRDEA ALEXANDRU
354. GADO LUDOVIC
355. GÂLL ALEXANDRU
356. HARI DOMINIC
357. HENCZ ALEXANDRU
358. HENCZ ROZALIA
359. HÂŞMĂŞAN ROZALIA
360. HARAMBAS VASILE
361. HASZNOSI VERONICA
362. HENCZ ILEANA
363. HORVÂTH TEREZIA
364. HORJA TEODOR
365. HUVELYES IULIU
366. HLATCA IOAN
367. HORVÂTH ALEXANDRU
368. HORVÂTH ZOLTÂN
369. HORVÂTH EDMUND II.
370. HABA AUGUSTIN
371. HORVÂTH ILEANA

Funcţia

imbinator furnire
timplar

m. nec.
tîmplar
lustr.
tîmplar
lustr.

tîmplar
ambalator

sortator
timplar
tractorist
sortator
lăcătuş
zidar
lustr.
tîmplar
m. nec.
tîmplar
timplar
lapiţer

timplar
imbinator furnire
timplar
imbinator furnire
tîmplar
m. nec.
tîmplar

lustr.
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\

Nr

372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
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N u m e l e şi p r e n u m e l e

HUSÂU VICTORIA
HARI IOSIF GHEORGHE
HARI ALBERT
HUNYADI IOSIF MĂTYAS
HEDEŞIU O C T A V I A N
HOLZTREGER T O M A
H O R V A T H EDMUND I.
H O R V A T H GHEORGHE
HUBER I O A N
HEGEDUS ALEXANDRU
HATHAZI FRANCISC
HENCZ ARPAD
HARI ALEXANDRU
H A N I S TRAIAN
H O R V A T H ŞTEFAN
HOSU IOAN
HENCZ FRANCISC
H O R V A T H FRANCISC
HOKA IOAN
HARI I O A N
HUBER A N A
HEGEDUS I O A N
HALASZ GHEORGHE
H O R V A T H EMMA
H I N G A N TEREZIA
J A S K O NICOLAE
ILOVAN I O A N
JAKAB ANDREI
ISTVAN BELA
IEPURE MARI A
JACOB MARTIN
ILIESCU VASILE
JASKO MARTON
JIMBOREAN GAFIA
JULA A N A
IMRE ANA-MARIA
IUSAN MARIA
IELCIU O C T A V I A N
J U H O S ŞTEFAN
J A N C S O IOSIF
JUCAN IOAN
JENEI ŞTEFAN
JENEI I O A N
J A Ş C A U ANDREI
IRIMIES PETRU
J U H O S ILEANA
JIDO I O A N
JURJA IOAN
JUHOS IOAN
I S T V A N IOLANDA
ILYESI ALVI IOSIF
KELEMEN FRANCISC
KUN ŞTEFAN
K O V A C S ŞTEFAN
KELEMEN K. P. I O A N
KELEMEN I O A N
KIRALY I O A N

Funcţia

lustruitoare
lăcuitor
tîmplar

„
FI

II
II

„

ambalator
sortator
sudor
lăcătuş
a
electr.
fochist
instalator
zugrav
m. nec.
lustr.
tîmplar
ambalator
tapiţer
tapiţer
tîmplar
str. in lemn
imbinator f u r n i r e
tîmplar
a
lustr.
n
Tl
lr

m. nec.
tîmplar
ambalator
sortator
a
mec. motop.
fochist
lustr.
tîmplar
"
tapiţer
m. nec.
tîmplar
m. nec.
tîmplar
rf

„
a

ţ Numele şi prenumele

429. KELEMEN MARTIN
430. KOCSIS PAL GHEORGHE
431. KRAU SZ MIHAI
432. KOVACS ANA
433. KOVACS IOZEFA
434. KERTESZ GHEORGHE
435. KALLO MARTIN
436. KOVACS IOAN
437. KOCSIS MARIA
438. KOZMA ŞTEFAN
439. KALLOS MIHAI
440. KAROLY IOSIF
441. KADAR IOAN
442. KURTI IOSIF
443. KURTI FRANCISC
444. KISS IOAN
445. KERTESZ TEODOR
446. KOCSIS ELISABETA
447. KOLBASZ BfiLA
448. KEMENDI COLOMAN
449. KEREKES IOSIF
450. KOVACS IOSIF
451. KOTE LADISLAU
452. KISS IOAN
453. KULCSAR TIBOR
454. KOZMA LADISLAU
455. KIRALY ZOLTAN
456. KIRALY NICOLAE
457. KAROLY IREN
458. KUN ALEXANDRU
459. KALLO MIHAI
460. KISS LUKACS ŞTEFAN
461. KOVACS MARTON
462. KALMAN FRANCISC
463. KISS LUKACS MARTON
464. KIRALY DENES
465. KOCSIS IOSIF
466. KALLO FRANCISC
467. KALLO ANDREI
468. KOVACS ALEXANDRU
469. KELEMEN IOAN
470. KISS VASILE
471. KOVACS ALEXANDRU
472. KEMENDI VASILE
473. KELEMEN MARTIN
474. KELEMEN ŞTEFAN
475. KOVÂCS BELA
476. KISS GHEORGHE
477. KISS ALEXANDRU
478. KOVACS VALENTIN
479. KOVACS MARTIN
480. KOVÂCS MIHAI
481. KÂDAR IULIA
482. KEDVES ELISABETA
483. KOCSIS ALEXANDRU
484. KEREKES ANDREI
485. KEDVES FRANCISC

Funcţia

timplar
m. nec.
tîmplar
imbinator furnire
imbinator furnire
tîmplar
m. nec.
tîmplar
imbinator furnire
tîmplar
m. nec.
tîmplar

lustr.
m. nec.
tîmplar

m. nec,
tîmplar

lustr.
tîmplar
sortator
şofer
sortator
şofer
sortator
lăcătuş
a
a
a
bobinator
compresorist
fochist
zidar
vopsitor,
mec. mot.
mec. mot.
tîmplar
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ambalator
tapiţer
m. nec.
tapiţer
a
a
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Nr
crt"

Numele şi prenumele

486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.

KELEMEN ANDREI
KANIZSAI LASZLO
KEREKES ZOLTAN
LAKATOS IOSIF
LAZAR ALEXANDRU
LATI ŞTEFAN
LASZLO NICOLAE
LIPAN SEBASTIAN
LASLO ALEXANDRU
LAZAR ROZALIA
LAZAR MAGDA
LAZAR IOSIF II
LAZAR ALEXANDRU
LAPUŞAN GHEORGHE
LASZLO IOAN
LENGHEL CORNEL
LAZAR SIGISMUND
LOVASZ ROZALIA
LĂCĂTUŞ MINERVA
LASZLO IOAN
LOVĂSZ FRANCISC
LACZI B. IRINA
LUPŞOR NICOLAE
LORINŢ VIRGIL
LUPIŞCA IOAN
LAKATOS ANDREI
LONCA ILIE
LUKĂCS ŞTEFAN
LORINCZ ADĂM
LEVAY ZOLTAN
LORINCZ GHEORGHE
LEHENE VASILE
LORINCZ GHEORGHE
LĂZĂR IOSIF
LACZI FRANCISC
LUKACS FRANCISC
LINGURAR LUCRETIA
LAZAR GHEORGHE
MIC IOAN
M O C A N VASILE
MOLDOVAN VASILE
MICUŞAN TEODOR
MIŞAN IOAN
MATEOCA IONEL
MOSONYI JOZSEF
MIHĂLYKO IOAN
MUREŞAN VIOREL
MAIER TRAIAN
MOLNAR IOAN
MARIS TRAIAN
MUNTEAN IOAN
MAGYAROSI MARTIN
MOZES ANTON
MIKLOS ARPAD
MUREŞAN AXINTE
MORMONEA NICOLAE
MUREŞAN AUREL
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Funcţia

tapiţer

„

tîmplar

a
••

„

imbinator fu
lăcuitor
tîmplar

„

„

m. nec.

„

lustruitoare
lustruit.
tîmplar
tîmplar
lustruitoare
m. nec.
tîmplar
tîmplar
sortator
sortator
inc. dese.
şofer
lăcătuş
lăcătuş
fochist
dulgher
man. mater.
tîmplar.
tîmplar
lustruitoare
tapiţer
tîmplar
tîmplar

„

,,
„

„

tîmplar

a
a

„,,
II

„

„

ţ Numele şi prenumele

543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.

MÂTHE IOSIF
MUREŞAN PETRU
MIŞAN NICOLAE
MOLDOVAN IOAN
MOLDOVAN GHEORGHE
MACAVEI ELEONORA
MEŞTER ILEANA
MARINA IOAN
MARCZINKO ALEXANDRU
MÂTHE ŞTEFAN
MEZEI ANDREI
MOLNAR BELA
MÂTYUS NICOLAE
MÂTYUS ROZALIA
MUREŞAN ILEANA
MAGYARI KÂROLY
MOŢ IOAN
MIŞAN AUREL
MOLDOVAN IZIDOR
MUREŞAN AUGUSTIN
MUREŞAN VIOREL
MUNTEAN LUCIAN
MATEI IOSIF
MARTA VIOREL
MIHÂLY ATTILA
MUREŞAN ŞTEFAN
MOGA ŞTEFAN
MÂTHE ANNA
MIKLOVITS MAGDA
MOLDOVAN NICOLAE
MÂTHE ALEXANDRU
MOSONYI IOSIF
MAGHIARI ALEXANDRU
MIŞAN VASILE
MOCAN ALEXANDRU
MATEAS GHEORGHE
MOISES LIVIU
MAROŞAN FRANCISC
MAROTI ANDREI
MOISEŞ XENIA
MAGYARI ELISABETA
MOSONYI ILEANA
MAGYARI SUSANA
MESTESAN EUGEN
MAN FRANCISC
MOLDOVAN VASILE
MESZESAN MARIA
MOLDOVAN ROZALIA
MÂRTON MAGDA
MUREŞAN ANA
MERCEAN IOAN
MĂHUŢ MIHAI
MOCAN TEODOR
MOLNAR IOAN
MOGA ANDREI
MUREŞAN VISARION
MIŞAN IOAN

Funcţia

tîmplar
a
m. nec.
tîmplar
timplar
imbinator furnire
tîmplar

lustruitoare
lustruitoare
tîmplar
tîmplar
m. nec.
tîmplar
a
tîmplar
tapiţer
tîmplar
ti
a
lustruitoare
lustruitoare
tîmplar
m. nec.
tîmplar
a
a

ii
lustr.
a
a
tîmplar
a
lustr.

tîmplar
a
ambalator
n
cubator
sortator
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ţ

600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
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Numele şi prenumele

MATHE ERNO
MORAR IOAN
MATYAS MARTIN
MIKLOS T. ŞTEFAN
MIKLOS T. IOAN
MELAN IOAN
MORARIU ALEXANDRU
MUSZKA GEZA
MAIER IRIMIE
MAGYAROSI IOAN
MOLDOVAN IOSIF
MATEI IOAN
MAGYAROSI IOAN
MAGYAROSI ANDREI
MOLDOVAN VASILE
MORARU SILVIA
MANASSES ELISABETA
MARTON EMMA
MUREŞAN VERONICA
MATHE FRANCISC I.
MUREŞAN GHEORGHE
MATHE FRANCISC II
MUNTEAN DUMITRU
MÂRGINEANU GHEORGHE
MEŞTER VINTILA
MOLNAR IRINA
MORAR SIMION
MARTON IOSIF
MOSONYI GHEORGHE
MILLE FRANCISC
NYILAS ŞTEFAN
NISTOR IOAN
NICOARA VICTOR
NOSA IOAN
NEMETI ARPAD
NAGY IULIU
NICOARA ALEXANDRU
NAGY ELISABETA
NEGREA MARIA
NAGY EMERIC
NISTOR GHEORGHE
NISTOR GAVRIL
NAGY ELISABETA
NENCOV MARIA
NIŢU ILIE
NAGY FRANCISC
NAGY ŞTEFAN
NAGY DENES
NAGY ŞTEFAN
NAGHIU NICOLAE
NENCOV ZOLTAN
NAGY AGNETA
NAGY BERTA
NAGY IDA
NEMETI ELISABETA
NAGY ZOLTAN
NEMEŞ TEODORA

Funcţia

sortator
lăcătuş
sortator
sortator

,,

lăcătuş
lăcătuş
lăcătuş

„

m. nec.
strungar
lăc. fer.
dulgher
mec. motop.
mec. mot.
telefonistă
lustr.

„

tîmplar

„„

„

lăcuitor
lustr.
tapiţer

„
„

tîmplar

„

„
lustr.
tîmplar
i>

„
„

lustr.

tîmplar

II

„

ambalator
şofer
fochist
lăcătuş
lustr.

„
((

a

m. nec.
lustr.

ţ Numele şi prenumele

657. NAGY ILEANA
658. OGREAN NICOLAE
659. ORBAN LUDOVIC
660. OTVOS JOLANDA
661. ORBAN GHEORGHE
662. OLARU SIMION
663. OTVOS ILEANA
664. OPREA ECATERINA
665. ORBAN ILEANA
666. OPREA GAVRIL
667. OLARIU TRAIAN
668. OTVOS GHEORGHE
669. OROIAN DÂNILA
670. ONOAIE IACOB
671. PETE AN F. PAVEL
672. POP MIHAI
673. PRODAN IULIAN
674. POJAR IOAN
675. POPITAN IOAN
676. PETRUSAN NICOLAE
677. POP CRĂCIUN
678. POP ALEXANDRU
679. PODAR IOAN
680. POPA PETRU
681. POP GRIGORE
682. POKA GHEORGHE
683. PĂSCUTĂ PETRU
684. POP VIORICA
685. POPA MARIA
686. POP VASILE
687. POP VALERIA
688. PALOTAS DEZSO
689. PINTEA GAVRIL
690. PASCA IOAN
691. POP MANOILÂ
692. POP TRAIAN
693. PALOCSAY GHEORGHE
694. PĂSCUTA IOAN
695. PUNGEA FLOARE
696. POJAR IOAN
697. PERTEA IOAN
698. POPA IOAN
699. POJAR IOAN
700. PASCALAU VIOREL
701. PĂSCUTĂ AUGUSTIN
702. POP PAMFIL
703. PORUMB EMIL
704. PETRUC ECATERINA
705. POP MARIA
706. POP IOAN
707. POP VASILE I
708. POP VICTOR
709. POP ALEXANDRU II
710. PAPP ALEXANDRU
711. PALOCZY IRINA
712. PUSOK IOSIF
713. PETUKER PAL

Funcţia

lustruitoare
tîmplar

t<
lustr.
tîmplar
n
lustruitoare
lustr.
tîmplar
man. mat.
lăcătuş
tîmplar
tîmplar

imbinator furnire
tîmplar
imbinator furnire
tîmplar

lustr.
tîmplar

lustr.
tîmplar
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ţ Numele şi prenumele

714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
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POJAR VERONICA
PRINCZ EMMA
PALAGEIOAN
PATAKI IOAN
PASZTOR LAURENŢIU
PROZSA MIHAI
POP NICOLAE
PAPP ZSIGMOND
POKAY VICTOR
PAL A N A
POP VIORICA
POPA CONSTANTIN
POPA NICOLAE
POP ALEXANDRU
POP ROMAN
PÎRŢOC GAVRIL
PATAKI ZOLTAN
PETREAN IOAN
PUIU VASILE
PUPUTA CORNEL
PORUMB NICOLAE
POP VASILE
PRECUP ALEXANDRU
POP ZOE
PAL ELISABETA
PALL GYULA
PLEŞA VASILE
PACURAR IULIU
POP A N A
PAPP SÂNDOR
PETRIC FLORICA
PUŞCAŞ GHEORGHE
POGÂCEAN IOAN
PEI VICTOR
PLATON ANA
PUŞCAŞ MARGARETA
PALFI NICOLAE
PAŞCA GAVRIL
PAŞCA FLORENTINA
ROZSNYAI IOAN II
RADULY TIBERIU
ROZSNYAI IOAN I
ROGNEAN VASILE
RUSU I O A N
RUSU MARIA
RUS MARIA
ROBOS IOAN
RUSZ GHEORGHE
RUSU IOAN
RUSU AUREL
RAD ELENA
ROZENFELD ELISABETA
RUSU SABIN
RAULEA TRAIAN
RAZMAN ANDREI
ROZSNYAI KAROLY
ROSCA EMIL

Funcţia

lustr.
lustr.
tîmplar
tîmplar
tf
n
ri

lustr.
lustr.
tîmplar
ambalator
ambalator
sortator
sortator
sudor
lăcătuş
ascutitor
m. nec.
m. nec.
strungar
electrician
telegr. telex
lustr.
tîmplar
tpl. tîmplar

„

lustr.
tapiţer
tapiţer

„

„
„
„

imbinator furnire
tîmplar

imbinator furnire
tîmplar

lustr.
tîmplar

ţ Numele şi prenumele

770. RUSU VASILE
771. ROZSNYAI LUDOVIC
772. ROZSNYAI SIGISMUND
773. RUSU IOSIF
774. ROZSNYAI FARKAS
775. ROZSNYAI SIGISMUND
776. ROZSNYAI IOSIF
777. RUZSA ŞTEFAN
778. ROZSNYAI IULIA
779. RACZ MARIANA
780. ROSCA ELISABETA
781. RAKOSI VASILE
782. RUSU MARIA
783. REDER IOAN
784. RAŢIU FLORI AN
785. ROZSNYAI ALEXANDRU
786. RIGO IOAN
787. RUJIŢA ALEXANDRU
788. RADULY FLORICA
789. RACZ VASILE
790. RUS ELISABETA
791. RUSU MIRCEA
792. SEBESTYEN LUDOVIC
793. SALVAN GRIGORE
794. SERES DOMINIC
795. SCAI CIFOR
796. SUTO ALEXANDRU
797. SUTEU IONEL
798. SORA VASILE
799. SABAU AUREL
800. SELYEM IREN
801. SARKO'ZI GHEORGHE
802. SIPOS ŞTEFAN
803. SURD IOAN
804. SARCA LIVIU
805. SICOA GHEORGHE
806. SUTO IOSIF
807. STRATULAT CHIRILĂ
808. SANDOR FRANCISC
809. SINTOIAN VASILE
810. SECARA IOAN
811. STEAU VIOREL
812. SOMLEA TEODOR
813. STAN AVRAM
814. ŞERBAN MARIA
815. SAV IOVIAN
816. SIMON GHEORGHE
817. SAR AC PETRU
818. SABAU IOAN
819. SOFALVI ANTON
820. STADLER CLARA
821. SULISTEAN ILIE
822. SELEŞ VASILE
823. SANTA MATYAS
824. ŞOMLEA VASILE
825. SOCACIU IOACHIM
826. SERESTELY MARIA

Funcţia

timplar
sort.
lăcătuş
'i
electr.
man. mat.
telefonistă
lustr.
timplar
lustr.
tîmplar
ambalator
tîmplar
tr
lăcuitor
lustruitoare
tîmplar
tapiţer
tîmplar

tîmplar
imbinator furnire
tîmplar
tîmplar

electrician
tîmplar
tîmplar
lustruitoare
tîmplar
tîmplar

lustr.
tîmplar

lustr
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ţ Numele şi prenumele

827. SERES DOMOKOS
828. SEBESTYEN IULIU
829. SIMON ANDREI
830. SANDOR FRANCISC
831. SIMON IOAN
832. STREIT TIBOR
833. SOOS IOAN
834. SARIK ZOLTAN
835. SAJGI IOSIF
836. SOCACIU IACOB
837. SIMO ERVIN
838. SAIGI EMERIC
839. ŞTEFAN NASTASIA
840. SALLAY VIORICA
841. SAS E. MARGIT
842. SECARA TANASE
843. SEBESTYfiN GHEORGHE
844. SECARA NICOLAE
845. SEGESVARI CAROL
846. STRAUCZ VASILE
847. SARIK PETRUŢA
848. SOCACIU FLORICA
849. ŞTEFAN LINA
850. SABAU DOINA
851. SOCACIU IOAN
852. SOPOREAN AUREL
853. ŞERBAN VASILE
854. SORA AUGUSTIN
855. SIPOS CAROLINA
856. SIPOS IULIU
857. SZABO GHEORGHE
858. SZALLOS ANDREI
859. SZABO NICOLAE
860. SZASZ IOSIF
681. SZMOLKA ARPAD
862. SZEKELY FRANCISC
863. SZASZ ZS. ANDREI
864. SZALLOS P. IOAN
865. SZOCS I O A N
866. SZfiKELY ŞTEFAN
867. SZILÂGYI ALEXANDRU
868. SZABO ERNEST
869. SZEKELY IOSIF
870. SZABO GERGELY
871. SZASZ ŞTEFAN
872. SZEP BERTA
873. SZIN ANDREI
874. SZOCS ŞTEFAN
875. SZABO IOAN I.
876. SZILÂGYI EVA
877. SZOCS ROZALIA
878. SZtGYÂRTO EUGEN
879. SZABO IOSIF
880. SZABO FRANCISC
881. SZELL IOSIF
882. SZABO MARTIN
883. SZAKACS ILEANA
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Funcţia

ambalator
sortator

frezor
lăcătuş
ascuţitor
electr.
lăcătuş
m. nec.
m. nec.
lustr.
tîmplar
ambalator
tîmplar
lustr.

tapiţer

tîmplar

sortator
tîmplar

m. nec.
tîmplar
imbinator furnire
tîmplar
lustr.

„

m. nec.
tîmplar
m. nec.
tîmplar

„

lustr.

ţ Numele şi prenumele

884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.

SZEKELY FRANCISC
SZEKELY PAL
SZEKERES ANTON
SZIGYARTO SAMUEL
SZABO ANA-MARIA
SZAKACS MIHAI
SZEP ALEXANDRU
SZEP FRANCISC
SZALMA MIHAI
SZASZ IOAN
SZATMARI FRANCISC
SZABO ŞTEFAN
SZEKELY LADISLAU
SZALLOS ŞTEFAN
SZABO ALEXANDRU
SZABO CAROL
SZILAGYI C. MARTIN
SZENES IOAN
SZABO FRANCISC
SZASZ MARTIN
SZEKERES MARIA
SZEKELY K. MARIA
SZELL MARGIT
SZALLOS KIS IOAN
SZABO IOAN IV.
SZENTPfiTERI ALEXANDRU
SZILAGYI MAGDA
SZILVESZTER GABRIELA
SZABO IOAN
SZABO ROZALIA
SZIGYARTO VASILE
SZEKERES ANTON II.
SZABO PETRU
TOTH DIONISIE
TOTH DOMENIC
TASNADI IOAN
TARSOLY GHEORGHE
TITIENI POMPEI
TANTAU IOAN
TURC IOAN
TO'RO'K IOAN
TITAN IOAN
TAMAS GHEORGHE
TAMAS ARPAD
TULOGDI ŞTEFAN
TEGLAS ELISABETA
TEGLAS FRANCISC
TOTH PAL
TOTSZEGI ALEXANDRU
TAMAS NICOLAE
TAMAS MATEI
TUROS IOAN
TORKOS ŞTEFAN
TRIFAN SABIN
TURCU IOAN
TORKOS MARIA
TUROS ANA

Funcţia

tîmplar

lustr.
m. nec.
ambalator
tîmplar
ambalator
sortator

strungar
compresorist
man. mat.
mec. motop.
mec. motop.
lustr.
m, nec.
tîmplar
lustr.
tapiţer
m. nec.
tîmplar
m. nec.
tîmplar

imbinator furnire
tîmplar

lustruit.
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Nr.
crt.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
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Numele şi prenumele

TOTH V. ELEK
TUREI VASILE
TOGOREAN ŞTEFAN
TEGLAS ETELKA
TIMANDI ALEXANDRU
TARKANY MARTA
TODERICI CORNEL
TODERICI TRAIAN
TISE MIHAI
TOROK P. I O A N
TOROK CS. IOAN
TOROK P. ANDREI
TOROK P. FRANCISC
TOROK V. IOAN
TOROK P. FRANCISC
TOROK A. ŞTEFAN
TOROK V. IOAN II.
TOROK V MARTIN
TAMAS MARTIN
TOROK V. IOAN I.
TOMOR LEVENTE
TUNYOGI DENES
TELEGDI ALEXANDRU
TUROS ALEXANDRU
TOTH ALEXANDRU
TUNYOGI DENES
TICLEA AUGUSTIN
TOŞA CORNEL
TUROS ALEXANDRU
TĂTAR NICOLAE
TAKACS MIHAI
TOTSZEGI IOAN
TOTH FRANCISC
UDVARHELYI ALEXANDRU
UNGUR MARIA
UJVARI ŞTEFAN
UNGUR NICOLAE
URSZULY KALMAN
UIFÂLEAN IOAN
UIFÂLEAN VASILE
UIFÂLEAN EUGENIA
VISKI IOAN
V I G ROZALIA
VARI ÂGNES
VAIDA OTILIA
VARGA MARIA
VERMES IULIU
VINCZE MARTIN
VERES I O A N
VARGA ECATERINA
VARGA IOAN
VASILIU ELENA
VODA SUSANA
VARGA VIORICA
VARGA LUDOVIC
WEBER GYORGY
VRANCEANU IONEL

Funcţia

tîmplar
lustr.
tîmplar
lustr.
sortator

frezor
lăcătuş
ascuţitor
tîmplar
m. nec.
electr.
ambalator
tîmplar
tapiţer
tîmplar

tapiţer
tîmplar
imbinator furnire

tîmplar
tapiţer
tîmplar
lustr.
m. nec.
lustr.
tîmplar

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.

VLG MARTIN
VALKAY ŞTEFAN
VIS AN TEODOR
VINCZE ŞTEFAN
VINCZE IOAN
VARGA FRANCISC
VARGA ALEXANDRU
VÂSCAN IOAN
V I G ALEXANDRU
VARGA FRANCISC
VONAS OTILIA
VONAS AURELIA
WENINGER ERNO
VÂRADI MIHAI
ZILAHI EVA
ZOLOG MARIA
ZOTICS FRANCISC

Funcţia

tîmplar
tract.
sortator
lăcătuş
n
fochist
geamgiu
tîmplar
lustr.
tapiţer
imbinator furnire
tîmplar

2. ORGANIZAREA Şl CONDUCEREA PRODUCŢIEI
A.

I n orînduirea noastră socialistă, în care domină proprietatea socială
asupra mijloacelor de producţie, conducerea procesului de muncă socială, — fie că e vorba de conducerea întregii economii naţionale, a
ramurilor ei, ori a întreprinderilor de stat ca unităţi de bază, — reprezintă o problemă a partidului şi statului, o problemă a întregului
popor.
în organizarea şi conducerea complexului organism economic, pentru
prima dată în istoria societăţii sînt atrase mase largi de oameni ai
muncii, ce conlucrează într-o deplină armonie de interese. Locul profitului ce patrona societatea capitalistă bazată pe proprietatea privată,
este luat acum de asigurarea şi folosirea cu maximum de eficienţă a
condiţiilor necesare satisfacerii cît mai depline a nevoilor materiale
şi culturale a oamenilor muncii.
'Conducerea de către partid a întregii activităţi din Fabrica de mobilă „Libertatea" a fost asigurată chiar după actul naţionalizării din
11 iunie 1948, cînd în fruntea acestui colectiv a fost numit losif Mâthe.
Din motive 'de sănătate acesta cedează locul în mai 1949 lui losif Havadi,
care deţine postul de director pînă în anul 1952. Cei care i-au cunoscut
vorbesc şi astăzi în cuvinte frumoase despre aceşti tovarăşi, legaţi de
oamenii care lucrau aici.
De neuitat va rămîne pentru mulţi dintre noi şi Iuliu Bartha, director al acestei unităţi între anii 1952—1961, un vechi militant al mişcării comuniste clujene, om care cunoştea multe din tainele meseriei
de tîmplar.
Pe măsura dezvoltării unităţii, a complexităţii tot mai mari a legăturilor acesteia eu diverse întreprinderi şi organizaţii economice, rolul
conducerii creşte. De asemenea cresc exigenţele în alegerea cadrelor
de conducere, în pregătirea acestora.
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în anul 1961 este numit director al fabricii noastre Ştefan Tompa, om
cu o bogată experienţă în probleme economice, care şi-a 'căpătat încrederea şi respectul tuturor lucrătorilor fabricii.
O dată cu primăvara anului 1962 — la 1 martie — conducerea fabricii este preluată de Ioan Gavriş, ale cărui merite de bun organizator,
adînc cunoscător al profilului unităţii, al oamenilor, sînt de netăgăduit.
O parte din rezultatele activităţii harnicului nostru colectiv se datoresc şi acestui om, care nu a precupeţit nici un efort în mobilizarea colectivului pentru a ridica prestigiul unităţii.
Comitetul de partid, în care au fost atraşi cei mai buni comunişti,
profunzi cunoscători ai întregii activităţi, a luat parte activă la organizarea şi conducerea producţiei.
Lunar, şi ori de cîte ori se simte nevoia, problemele majore ce frămîntă colectivul sînt supuse dezbaterilor în organizaţiile de partid,
unele din ele reluate în discuţie în comitetul de partid, care împreună
cu conducerea unităţii hotărăsc asupra modului de rezolvare a lor.
Voinţa şi gîndirea întregii mase de salariaţi sînt puse astfel în valoare,
în slujba producţiei, organizării cît mai raţionale a acesteia.
Experienţa ţării noastre, dovedeşte că rolul conducător al partidului,
importanţa statului ca instrument al construirii socialismului, sînt indisolubil legate de participarea largă, activă, creatoare a maselor la conducerea treburilor obşteşti. Asigurarea participării tot mai active la
conducerea fabricii a întregului colectiv de muncitori, ingineri, tehnicieni, asigură totodată şi creşterea fără precedent a iniţiativei lor, înţelepciunea şi experienţa lor bogată se valorifică din plin.
Una din formele principale folosite de sindicat, — perfecţionată de-a
lungul anilor -— în antrenarea muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor la conducerea şi organizarea producţiei, este întrecerea socialistă.
Pentru fabrica noastră, întrecerea socialistă a devenit o largă mişcare de masă, ce şi-a dovedit din plin utilitatea, reprezentînd o minunată şcoală, în care cei ce muncesc, învaţă să organizeze şi să conducă treburile economice şi de producţie.
Stimulînd elanul creator al maselor, întrecerile socialiste au jucat
un rol de prim ordin în generalizarea metodelor de muncă înaintate
ale fruntaşilor, ridicarea masei muncitorilor la nivelul realizării lor.
Pentru ca experienţa fruntaşilor să poată fi larg popularizată, un rol
deosebit 1-a jucat, de-a lungul anilor, organizarea de către sindicat a
unor schimburi de experienţă între muncitorii tineri şi „aşii" meseriei,
concursuri pe diverse teme ea cele întitulate „Cine ştie meserie, cîştigă", întîlniri între evidenţiaţii în întrecerea socialistă şi alţi muncitori, diverse întruniri tovărăşeşti cu toţi salariaţii fabricii.
Ca urmare acestor acţiuni, numai în anul 1969 numărul evidenţiaţilor
în întrecerea socialistă s-a ridicat la 185, oameni cunoscuţi prin priceperea şi dăruirea totală faţă de meseria aleasă'-".
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Fruntaşii in întrecerea socialistă î n t r e anii 1963—1970
N u m e l e şi p r e n u m e l e
1. Feşnic Ioan
2. Istvân Bela
3. Ban Ştefan
4. Filimon Grigore
5. Ghirişan Petru
6. M u n t e a n Dumitru
7. Nemethi Arpâd
8. Serestely Istvân
9. Buzan Dumitru
10. Cătinaş Rozalia
11. Degi Mihai
12. Duma Tănase
13. Erdei Vasile
14. Gergely Gheorghe
15. Kiss Alexandru I.
16. M â t h e Iosif
17. Medve Gheorghe
18. M e d v e Ioan
19. Moises Liviu
20. Olariu Traian
21. Râkosi Lâszlo
22. Rusu Mircea
23. Seres Iosif
24. Varga Alexandru
25. Zsido Ioan
26. Abrudan Gheorghe
27. Albert Iosif
28. Apahidean Vasile
29. Bicsi Ştefan
30. Boancă Constantin
31. Bartha Alexandru
32. Botha Iosif
33. Botha Ştefan
34. Bandi Margit
35. Ciubirea Alexandru
36. Ciufu Marin
37. Cîndea Valeriu
38. Csete Ioan
39. Filimon Gheorghe
40. Gali Elek
41. Gazdag Adâm
42. Guzu Constantin
43. Lâszlo J â n o s
44. Levay Zoltân
45. Lovăsz Rozalia

Nr. de
titluri
obţinut
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
a
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

^.j" N u m e l e şi p r e n u m e l e
46. Lukâcs Mârton
47. M a g y a r i Kâroly
48. Marczinko Sândor
49. M u r e ş a n Visarion
50. Păşcuţă Ioan
51. Râduly Tiberiu
52. Szabo Sândor
53. Szabo Ştefan
54. Socaciu Iacob
55. Surdu Ioan
56. Togorean Ştefan
57. Turos Ioan
58. Valkai Ştefan
59. Buduşan Dumitru
60. Csete Iosif
61. C o j o c a r u G h e o r g h e
62. Cozma Ioan
63. Dan Ioan
64. Enyedi Bela
65. Fodor Emeric
66. Gergely Iolanda
67. Hegediis Ioan
68. Hencz A r p â d
69. Kârpăthi Ştefan
70. Kovâcs Bela
71. Kovâcs Sândor IV.
72. Laczi Francisc
73. M â r t o n Iosif
74. Miklos A r p â d
75. Mezei Andrei
76. M o l d o v a n Ioan
77. Mosiu Ioan
78. N a g y Istvân
79. Precup A l e x a n d r u
80. Rozsnyai F a r k a s
81. Sarik Petruţa
82. Sârik Zoltân
83. Szâsz Ioan
84. Szâsz Istvân
85. Szâsz Ştefan
86. Szentpeteri A l e x a n d r u
87. Şerban Ioan
88. Serestely Mâria
89. Sora Augustin
90. Vass Klâra

Nr. de
titluri
obtinut
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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O ală formă eficace de participare a întregului colectiv la organizarea şi conducerea producţiei au constituit-o, ani de-a rîndul, consfătuirile de producţie, iar după aceea adunările generale şi conferinţele
sindicale ce se ţin la începutul fiecărui an. Cu această ocazie, de fiecare dată se examinează situaţia îndeplinirii angajamentelor asumate
în contractul colectiv, — încheiat între conducerea întreprinderii şi
colectivul de lucru, — se analizează şi dezbate multilateral, temeinic
documentat, întreaga activitate de producţie, economico- financiară a
întreprinderii, se fac propuneri.
De fapt, conducerea întregii activităţi a fabricii cu participarea largă
a masei de salariaţi, rezultă mai pregnant din faptul că sarcinile de
plan ale fiecărui an sînt analizate şi dezbătute, — prin grija organi-
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zaţiilor de bază şi grupele sindicale —, in fiecare sector de activitate,
unde cu o deosebită responsabilitate se asumă angajamente, se fac
valoroase propuneri.
Profundul democratism ce caracterizează orînduirea noastră s-a manifestat cu o deosebită intensitate în anul 1970. La dezbaterea sarcinilor viitorului cincinal 1971—1975, au participat toţi salariaţii fabricii,
ce au făcut peste 80 de propuneri de valorificare superioară a capacităţii de producţie, forţei de muncă, reducerea cheltuielilor materiale
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ING. BROŞTEANU CORNEL
DIRECTOR
PREŞEDINTELE

GENERAL
COMITETULUI

DE DIRECŢIE

ING. BOARIU GHEORGHE

APOSTIU GHEORGHE

INGINER

S E C R E T A R AL C O M I T E T U L U I
DE P A R T I D

LOCŢIITOR

DE

ŞEF

PREŞEDINTE

SEF S E R V I C I U P R O D U C Ţ I E
M O B I L Ă Şl S T R A T I F I C A T E
MEMBRU

COSAC GHEORGHE
ECONOMIST

PRINCIPAL

« f e l

MEMBRU

tMHMBt
FERENCZY ALEXANDRU
PINTICAN TEODOR
KELEMEN ALFONZ
ECONOMIST
SERVICIUL A P R O V I Z I O N A R E
MEMBRU

PREŞEDINTELE C O M I T E T U L U I
SINDICATULUI
MEMBRU

TEHNICIAN PRINCIPAL
SERVICIUL P R O D U C Ţ I E
MEMBRU

DOZSA MARIA
LUSTRUITOARE
MEMBRU

CHIRICHIU ILIE
MAISTRU SECTOR

CROIT

MEMBRU

ING. ŞTIRBU MIRCEA
ŞEF S E C T O R N R .
MEMBRU

1

rr 5T
COMITETUL DE DIRECŢIE AL FABRICII DE MOBILA „LIBERTA

de producţie, ridicarea calităţii produselor şi creşterea eficienţei economice a întreprinderii 21 .
Activitatea depusă de-a lungul anilor, de comitetul de partid, conducerea administrativă a fabricii, întreaga masă de salariaţi, a adus
multe satisfacţii colectivului fabricii. Munca şi dăruirea lui a fost
încununată de succes chiar lîn anul 1956, cînd IPROFIL „LIBERTATEA"

Diplomă

obţinută

în

1962

Cluj primeşte titlul de „ÎNTREPRINDERE FRUNTAŞE ÎN ÎNTRECEREA
SOCIALISTA PE RAMURĂ".
Pentru frumoasele succese obţinute în realizarea sarcinilor de plan,
pe tărîm politic, social-cultural, acelaş colectiv primeşte în anul 1959
— diploma de ÎNTREPRINDERE FRUNTAŞĂ PE ORAŞUL CLUJ.
în anul 1962 colectivul de muncă al fabricii „Libertatea" primeşte
Diplomă pentru rezultatele deosebite obţinute în realizarea angajamentelor, şi Diploma de ÎNTREPRINDERE FRUNTAŞĂ PE REGIUNE
— în ramura industrializării lemnului.
Succesele nu se opresc aici, întreprinderea înregistrează în continuare rezultate remarcabile la toţi indicatorii. Priceperea şi elanul
muncitorilor, inginerilor şi tehnicienilor noştri, concretizate în creşterea volumului producţiei, diversificarea ei, organizarea mai judicioasă a producţiei şi a muncii, readuce în anii 1963 şi 1966 — titlul
de ÎNTREPRINDERE EVIDENŢIATĂ — pe ramura industriei lemnului.
11 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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O problemă deosebit de importantă, care a stat permanent în atenţia conducerii partidului şi statului nostru, a fost găsirea unor forme
şi metode de conducere a economiei, care să îmbine cît mai armonios
conducerea centralizată a acesteia cu conducerea operativă, concretă,
a unităţilor economice, o îmbinare cît mai profundă a principiului
centralismului democratic, al principiului muncii colective. Exigenţele
activităţii de conducere, a calităţilor ce trebuie să le aibă un conducător, au crescut o dată cu dezvoltarea potenţialului economiei noastre şi a fiecărei unităţi economice în parte.
De aceea, se cere mai mult ca oricînd, ea un bun conducător să fie
temeinic pregătit din punct de vedere profesional, să posede reale calităţi de bun organizator, să cunoască şi să ştie să lucreze cu oamenii.
Aceste calităţi se dovedesc că pot fi din plin valorificate în condiţiile
aplicării principiului muncii şi conducerii colective.
Congresul al IX-lea şi ulterior Conferinţa Naţională a P.C.R. din
decembrie 1967 creiază un cadru organizatoric suplu, un mecanism din
cele mai adecvate, pentru elaborarea şi executarea în colectiv a deciziilor privind conducerea activităţii economice la orice nivel.
Pe baza acestor hotărîri, la IPROFIL „LIBERTATEA" Cluj se constituie primul Comitet de direcţie, organ colectiv de conducere, compus
din directorul întreprinderii, inginerul şef, contabilul şef, şefi de servicii, specialişti, preşedintele comitetului sindicatului şi reprezentanţi
ai salariaţilor.
Componenţa şi structura comitetului de direcţie, vădeşte de la bun
început atragerea organizată în munca de conducere a celor mai valoroase cadre de specialişti, a celor mai buni maiştri şi muncitori, a
căror capacitate şi pricepere vor fi valorificate la maximum în luarea
deciziilor majore privind întreaga activitate economică a întreprinderii.
Comitetul de direcţie astfel format, a corespuns întru totul naturii
relaţiilor ce domină economia noastră. El a rămas un organ de conducere ale cărui hotărîri au fost rodul muncii şi gîndirii tuturor celor
care prin funcţie, pregătire şi pricepere şi-au putut aduce contribuţia
la stabilirea coordonatelor optime în realizarea hotărîrilor luate.
Funcţionînd ca organ deliberativ, cu largi atribuţiuni, comitetul de
direcţie a desfăşurat şi adoptat cele mai corespunzătoare măsuri în
problemele majore ale întreprinderii, ale elaborării şi îndeplinirii planului, ale dezvoltării şi modernizării producţiei, ale folosirii cu maximum de eficienţă a mijloacelor materiale şi financiare, precum şi a
potenţialului ei uman.
Sarcini deosebit de importante au revenit comitetului de direcţie pe
linia aplicării noului sistem de salarizare şi de premiere, în domeniul
raporturilor de muncă, întăririi disciplinei şi răspunderii salariaţilor.
Dezvoltarea în continuare a economiei naţionale, în pas cu cerinţele
revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, necesita îmbunătăţirea substanţială a structurii pe ramuri a industriei, formarea unor unităţi cu
un mare potenţial economic, capabile să folosească judicios şi din plin
mijloacele materiale, băneşti şi forţa de muncă puse la dispoziţie d e
către stat.
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Complexul 'de mă'sun stabilit de Conferinţa naţională a Partidului
Comunist Român, cu privire la perfecţionarea conducerii şi planificării
economiei naţionale, ereiază un cadru propice dezvoltării în continuare a economiei româneşti.
In urma acestor hotărîri, începînd cu data de 1 octombrie 1969 în
baza Decretului nr. 665/1959 şi H.C.M. nr. 1882/ 1969 economia forestieră se reorganizează pe noi principii. Ministerul Economiei Forestiere
devine Ministerul Industriei Lemnului. Iau fiinţă, începînd cu aceeaşi
dată, Combinatele de exploatare şi industrializare a lemnului (CEIL)
printre care şi combinatul nostru. IPROFIL „LIBERTATEA" Cluj — se
desfiinţează ca unitate cu gestiune economică proprie, devenind platforma industrială a combinatului, sub denumirea de „Fabrica de mobilă — Libertatea."
în noua structură organizatorică, fabrica îşi desfăşoară activitatea
sub directa îndrumare a combinatului, cea mai mare parte a atribuţii-

Comitetul

de direcţie

în şedinţă

de

lucru

lor fostelor servicii funcţionale ale fabricii au trecut în directa rezolvare a acestuia.
Conducerea întregii activităţi, rezolvarea problemelor directe ale
fabricii se realizează de comitetul de direcţie, care are ca preşedinte
pe directorul general al combinatului, ce este în acelaşi timp şi preşedintele consiliului de administraţie al combinatului.
Rezolvarea efectivă a problemelor strîns legate de activitatea fabricii,
ca platformă industrială a combinatului, se face sub conducerea di163

rectă a inginerului şef, locţiitor de drept pentru problemele fabricii,
a preşedintelui comitetului de direcţie şi a directorului tehnic din combinat.
Noul comitet de direcţie al fabricii, are în competenţa sa aceleaşi
atribuţiuni ale fostului comitet, cu excepţia problemelor majore ce
implică luarea unor decizii la nivel de consiliu de administraţie al
combinatului.
în noua structură organizatorică creiată, nu s-au produs schimbări
radicale în domeniul conducerii şi organizării producţiei fabricii. Organizaţiile de partid, grupele sindicale, şi organizaţiile U.T.C. desfăşoară în continuare o activitate şi mai susţinută pentru mobilizarea
întregului colectiv la îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor de plan.
Comitetul de direcţie primind un sprijin efectiv din partea conducerii combinatului, de această dată rezolvă mai operativ problemele,
deciziile au un şi mai profund caracter colectiv, rezolvarea lor conducînd la rezultate superioare în activitatea tehnico-economică a fabricii.

3. MiŞCAREA DE INOVAŢII Şl RAŢIONALIZĂRI
Din negura vremurilor şi pînă astăzi, spiritul inventiv al omului a
•străbătut o lungă cale. De la anonimatul în care trudeau şi gîndeau
înaintaşii noştri, încleştaţi în orînduirile nedrepte din trecut, au trecut
ani de eforturi, în lupta de învingere a greutăţilor, pentru triumful
valorificării potenţialului creator pus în slujba colectivităţii. Necunoscute ne sînt nouă astăzi sculele, dispozitivele sau metodele create de
necunoscuţii lucrători tîmplari, ce erau animaţi de dorinţa de a lucra
mai bine, mai uşor, cu eforturi fizice mai reduse.
Un bătrîn tîmplar, pensionar, Gheorghe Horvâth, lucrător la firma
„Baering" în perioada anilor 1934—1940, a venit să-şi depene amintirile în faţa noastră. El ne spunea: „Ştiţi că eu am construit un dispozitiv cu ajutorul căruia s-a mecanizat operaţia de curbare a schiurilor? De la 4 perechi de schiuri am ajuns la 16 perechi pe zi!". Noi nu
cunoşteam acest fapt, în documente de arhivă nu este consemnată
această inovaţie. Alături de acest lucrător cîţi oare au dat naştere unor
lucrări înnoitoare în domeniul producţiei? Tuturor le îndreptăm un
«gînd de recunoştinţă profundă.
Astăzi, mişcarea de masă a inovatorilor, izvorită din eliberarea lor
«de exploatare, de anonimat, şi puternic stimulată prin cointeresarea
materială, contribuie la mecanizarea proceselor de producţie, modernizarea utilajelor şi a procedeelor tehnologice, la ridicarea capacităţii
<de producţie, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, economisirea resurselor materiale şi la ridicarea calităţii producţiei.
Retrospectiva activităţii de inovaţii ne prezintă primele începuturi
în perioada anilor 1949—1951, cînd încă nu era organizată acţiunea
164

de îndrumare concretă a muncii de creaţie tehnică, în concordanţă cu
necesităţile producţiei. Munca unor responsabili cu inovaţiile, formarea colectivului de inovaţii şi a cabinetului tehnic în anii următori,
încep acţiunea de canalizare a iniţiativei creatoare.
Activitatea responsabililor cu inovaţiile, Iosiif Mâthe, ing. Vasile
Pantilie, Alexandru Ferenczy şi apoi din 1958 şi pînă astăzi ing. Sanda

Alexandru

Ferenczy

Ing.

Sanda

Chiorean

Chiorean Dobrică, cuprinde din ce în ce mai mult complexul de acţiuni legate de sprijinire şi îndrumare a inovatorilor, judecarea competentă a propunerilor, aplicarea inovaţiilor, recompensarea materială
şi stimularea morală.
Alături de ajutorul tehnic dat inovatorilor în materializarea ideilor
pe planşe, în schiţe şi desene, în atelierul mecanic al întreprinderii
s-a creat o echipă pentru executarea prototipurilor. Acţiunea de îndrumare organizată a creaţiei tehnice s-a realizat prin planurile tematice de inovaţii, popularizate prin afişarea la locuri de muncă, la gazeta inovatorilor, la staţia de radio-amplificare şi în consfătuirile de
producţie pe sectoare.
Referitor la aceste acţiuni, iată ce scria ziarul local „Făclia" în
11 martie 1964: „Cabinetul tehnic de la fabrica de mobilă
„Libertatea
desfăşoară o bogată activitate pentru dezvoltarea mişcării de inovaţii,
în scopul asigurării introducerii tehnicii noi în producţie şi a celor
mai înaintate metode de muncă.
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Obiectivele cuprinse în planul tematic de inovaţii se reieră la problemele majore ale producţiei. Astfel, munca inovatorilor este orientată spre găsirea acelor soluţii, care să ducă la mecanizarea fazelor' de
producţie, în special a acelora care se execută manual, precum şi spre
introducerea de noi procedee tehnologice, ca băiţuirea,
condiţionatul,
umplutul porilor etc. In planul tematic mai sînt trecute obiective care
se referă la mecanizarea operaţiei de egalizat canturi drepte şi profilate. în prezent egalizarea se execută manual. Rezolvarea acestei teme,
pe lingă că va contribui la reducerea efortului fizic al muncitorilor,
va determina creşterea considerabilă a productivităţii
muncii.
De la începutul anului şi pînă în prezent, cabinetul tehnic a înregistrat 10 propuneri de inovaţii, dintre care s-au aplicat 4, cu o eficienţă economică de aproape 44.000 lei. Pentru sprijinirea şi îndrumarea cît mai concretă a inovatorilor s-a întocmit un plan de muncă,
ce cuprinde măsuri diferite. Pentru realizarea acestui plan, deci pentru
îmbunătăţirea
activităţii inovatorilor, au fost antrenate toate cadrele
tehnice, repartizîndu-li-se
sarcini concrete din domeniile lor de activitate. Cabinetul tehnic se preocupă intens, de asemenea, de sprijinirea
inovatorilor
prin consultaţii tehnice ce se dau zilnic. în planul de
muncă mai sînt trecute măsuri privind ridicarea nivelului de cunoştinţe tehnico-profesionale
ale muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor.
Acest lucru se realizează prin conferinţe, cursuri de ridicare a calificării, simpozioane pe teme tehnice, filme, diafilme, prezentări de cărţi
tehnice etc.
Cabinetul tehnic al fabricii „Libertatea" acordă multă atenţie rezolvării operative a propunerilor. în acest scop, s-a trecut la examinarea
dosarelor în şedinţe bilunare."
Paralel cu planurile tematice de inovaţii au luat fiinţă concursurile
de inovaţii pe plan local şi pe ţară, mulţi inovatori fiind premiaţi pentru temele realizate.
Alături de cursuri şi conferinţe, simpozioane, concursuri „Cine ştie
cîştigă", organizate în vederea ridicării nivelului de cunoştinţe tehnico-profesionale, bogata bibliotecă tehnică, ce astăzi numără peste
5.000 de cărţi şi titluri de reviste, a fost pusă la dispoziţia salariaţilor,,
pînă la nivelul locurilor de muncă, prin biblioteci de secţii.
Stimularea iniţiativei inovatorilor constituie o problemă de prim
ordin, de care depinde în mare măsură dezvoltarea mişcării de inovaţii. De aceia s-a desfăşurat de-a lungul anilor o muncă susţinută în
direcţia popularizării şi stimulării inovatorilor. S-au folosit metode ca:
analizarea în cadrul consfătuirilor lunare şi a rezultatelor obţinute pe
linie de inovaţii de către fiecare secţie, — prilej de popularizare a inovatorilor chiar la locul lor de muncă, — popularizarea inovaţiilor şi
inovatorilor la gazeta inovatorului; emisiuni ia staţia de radio amplificare, şi organizarea de consfătuiri şi expoziţii de inovaţii, cu machete, prototipuri şi fotografii; popularizarea inovatorilor în diferite
publicaţii de specialitate, şi în presa locală.
Ziarul „Făclia" publica într-unui din numerele sale din 1964 următoarele: „La fabrica de mobilă „Libertatea" se pune un mare accent
pe stimularea materială a inovatorilor. în acele secţii unde se croiesc
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şi se folosesc materiale, s-a introdus o evidenţă strictă şi, pe baza ei,
cei care realizează economii se premiază conform regulamentului. Pe
lingă aceasta, conducerea întreprinderii stimulează în deosebi pe inovatorii care fac propuneri privind reducerea consumului de materiale.
Rezultatul este remarcabil. Au fost introduse multe inovaţii şi raţionalizări extrem de valoroase. Iată două din inovaţiile introduse: prin
preîncălzirea diluantului necesar pulverizării nitrolacului
(fluidificarea
lui) consumul de diluant s-a redus mult, realizîndu-se
economii în
valoare de 140.800 lei22. O altă inovaţie este lipirea cu ajutorul cleiului sintetic, care a adus economii în valoare de 186.622 lei23. Pe lîngă
acestea, au fost introduse inovaţii şi raţionalizări privind
înlocuirea
spirtului cu făină de lemn la degresarea suprafeţelor de mobilă, refolosirea deşeurilor de material lemnos rezultate la croire, aplicarea unor
metode mai raţionale de croire etc., care toate la un loc au adus economii în valoare de 406.258 lei24. Iată că orientarea atenţiei
inovatorilor către reducerea consumului de materiale a dat rezultatele
aşteptate.
Structura

şi dinamica

mişcării de inovaţii

şi raţionalizări

în perioada

1952—196926

din care
ANUIy

Propuneri
înregistrate

Propuneri
aplicate

Economii post
calculate
lei

Nr.
propunătorilor

muncitori

ingineri şi
tehnicieni

1952

9

9

97.589

-

-

-

1953

12

10

54.910

—

-

-

1954

19

11

11.962

-

-

-

1955

37

16

92.210

17

6

11

1956

48

25

78.055

30

17

13

1957

30

16

104.320

25

10

15

1958

32

25

130.154

39

16

23

1959

72

37

456.184

75

31

44

1960

65

36

738.879

67

27

40

1961

55

27

185.638

58

28

30

1962

114

54

258.790

104

69

35

1963

58

48

343.175

65

49

16

1964

35

25

188.706

54

32

22

1965

31

16

182.982

38

24

14

1966

46

36

61.696

51

36

15

1967

27

22

49.493

48

28

20

1968

20

17

395.378

28

15

13

1969

14

9

177.464

17

6

11
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în anul 1963, la fabrica de mobilă „Libertatea" s-au aplicat în producţie 48 inovaţii, în urma cărora economiile
realizate
reprezintă
343.175 lei.25 Cea mai valoroasă inovaţie Înaintată cabinetului
tehnic
constă într-un procedeu nou de lucru: „Eliminarea montării în alb a
meselor extensibile", realizată de tehnicianul Teodor Pintecan. Datolită ei se evită montarea înainte de finisare a subansamblurilor,
trecindu-se astfel la montarea pieselor
direct finisate. Inovaţia
amintită
îmbunătăţeşte simţitor calitatea produselor, reduce cheltuielile de manoperă; ea va fi generalizată
în
cursul anului curent 1964."
Mişcarea inovatoare în perioada
anilor 1952—1969 a evoluat corespunzător dezvoltării întreprinderii
în diferite etape. O primă rezultantă valoroasă a acestei activităţi
o constituie cele 724 propuneri înregistrate în decurs de 17 ani şi cele
439 inovaţii şi raţionalizări aplicate, ce conduc la concluzia că faţă
de numărul total de salariaţi al
fabricii, tot al doilea salariat a făcut
o propunere şi tot al treilea salariat a aplicat o inovaţie sau o raţionalizare.
Pe lingă avantajele tehnice, sociale şi calitative, aportul mişcării de
inovaţii la eficienţa economică a întreprinderii, îl reprezintă şi economiile postcalculate de 3.607.588 lei,
dăruite de cei 394 de muncitori şi
322 cadre tehnice. Lor, inovatorilor
muncitori, ingineri şi tehnicieni,
colectivul de muncă al fabricii le acordă toată stima pentru contribuţia
adusă la dezvoltarea întreprinderii. In semn de apreciere, în această
carte prezentăm pe cîţiva dintre cei mai activi inovatori.
Lăcătuşul mecanic Zoltân Levay, este unul dintre cei mai activi
inovatori ai atelierului mecanic, unde lucrează de 17 ani. Bine pregătit profesional, fiind un cadru de bază al acestui colectiv, prin munca
sa este evidenţiat în permanenţă şi apreciat de întregul colectiv. Fiind
un consecvent cititor al cărţii tehnice, animat de dorinţa de a-şi aduce
permanent contribuţia la introducerea noului în producţie, a realizat
un număr de 18 inovaţii şi raţionalizări dintre care consemnăm: „Maşina automată de tăiat şi găurit fier balot pentru ambalaj". Această
inovaţie vine să înlocuiască vechiul sistem rudimentar ce se folosea
la tăierea şi găurirea plăcuţelor din ifier — balot — necesare pentru
ambalajul mobilei şi care consta în lucru manual, cu daltă şi dorn, cu
•o productivitate foarte redusă. Utilizând munca manuală, un muncitor
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era nevoit să lucreze continuu, pentru asigurarea producţiei cu plăcuţele necesare ambalajelor. Prin confecţionarea maşinii automate de
tăiat şi găurit fier balot, productivitatea a crescut considerabil, în timp
de 8 ore putîndu-se realiza plăcuţele necesare pentru o lună. Pentru
avantajele sale economice şi sociale, inovaţia a fost generalizată de
mai multe întreprinderi din sectorul economiei forestiere.

Maşină

automată

pentru

tăiat şi găurit fier

balot pentru

ambalaje

Maşina se compune din masă şi dispozitivul de tăiere. Masa maşinii
este o construcţie metalică, din ţeavă de 1,'A" sudată. Pe masă se află
fixată placa suport (1), pe placă este fixat electromotorul (2) de 1 kw.,
cu turaţia de 1.420 rot./min., reductorul melc (3) şi dispozitivul de tăiat şi găurit.
Dispozitivul se compune din doi pereţi laterali (4) în care sînt montaţi rulmenţii pentru arborele (5) şi (6). Pe arborele inferior (5) este
montată roata metalică (3), discul (7) cu cuţite de tăiat, dornurile de
găurit şi angrenajul (8) pentru acţionarea arborelui superior. Pe arborele superior se află montat discul (9) cu cuţite de tăiat şi dornurile
de găurit.
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La partea din faţă a dispozitivului, pe pereţii anterior, laterali, este
montat un dispozitiv de ghidare a benzii, ce se poate regla cu ajutorul
unor şuruburi.
Separat de maşină ise instalează colacul de fier balot, un mosor de
derulare. Colacul de fier balot se fixează pe bobina de derulare, iar
capătul liber al benzii se introduce in dispozitivul de ghidare, apăsînd

La experimentarea

unei

inovaţii

banda, pînă ce discurile atrag automat banda, după care alimentarea
se efectuează continuu, pînă la terminarea colacului de fier balot.
Dar inovatorului Zoltân Levay i se datoresc şi alte creaţii realizate
individual sau în colaborare cu alţi inovatori. Cităm astfel „Instalaţia
pentru recuperarea aburului de la cele două centrale termice", „Declanşarea mecanică a presei hidraulice în timpul întreruperii curentului electric", „Metodă pentru aplicarea plăcuţelor dure la cuţitele pentru prelucrarea PAL", „Cap de prindere a cuţitelor multiple pentru prelucrare pe raboteză", „Lanţ transportor la maşina de rindeluit pe 4
feţe", „Sistem de etanşare a cuţitului reglabil la capul maşinii de turnat lac", „Adaptarea unei maşini de îmbinat furnire pentru tăiat tablă"
şi „Dispozitiv pentru îndoirea balamalelor".
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La 11 ianuarie 1964 ziarul „Făclia" publica un reportaj despre cei
trei inovatori: strungarul Alexandru Szabo, maistrul Ludovic Madarasi
şi inginerul Gheorghe Hintea, premiaţi la concursul pe ţară organizat
de Ministerul Economiei Forestiere în colaborare cu Comitetul Central
al Uniunii Sindicatelor din întreprinderile economiei forestiere. Cităm
cîteva fragmente din acest reportaj: ,,Din cele 48 inovaţii aplicate în
producţie anul trecut, am ales trei.
Trei inovaţii şi autorii lor: unul
strungar, altul maistru, iar celălalt
inginer. Pe primul l-am găsit în
atelierul mecanic, îl cheamă Alexandru Szabo. Din vorbele spuse de
colegii de muncă am desprins următoarele: săritor la nevoie, harnic,
veşnic preocupat de a da o mînă de
ajutor tinerilor. în fabrică a venit
în urmă cu 10 ani. Este îndrăgostit
de meserie şi munceşte cu dragoste.
Cele 16 inovaţii realizate de eT şi
aplicate în producţie de-a lungul anilor, înseamnă muncă, pasiune. Responsabila cabinetului tehnic, inginera Sanda {Dobrică) Chiorean, ne
mărturiseşte
că Alexandru
Szabo
este unul dintre cei mai harnici cititori de literatură tehnică, iar la
consultaţiile
organizate de cabinet
este totdeauna primul.
— L-are este inovaţia
dumitale
cea mai recentă? —• l-am întrebat.
JJrmîndu-1, am ajuns în faţa unei
Alexandru
Szabo
freze
— Iată: aici, la această freză am
realizat un nou dispozitiv cu trei
cuţite din segmenţi circulari. înainte, dispozitivul nu prindea bine cuţitele în lăcaş, din cauza torţei centrifuge, iar ascuţirea cuţitelor demontabile, mai ales a celor cu profile, se făcea greoi şi nesigur. Acum
cele două plăci strîng în bune condiţii cuţitele, putîndu-se ascuţi mai
bine, ceea ce face ca durata de utilizare a lor să crească.
Din discuţiile purtate cu Szabo Alexandru am mai aflat că în prezent
citeşte şi studiază o carte care-1 interesează în mod deosebit: „Unelte
tăietoare pentru prelucrarea lemnului."
De la prima inovaţie aplicată în producţie în anul 1957, pînă la ultima e un drum lung. E un drum al căutărilor, plin de strădanii şi
rezultate
frumoase.
— Gînduri de viitor?
— Vreau să proiectez un nou dispozitiv pentru frezarea bucşelor şi
a rulmenţilor de axe.
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Ca mîîne ideea se va transforma In schiţă, iar după cîteva luni, va
prinde contururi precise, devenind inovaţie. Aplicată în producţie, ea
va aduce însemnate economii fabricii".2''
Şi într-adevăr, ideea a prins viaţă, inovaţia s-a aplicat în producţie.
Cele scrise în 1964 despre inovatorul Alexandru Szabo s-au confirmat
şi în anii următori, el fiind astăzi inovatorul cu cele mai multe ino-

Simion

Ciungan

Ing. Gheorghe

Hintea

vaţii: 23 la număr. La fel de pasionat pentru activitatea creatoare pusă
în slujba producţiei, a continuat cu realizarea de noi inovaţii, dintre
care cele mai preţioase sînt: „Fierăstrău circular portativ pentru tăierea în unghi de la 0°—90° a şipcilor pentru sticlărie" — inovaţie realizată în colaborare cu maistrul Ludovic Madarasi, „Colivie de material
plastic -— pertinax — pentru rulmenţi cu turaţii mari" — inovaţia realizată în ealoborare cu electricianul Alexandru Kovâcs, „Automatizarea avansului la strungul pentru lemn" — perfecţionare tehnică concepută cu acelaşi electrician Alexandru Kovâcs. „Rectificarea prin
polizare a valţului cauciucat de la maşina de şlefuit cu .contact de
sus, pe strungul normal I. Rangheţ."
Penultima sa inovaţie, realizată împreună cu maistrul mecanic Simion Ciungan a avut ca prim obiectiv reducerea efortului fizic al
muncitorilor. „Procedeu tehnologic de mecanizare a executării picioarelor pentru paturile CG-141 şi CG-812, prin copiere la strungul pentru lemn."
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Inovatorul Simion Ciungan, deşi numai de doi ani în 'întreprindere,
ca maistru al atelierului mecanic, mai are la activul său şi alte realizări. Coautor la raţionalizarea „Cap port-cuţit pentru freza universală
tip UMC Cugir", coautor împreună cu tâmplarii Gheorghe Mateaş, Liviu Moise şi maiştrii Gheorghe Apostiu, Dumitru Pop, la ,,Dispozitiv
pentru şlefuirea mecanică a proifilelor la biblioteca Bonaza."
„Mişcarea de inovaţii este o formă eficientă de punere în valoare
a gîndirii şi cunoştinţelor
creatoare, a priceperii şi experienţei, ale
ideilor preţioase" spunea inginerul Gheorghe Hintea în reportajul din
11 ianuarie 1964, în calitate de premiant al concursului de inovaţii
pe ţară. Era o răsplată pe deplin meritată. Cel mai vechi inginer al

Dispozitive

de strîngere

cu aer comprimat

pentru

asamblare

fabricii, 20 ani neîntrerupţi, în 1953 a fost în fruntea unui colectiv
de oameni pricepuţi ce au pus cu drag umărul la construirea fabricii.
Avînd o înaltă pregătire profesională şi o bogată experienţă, activitatea inginerului Gheorghe Hintea este străbătută ca un fir roşu de
preocupări pentru introducerea progresului tehnic în toate sectoarele
de activitate. Autor a 11 inovaţii, paralel eu activitatea sa creatoare,
a sprijinit mult munca inovatorilor muncitori, care au primit un preţios
ajutor în realizarea de inovaţii.
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Despre inovaţiile sale consemnăm că îl preocupă îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale muncitorilor şi că ele au adus întreprinderii însemnate avantaje economice şi sociale.
în procesul de fabricaţie a mobilei, în trecut, operaţiile de asamblare
în corpuri de mobilă se făceau rudimentar, eu mijloace de strîngere
ciocanul şi pene, care necesitau pe lîngă eforturi fizice deosebite, şi
un volum mare de muncă manuală. După lungi studii şi experimentări, una din creaţiile inginerului Hintea au dovedit că se pot găsi
posibilităţi de mecanizarea operaţiilor de asamblare cu ajutorul unor
instalaţii acţionate cu aer comprimat, prin care rolul omului s-a redus
doar la simple manevre a elementelor pe tabloul de comandă. Aplicarea inovaţiei „Dispozitive de strîngere cu aer comprimat pentru
asamblare" din anul 1961, a condus la situaţia ca întregul volum de
asamblări, ce se execută în fabricarea mobilei, să se realizeze mecanizat, în condiţii optime de calitate, şi reducere totală a efortului
fizic, paralel cu obţinerea unor economii anuale de peste 100 000 lei.
Acest inovator a conceput şi
realizat „Mecanizarea avansului la
instalaţia de secţionat poliuretan şi
dispozitive pentru secţionarea verticală în lung şi transversală", „Dispozitiv pentru executarea bandajului de cauciuc la roţi", ^Ungerea
centralizată la camerele de uscare"
— în colaborare cu lăcătuşul Iosif
Benko, „Maşina pentru recuperarea
nitrolacului" —• în colaborare cu
tehnicianul Ioan Şerban.
„Mecanizarea avansului la instalaţia de secţionat poliuretan şi dispozitivele de secţionare în lung şi
transversală" constituie o realizare
tehnică de o deosebită importanţă
în sectorul de tapisare a mobilei,
prin faptul că operaţiile de dimensionare a poliuretanului pentru scaune fotolii, canapele, se realizează
Ludovic
Madarasi
semiautomat, cu o înaltă productivitate şi reducere considerabilă a
efortului fizic.
Despre al treilea inovator, reportajul din 11 ianuarie 1964, consemna: „Ludovic Madarasi este maistru la secţia montaj. Anul acesta
se împlinesc 8 ani de cînd a devenit inovator. Este un om între două
vîrste. O scurtă caracterizare: harnic, pasionat de muncă şi destoinic.
Despre toate aceste vorbesc faptele. Să luăm de exemplu
inovaţia
„Finisarea mobilei pe banda rulantă" realizată în anul trecut. Noua
metodă duce la creşterea productivităţii
muncii şi îmbunătăţirea
calităţii produselor, realizîndu-se economii de peste 15.000 lei."28
12 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj

177

— După cum vedeţi —• spuse vrednicul maistru — dînd explicaţii
despre inovaţia sa — finisarea mobilei se realizează pe această bandă
cu cadre glisante, care deplasează mobila la diferite faze de producţie. Lucrînd pe bandă, muncitorii se pot specializa pentru anumite operaţii, evitîndu-se astfel transportul in secţie de la un loc de muncă la
altul. înainte, datorită mutării mobilei de la o fază de lucru la alta,
pe lingă faptul că se îngreuna buna organizare a producţiei, se adupeau şi prejudicii calităţii: mobila se zgîria şi se lovea. Realizarea
inovaţiei m-a frămîntat multe zile. Am consultat multe cărţi de specialitate. Cîteodată eram aşa de preocupat de realizarea benzii, încît
multe după-amieze uitam să merg acasă."
Contribuţia inovatorului Ludovic Madarasi la introducerea tehnicii
noi în producţia fabricii s-a concretizat şi în alte realizări ca: „Strîngerea pneumatică pe cant a pieselor lustruite în vederea montării",
„Executarea locaşului pentru balamale cu cep a uşii de mijloc Bufet 04 — în cadrul secţiei montaj, cu freza portativă Ellu", „Dispozitiv pentru ungerea cu clei a canturilor", etc.

Dumitru
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Ing.

Aurel

Costea

în anul 1967 se aplică în producţie una din cele mai importante
creaţii tehnice „Metodă şi reţetă pentru uniformizarea culorii furnirului de stejar, indigen, de structură semiradială precum şi a masivelor de stejar pentru asigurarea producţiei de mobilă export Vest", autori chimistul Dumitru Kathy şi inginerul chimist Aurel Costea. Chimistul Dumitru Kathy lucrează în laboratorul uzinal de 14 ani. Lin
element bine pregătit profesional, cu o experienţă de 19 ani în chimie,
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este unul dintre cei mai vechi chimişti specialişti în ramura industriei
lemnului şi unul dintre autorii introducerii cleiului urelit la furniruirea
panourilor de mobilă la presa hidraulică, realizare tehnologică de odeosebită importanţă în producţie.
Inginerul principal chimist Aurel Costea lucrează de 4 ani în laboratorul uzinal al întreprinderii, dovedind că la cei 32 de ani ai săi
este bine pregătit profesional, capabil şi foarte conştiincios.
Din 1966 au început zile de studii, cercetări, experimentări pentru
a soluţiona o problemă tehnologică de care depindea producţia de
export Vest: uniformizarea culorii stejarului. Pînă în acel an problema
uniformizării culorii lemnului masiv de stejar nu a constituit o cerinţă actuală, întrucît mobilierul executat din stejar era într-o cantitate destul de redusă. Ca atare, acest procedeu nu a fost pe deplin
cunoscut în sectorul de produse finite lemn-mobilă — şi deci nici
întrebuinţat industrial, uniformizarea făcîndu-se doar sporadic.
începînd cu anul 1966 o mare parte din exportul de mobilă pentru
ţările din Vest are la bază furnir şi lemn masiv de stejar, cu exigenţe
mărite în ceea ce priveşte structura şi culoarea. Furnirul şi masivul
de stejar, obţinut 11a noi în ţară, prezintă neuniformitate de nuanţă şi
în special prezenţa unor colorări mai intense, neacceptate de către
beneficiari. Această situaţie a impus tot mai mult necesitatea găsirii
unor procedee de uniformizare a culorii, cu posibilitatea de aplicare
imediată în producţie. Eforturile celor doi inovatori au fost încununate
de succes. S-au stabilit, experimentat şi aplicat cu succes reţete şi
metode de uniformizare, procedeul tehnologic căutat. Ca urmare aplicării acestei inovaţii, s-a îmbunătăţit considerabil nivelul de uniformizare a culorii pe produs, cît şi a pieselor ce formează garnitura. Tratarea chimică a masivelor la producţia de serie a condus la:
— eliminarea unor defecte de culoare, făcînd posibilă evitarea rebutării unor piese,
— creşterea randamentului de utilizare a masivelor, de la 28% la
29,5 /0,
— realizarea de economii la manoperă, prin eliminarea rebuturilor,
— obţinerea unor economii anuale în valoare de 161.034 lei. 29
Inovaţia realizată de cei doi chimişti a fost generalizată şi în alte
întreprinderi din sector.
Lăcătuşul Ioan Soos, în vîrstă de 55 ani, este unul dintre muncitorii
cu cea mai mare vechime din atelierul mecanic. Bine pregătit profesional, ca lăcătuş sculer de precizie, a sprijinit întotdeauna mişcarea de
inovaţii, dînd ajutor la executarea prototipurilor în cadrul atelierului
mecanic şi îndrumînd cadrele tinere în însuşirea meseriei. Este autor
a 13 inovaţii şi raţionalizări, printre care enumerăm: „Metodă nouă
de confecţionare a axelor flexibile", realizată în colaborare cu colegul
său de muncă Iuliu Begidşan, „Dispozitiv pentru tăierea în unghi de 45°
a şipcilor pentru sticlărie la vitrina E-040-M", rod al gîndirii comune
cu tehnicianul Vasile Iuşan.
Colectivul format din Ioan Soos, ing. Iuliu Sândor şi ing. Victor Cadar a conceput şi aplicat în producţie inovaţia: „Set de ştanţe pentru
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executarea balamalei tip Austria în cadrul întreprinderii". La canapeaua E-040-M fabricată în întreprindere se folosea balamaua tip Austria. Pînă în semestrul I 1966 aceste balamale erau confecţionate de
către întreprinderea de industrie locală Cluj, sau de către Cooperativa Metalo-Lemn Cluj. în ambele cazuri preţul de cost rezultat în
întreprinderile respective era foarte ridicat. Pentru eliminarea depen-

Ioan

Soos

Dispozitiv

pentru tăierea în unghi de 45°
a şipcilor pentru
sticlărie

denţei de terţi şi avînd ca scop reducerea preţului de cost al balamalelor, inovatorii au realizat un set de ştanţe, cu care aceste accesorii
metalice se puteau obţine în întreprindere. Rezultatul: reducerea considerabilă a manoperei şi o mai mare reducere a preţului de cost per
total valoare balama (60%).
Paralel cu un efect economic anual de 257.800 lei rezultat din reducerea preţului de cost al produsului la care s-au aplicat balamalele,
acestea prezintă şi un nivel calitativ superior celor executate de terţi. 30
Vorbind despre inovatorul Iuliu Sândor, trebuie să relevăm faptul
că el şi-a adus aportul şi în alte 14 inovaţii aplicate în cei 12 ani de
cînd lucrează la întreprindere, dintre care 9 ani în funcţia de maistru
al atelierului mecanic. Amintim astfel inovaţiile: „Călirea superficială
a roţilor dinţate eu gaz metan şi oxigen", „Legarea instalaţiei caza180
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nului mare la circuitul cazanelor mici şi reducerea presiunii printr-un
regulator de presiune".
Mulţi salariaţi ai întreprinderii îşi amintesc cu drag de tehnicianul
mecanic losif Fazakas, care a lucrat în acest colectiv timp de 20 ani,
actualmente fiind pensionar. Avea o vorbă bună pentru fiecare, era
îubit şi stimat pentru comportarea sa, pentru activitatea sa rodnică.

Ing.

Iuliu

Săndor

losif

Fazakas

Autor şi coautor a 11 inovaţii şi raţionalizări, membru ASIT şi al colectivului de inovaţii, s-a dăruit cu pasiune activităţii de creaţie tehnică.
Iată cîteva din realizările sale:
— „stanţă pentru tăierea dinţilor la fierăstraiele circulare",
— colaborator la „cabină pentru uscarea peliculei de nitrolac şi a
uleiului de umplut pori",
— „maşină de şlefuit în whitte-spirit, cu discuri orizontale",
— „pendulă de tăiat şipci de panel",
— „apărător pentru pînza fierăstrăului circular".
Una din realizările sale cele mai importante, preluată şi de către
alte întreprinderi din sector, este „Maşina pentru încleiat şi tăiat hîrtie gumată", concepută cu inovatorul losif Soos. Generînd economii
anuale de peste 100.000 lei, această maşină şi astăzi asigură prin producţie proprie, necesarul de hîrtie gumată folosită masiv la îmbinarea
furnirelor — atît pentru întreprindere cît şi pentru terţi.
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Una dintre cele mai recente creaţii tehnice ale inovatorului Gheorghe Apostiu, maistru coordonator la sectoarele manual-finisaj I şi a
colectivului său format din maistrul Simion Ciungan, lăcătuşul Zoltan
Sârik şi tâmplarul lăcuitor Emeric Fodor, este „Dispozitiv adaptat pe
maşina de turnat lac pentru mecanizarea şlefuirii grundului, simultan
cu aplicarea lacului". Realizat în scopul reducerii efortului fizic, şi
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gumată
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Gheorghe

Apostiu

pentru creşterea productivităţii muncii, dispozitivul inovat generează
întreprinderii economii anuale antecalculate de peste 70.000 lei. 31
Maistrul coordonator Gheorghe Apostiu are o vechime de 12 ani în
întreprindere. Tânărul absolvent al şcolii profesionale în anul 1954, animat de dorinţa de a învăţa, urmează cursurile unei şcoli tehnice de
maiştri, continuîndu-şi apoi activitatea de maistru la fabrica de unde
plecase. Element bine pregătit profesional, un bun organizator în producţie, desfăşoară o rodnică activitate în munca de partid, în activitatea sindicală şi în activitatea culturală a întreprinderii.
în procesul tehnologic din cadrul sectorului şlefuit mecanic în alb,
şi-au găsit cîmp de aplicare cele 20 inovaţii şi raţionalizări concepute
de tîmplarii şlefuitori Gheorghe Mateaş, Liviu Moise şi maistrul Dumitru Pop. Activitatea lor inovatoare a adus întreprinderii economii
anuale de peste 100.500 lei, paralel cu avantaje de reducerea efortului
fizic — prin mecanizarea lucrărilor manuale — şi îmbunătăţirea cali183
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tăţii. în registrul de inovaţii se mai găseşte numele celor trei autori
în dreptul propunerilor ca:
— „Mecanizarea şlefuirii în alb a mînerelor de la sertarul bufetului
E-040/M",
— „Mecanizarea şlefuirii cantului la placa mesei rotunde Solo",
— „Şlefuirea mecanică a locaşului de tragere-mînere sertar E-040",
— „Dispozitiv pentru şlefuirea
mecanică a profilelor la biblioteca Bonanza".
Fostul tîmplar montator Ilie
Chirichiu, astăzi maistrul sectorului prelucrare mecanică (croit),
se numără şi printre inovatorii
fabricii. Prin pregătirea sa profesională, spiritul său de bun organizator, conştiinciozitatea în
muncă, şi-a câştigat stima întreHpfllHIH
gului său colectiv de muncă. Capacitatea sa pusă şi în slujba
introducerii noului în producţie
şi-a concretizat-o în inovaţii şi
raţionalizări. Dintre ultimele sale
"Şlljps -«lli.
realizări consemnăm cea care
aduce economii anuale în valoare
de 56.230 lei: „Nou sistem con• Ite
structiv la rama de şezut şi spătar
canapea E-040/I" — la care a
conlucrat eu un alt tînăr maistru,
de la sectorul maşini — Aurel
Olaru.
Ilie
Chirichiu
Din atelierul mecanic al întreprinderii se remarcă activitatea
celor doi electricieni Alexandru
Kovâes şi Andrei Bodiş, autori a 17 inovaţii şi raţionalizări, printre
care relevăm: „Automatizarea avansului la strungul pentru lemn",
„Sistem optic şi acustic de protejare individuală a motoarelor electrice
asincrone, trifazate", „Dispozitiv pentru tras rulmenţi de pe axe".
Numele tehnicianului Ludovic Barabas este legat de această întreprindere încă din anul 1934, unde a lucrat în calitate de conducător
tehnic, apoi, controlor tehnic de calitate, şeful serviciului producţie,
iar în prezent ca tehnician în biroul CTC. în mişcarea de inovaţii, atît
ca inovator, cît şi ea membru al colectivului de inovaţii, a contribuit
la aplicarea tehnicii noi în procesul de producţie, însemnîndu-şi numele printre inovatorii anului 1954 cu „Dispozitiv pentru mecanizarea
unor operaţii manuale la executarea butoaielor". Ludovic Barabas este
unul din autorii „înlocuirii cleiului colagenic cu clei urelit la încleierea furnirului de nuc" una dintre cele mai importante realizări tehnice în procesul tehnologic al fabricării mobilei.
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Ziarul „Făclia" din, 18 iunie 1960 în articolul „Oamenii muncii din
regiunea Cluj întâmpină cu noi realizări Congresul al VlII-lea al Partidului Comunist Român" relata următoarele: „Printre inovatorii de Ia
fabrica de mobilă ,,Libertatea" se numără şi Ioan Ghişan, de la secţia
1ncleit. Ca şef de brigadă, a realizat planul pe luna mai în proporţie
de 120%. De asemenea, s-a angajat pentru luna iunie ca pe lingă caii-

tate, sută la sută, să dea peste plan cu 2% mai mult ca în luna trecută.
In realizarea acestui angajament, de un real folo>s îi va fi propria inovaţie (dispozitiv pentru nivelarea masivelor cu ajutorul unei pînze de
circular la freză), care pe lîngă îmbunătăţirea calităţii produselor, realizează şi o creştere a productivităţii
muncii cu mai mult de 10°/o"32.
Ulterior inovatorul a mai realizat, raţionalizarea: „Nivelarea bordurilor la freză printr-o singură trecere pe ambele părţi" obţinind economii
anuale de 15.741 lei.33
Ani de-a rîndul, din 1960 şi pînă în 1969 (cînd iarba de mare folosită
la tapiţerie a cedat locul maselor plastice, poliuretanului şi covorului
împîslit din iarbă de mare) — „Maşina pentru despletit şi dărăcit iarbă
de mare", inovată de maistrul tapiţeriei Iosif Asztalos — actualmente
pensionar — şi tehnicianul Alexandru Ferenczy, a constituit una din
cele mai deosebite realizări tehnice ale activităţii de inovaţii. în decursul celor 9 ani ea a adus întreprinderii economii de peste 100.000
lei, pe lîngă reducerea efortului fizic al muncitorilor.
Inovatorul Alexandru Ferenczy mai are la activul său încă 5 inovaţii şi raţionalizări, unele concepute individual, altele în colectiv.
Consemnăm: „Dispozitivul pentru şlefuirea mecanică a placajelor furniruite cu furnire estetice", „îmbunătăţirea sistemului de consolidare
a canapelei E-040 în lăzile de ambalare".
înserăm în paginile acestei monografii numele maistrului Iosif Albert, care are la activul său 5 inovaţii ce au contribuit la îmbunătăţirea procesului tehnologic din sectorul finisaj, a tehnicianului Francisc
Hornok, care prin cele 8 inovaţii ale sale şi-a adus o contribuţie substanţială la mecanizarea unor lucrări din sectoarele de producţie şi
din atelierul mecanic, a celor doi fraţi, tîmplarul Adalbert Istvân şi
tehnicianul Ludovic Istvân, autori a 9 inovaţii.
Printre cei mai rodnici inovatori se numără şi fostul maistru Vasile
Kemendi, cel care a tradus în fapt, în anul 1961, una din cele mai
importante inovaţii „Şlefuirea mecanică completă a suprafeţelor nitrolăcuite la maşina de şlefuit cu bandă, aducînd economii întreprinderii
în valoare de peste 50.000 lei.
Cu cele 5 inovaţii ale 'sale tehnicianul Vasile Iuşan, care şi-a
desfăşurat activitatea şi ea membru al colectivului de inovaţii, şi-a
adus aportul la îmbunătăţirea procesului tehnologic şi reducerea efortului fizic.
Tehnicianul Teodor Pintecan, se înscrie în activitatea de inovaţii cu
5 realizări, printre care se relevă cea care a adus economii de peste
25.000 lei: „Eliminarea montării în alb a mesei extensibile."
Paralel cu activitatea de îndrumare şi ajutor dat inovatorilor în
elaborarea propunerilor, inginerul Ioan Szakâcs, prin buna sa pregătire profesională şi dragostea de muncă şi-a înscris printre realizările
sale şi 5 inovaţii. „Cadrul metalic reglabil pentru presarea masivelor
pe panouri" este rezultatul conlucrării dintre inginerul Ioan Szakâcs
şi fostul inginer şef al fabricii, ing. Valerian Brînzan, promovat în
activitatea Ministerului Industriei Lemnului. începînd cu funcţia de
şef serviciu tehnic şi apoi ca inginer şef, preşedinte al colectivului
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de inovaţii, Valerian Brînzan a fost unul dintre cei mai activi promovatori ai introducerii tehnicii noi în producţie.
Răsfoind filele registrului de inovaţii, găseşti înscrise numele tehnicienilor Ioan Şerban şi Virgil Munteanu, autori a peste 23 de inovaţii
şi 25 raţionalizări şi alţi numeroşi inovatori, care şi-au adus contribuţia lor valoroasă la perfecţionarea tehnicii şi îmbunătăţirea tehnologiei producţiei, la creşterea eficienţei activităţii întreprinderii, al
cărei colectiv de muncă le este recunoscător şi îi stimează.
Pentru generaţia de azi şi cea de mîine, şi ca semn al preţuirii
activităţii creatoare pusă în slujba producţiei, redăm numele inovatorilor şi raţionalizatorilor din perioada 1952—197034.
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34.
35.
36.
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A b r u d a n Gheorghe
Albert Iosif
Antal Mihai
Apostiu Gheorghe
Apahidean Vasile
Asztalos Iosif
Barabas Ludovic
Bobeica Ioan
Balint Ştefan
Bakos Ioan
Burcă Petru
Benko Iosil
Burkhardt Bela
ing. Brinzan Valerian
Benke Iosif
Boju Francisc
Both Gheorghe
Bodis Andrei
Balint Iosif
Bânyâsz Ştefan
Berecz Zoltan
ing. Boariu Gheorghe
Bartha Ioan
Balea Alexandru
Begidşan Iuliu
Benedek Francisc
Baba Viorel
Ban Ştefan
Benke Francisc
Biro Iosif
Bălan Vaier
Benko Kăroly
ing. Comornicu Natalia
ing. Chiorean Sanda
Csete Ştefan
Crişan A l e x a n d r u
ing. Chişcăneanu Viru

38. ing. Cosmuţa Octavian
39. Csu'birkay A l e x a n d r u
40. Crăciunaş Liviu
41. Cîndea Vaier
42. Chitaş Ioan
43. ing. Costea Aurel
44. Chirichiu Ilie
45. Corondan Ioan
46. Ciungan Simion
47. Doboş Gavril
48. Domide Florea
49. D î r j a n Petru
50. Duma Tănase
51. Drăgan Elisabeta
52. Dragoş Teodor
53. Dan Ioan
54. Deâk Francisc
55. Duma Ioan
56. Fazakas Iosif
57. Ferenczy A l e x a n d r u
58. Farmos Pavel
59. Frink Ernest
60. Fodor Emeric
61. Fodor Zoltan
62. Ferencz Domokos
63. Ferdinănd Geza
64. Fodor P. Zoltan
65 Filimon Grigore
66. Gyorfi Martin
67. G y o r g y A l e x a n d r u
68. Gergely Ştefan
69. Gergely Ioan
70. Gyongyosi A l e x a n d r u
71. Gâlfy G h e o r g h e
72. Ghişan Ioan
73. Gerling Robert
74. Gagyi A l e x a n d r u
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Gâll Ioan
Hencz Francisc
ing. Hintea G h e o r g h e
Hencz A r p a d
H o r n o k Francisc
Haller I o a n
Haba Augustin
Istvân Adalbert
Istvân Ludovic
Iuşan Vasile
J a k o Iosil
K e m e n d y Coloman
K e m e n d y Vasile
Kun Geza Zoltan
Kovâcs A l e x a n d r u
Kiss Ladislau
Kozma Ştefan
Kiss Săndor
Keszthelyi Iuliu
Kozma A l e x a n d r u
Katz Iosif
Kathy Dumitru
Krişan V . Ioan
Krausz Mihai
Levay Zoltan
Lengyel Francisc
Lorincz Ioan
Lupşai A l e x a n d r u
ing. Lexen Gerald
ing. Lazar Ştefan
Mârton Ioan
M e l a n Ioan
M â t h e Ştefan
M â t h e Iosif
M e n e s i Iosif
M u n t e a n Virgil
Madarasi Ludovic
M a r t o n o s i Bela
M u r e ş a n Ignat
M a r i n a Ioan
M a n d u l a Ioan
M â t h e Iosif II
M e ş t e r Mihai
M a t e o c a Ioan
M o l d o v a n Petru
Medve Gheorghe
M u r e ş a n Dumitru
Mârton Ioan
M a h u ţ Mihai

124. Mosonyi Lâszlo
125. M a t e a ş Gheorghe
126. Moise Liviu
127. Marczinko Alexandru
128. Maier Traian
129. Mosonyi Iosif
130. Nistor Ioan
131. ing. Nicoară Titus
132. N e m e t h y Arpad
133. ing. N a g y Ioan
134. Oros Adrian
135. O r b â n Iuliu
136. Olariu Aurel
137. Ing. Pantilie Vasile
138. Pintecan Teodor
139. Pop Vasile
140. Popovici Aurel
141. Păşcuţă Petru
142. Păşcuţă Ioan
143. Popa Petru
144. Petiiker Pal
145. Papp Sigismund
146. Pop Grigore
147. Părău Petru
148. Pop Mihai
149. ing. Potolea Virgil
150. Pâlfi Zoltan
151. Puiu Vasile
152. Pop Dumitru
153. Roşu Petru
154. Râkosi Ioan
155. Ruzsa Ştefan
156. Reinfeld Ladislau
157. Rubinstein Alexandru
158. Soos Ioan
159. Soos Ana
160. Simon Vasile
161. Sîmpetrean Petru
162. Simonfi Ioan
163. Sândor Gheorghe
164. Szâsz Ioan
165. Sândor Iuliu
166. Soos Bela
167. Szekely Alexandru
168. Surdu Ioan
169. ing. Szakâcs Ioan
170. Szabo A l e x a n d r u
171. Simon Iosif
172. Şerban Ioan

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Sofalvi Antal
Ştelaner Mihail
Soo [Francisc
Szăsz Ştefan
Sărac Petru
Szekely Ioan
Sajgi Emeric
Sarik Zoltăn
Tiirei Vasile
Todea Ioan
Tuşa Romulus

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Totszegi A l e x a n d r u
Tămîian Traian
Turos A l e x a n d r u
T o r k o s Ştefan
T u n y o g i Denes
V ă g e s Ioan
V o d ă Ştefan
Vincze Ioan
Vincze Francisc
Varga Alexandru
Tomor Levente

4. PRODUCTIVITATEA MUNCII

Sporirea -neîncetată a productivităţii muncii a constituit şi continuă
să constituie un obiectiv central, a cărui realizare este impulsionată
prin hotărîrile adoptate de către conducerea superioară de partid şi de
stat privind dezvoltarea economiei naţionale în ansamblu, a ramurilor
şi celulelor ei — unităţile de producţie.
în condiţiile planificării economiei, datorită dezvoltării rapide a
forţelor de producţie, perfecţionării continue a relaţiilor de producţie,
se creează posibilităţi noi pentru creşterea productivităţii muncii.
Analizînd multilateral raportul dintre productivitatea muncii sociale
şi apariţia şi dezvoltarea noii orînduiiri, V. I. Lenin a ajuns la concluzia că „productivitatea muncii este, în ultima analiză, factorul cel mai
important, cel mai de seamă al victoriei noii orînduiri sociale" 35 .
Locul divergenţelor de interese, proprii orânduirilor întemeiate pe
proprietatea privată, îl ia în socialism unitatea principalelor interese
economice ale tuturor membrilor societăţii, comunitatea aspiraţiilor
lor fundamentale.
Munca pentru sine şi munca pentru societate formează o unitate
indisolubilă, se condiţionează reciproc, spre binele şi fericirea fiecăruia,
spre propăşirea întregei societăţi.
De aceia, creşterea necontenită a productivităţii muncii constituie
o necesitate obiectivă în economia socialistă, unde „Viaţa socială a
oamenilor, care pînă acum li se opunea ca ceva impus de natură şi
istorie, devine acum un act liber al lor. Abia din acest moment oamenii
îşi vor făuri, pe deplin conştienţi, propria lor istorie" 36 .
Şi-n tradevăr, poporul român sub conducerea înţeleaptă a partidului, poate spune că şi-a făurit o nouă istorie, în care semnează cu
cinste: metalurgiştii, petroliştii, constructorii, lemnarii, întreaga clasă
muncitoare.
lin aceste condiţii, în perioada primului plan cincinal (1951—1955)
cca 57% din creşterea producţiei industriale a României s-a realizat
1 3 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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pe seama sporirii productivităţii muncii; în perioada planului de şase
ani, ponderea ei a crescut la circa 70 %.
în anii cincinalului 1966—1970 s-a prevăzut ca peste două treimi
din creşterea producţiei industriale să se obţină pe seama sporirii productivităţii muncii.
Importanţa deosebită a creşterii productivităţii muncii rezultă clar,
dacă avem în vedere că, la nivelul anului 1970 numai un procent de
mărire suplimentară a acesteia va reprezenta o producţie industrială
de 2,7 miliarde lei.
Mecanizarea complexă, modernizarea şi automatizarea proceselor
de producţie, introducerea unor procedee tehnologice noi, ridicarea
calificării muncitorilor, organizarea mai bună a producţiei şi a muncii,
au constituit principalele căi prin care colectivul nostru a reuşit an de
an să obţină creşteri însemnate la productivitatea muncii.
în anii imediat după război, în condiţii de lucru cu totul necorespunzătoare, într-o întreprindere în curs de organizare, nu se putea vorbi
despre o productivitate a muncii.
Anii 1949—1950, cînd pentru prima dată producţia se desfăşoară pe
bază de plan centralizat, fără prea multe transformări ale bazei tehnicomateriale a întreprinderii, printr-o mai bună organizare a producţiei
şi muncii, prin mobilizarea întregei mase de salariaţi, care deja trăiesc
avantajele noii orânduiri sociale, productivitatea muncii se dublează
faţă de anul 1948, depăşind cu mult nivelul atins în anul 1938. Se
poate spune că în această perioadă, numai elanul şi dăruirea de sine
— descătuşate de interesele înguste ale vechiului regim — scot 1a.
iveală excepţionalele calităţi ale meşterilor noştri pentru a dărui patriei
tot ce au mai bun — munca şi priceperea lor.
în anul 1953 productivitatea muncii creşte de 3,5 ori faţă de anul
1948, iar sporul de producţie obţinut în acest an, pe seama creşterii
productivităţii muncii, este mai mare decît întreaga producţie obţinută
în anii 1949—195038.
Darea în folosinţă a noilor capacităţi de producţie cu înzestrarea
tehnică corespunzătoare stadiului respectiv de dezvoltare a acestei
ramuri, a condus la micşorarea timpului de lucru pe unitatea de produs, la creşterea productivităţii muncii în anul 1954 eu 25% faţă de
anul 195339.
Rezervele nu se epuizează însă; unitatea noastră începe să fie
dotată cu maşini şi utilaje moderne de mare randament, mişcarea de
invenţii şi inovaţii, în continuă dezvoltare, îşi fixează ca principal
obiectiv reducerea muncii vii.
în perioada anilor 1955—1964 au loc o serie de transformări în procesul de producţie şi tehnologiile de fabricaţie.
Mecanizarea şi automatizarea anumitor operaţii, lucru în flux continuu pe bandă, pe lângă efectele ce le-au avut în uşurarea eforturilor
muncitorilor, au condus nemijlocit la creşterea productivităţii muncii
de peste 3,5 ori faţă de anul 195340.
Profiliarea întreprinderii pe piese de mobilier din stejar, punerea la
punct a noii tehnologii de finisare mată cu utilizarea lacurilor carbamidice, primirea noilor utilaje de mare randament ca: maşina de
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furniruit canturi, maşina de turnat lac, agregatul ADE etc. — au ca
rezultat creşterea productivităţii muncii în perioada ce urmează.
Iniţiate şi conduse de partid măsurile privind organizarea şi conducerea ştiinţifică a producţiei şi a muncii au constituit un izvor
piesecat în descoperirea de noi rezerve pentru creşterea producţiei şi
productivităţii muncii.
Acţiunea declanşată, a găsit un teren fertil în rîndul inginerilor,
tehnicienilor noştri, şi în general a întregului colectiv de muncă. în
această perioadă sînt elaborate o serie de studii, unele aplicate deja
în producţie, altele mai recente în fază de experimentare ori pe planşetele specialiştilor.
în vederea organizării raţionale a fluxului tehnologic, în concordanţă cu noile tehnologii aplicate, pentru a da continuitate procesului
d e producţie şi pentru eliminarea locurilor înguste, au fost elaborate
şi introduse în producţie o serie de studii, printre care amintim:
1. Reorganizarea fluxului tehnologic, tinînd
[perspectivă a fabricii,
2. Calculul capacităţilor de încleiere,
3. Calculul capacităţilor de turnare,
4. Reorganizarea transportului intern, etc.

cont

de

dezvoltarea
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O parte din avantajele economice ale aplicării lor, se regăsesc
direct în economisirea muncii vii, în creşterea productivităţii muncii.
Rezultate remarcabile s-au obţinut şi prin aplicarea studiului de înlocuire a ambalajului din rame de răşinoase şi panouri din P.F.L., cu
ambalajul din carton ondulat, multistratificat. Pe lingă reducerea totală
a consumului de material lemnos, noul procedeu reduce cu mai mult
d e jumătate timpul necesar confecţionării ambalajului şi ambalării
produsului.
Un factor cu acţiune permanentă asupra creşterii productivităţii
muncii, — prin reducerea timpului de muncă ori uşurarea efortului
fizic în executarea unor operaţiuni — îl constituie mişcarea de inovaţii şi raţionalizări. în perioada anilor 1961—1969 şi-au găsit aplicabilitate practică peste 254 inovaţii şi raţionalizări, a căror eficienţă
economică post calculată se ridică la peste 1.843.000 lei, în majoritate
obţinută pe seama reducerii cheltuelilor de manoperă 41 .
O pîrghie importantă, cu acţiune indirectă asupra creşterii productivităţii muncii, o constituie sistemul de normare a muncii. Creşterea volumului lucrărilor ce se execută în acord, pe bază de norme cu
motivare tehnică, a condus la stabilirea unor timpi normaţi pe faze
şi locuri de muncă, care să reflecte cît mai fidel eforturile executanţilor, calificarea necesară, o repartizare judicioasă a acestora pe
sectoare de producţie, faze şi locuri de muncă. Ca o rezultantă a introducerii şi extinderii normelor cu motivare tehnică a fost întărită
disciplina în domeniul normării muncii, concomitent fiind creiate condiţii pentru realizarea unor corelaţii mai strînse între depăşirea normelor şi creşterea productivităţii muncii. De pildă, normele de muncă
aplicate între anii 1952—1957, în majoritatea lor statistico-experimentale, nu reflectau real cantitatea şi calitatea muncii depuse pentru
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realizarea lor. In timp ce producţia globală a întreprinderii era realizată în proporţie de 101—111%, gradul de realizare a normelor era
cuprins între 165—193 %42. După aplicarea normelor de muncă cu
motivare tehnică, procentul de îndeplinire a normelor a început să
devină favorabil, scăzînd în anii următori la 112—126%, iar după aplicarea normelor de muncă cu motivare ştiinţifică, extinse- în anii
.1969—1970, acestea ajung la 103,7% în ultimul trime'stru al anului 1969
şi la 110,9% pe primele luni ale anului 197043.
Un rol determinant în creşterea productivităţii muncii îl are folosirea consecventă a repartiţiei după cantitatea, calitatea şi însemnătatea socială a muncii depuse.
Aoordînd o deosebită atenţie aplicării sistematice a principiului
repartiţiei după muncă, partidul şi guvernul au luat continuu măsuri
de perfecţionare a formelor de repartiţie. Pe măsura dezvoltării construcţiei economiei socialiste, a creşterii venitului naţional şi a ridicării nivelului conştiinţei socialiste a oamenilor muncii, repartiţia
după muncă devine o pîrghie tot mai însemnată în creşterea producţiei
şi productivităţii muncii.
Printre hotărîrile partidului privind ridicarea sistematică a nivelului de trai, au fost adoptate o serie de măsuri de majorarea salariilor
tuturor categoriilor de muncitori, a salariilor mici din toate ramurile
de activitate.
în fabrica noastră, căutînd ca fiecare salariat să fie retribuit în
funcţie de aportul efectiv adus la înfăptuirea sarcinilor ce revin întregului colectiv, s-a reuşit a se obţine o îmbinare armonioasă a intereselor personale cu cele generale, transformarea sistemului de retribuţie
într-un instrument activ de creştere a productivităţii muncii.
îmbinarea armonioasă a tuturor factorilor arătaţi a condus la creşterea susţinută a productivităţii muncii, care în anul 1970 este de 23
ori mai mare decît cea obţinută în anul 1948. Numărul mediu scriptic
al salariaţilor rămînînd relativ constant, sporurile de producţie realizate de la o perioadă la alta au fost obţinute numai pe seama creşterii productivităţii muncii. Producţia obţinută în anul 1970, pe seama
îmbunătăţirii acestui indicator, faţă de anul 1960, este mai mare decît
întreaga producţie a anilor 1956—1959.

Capitolul
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PRODUCŢIA ÎNTREPRINDERII

1. VOLUM -

SORTIMENTAŢIE

/Ydâncile transformări survenite în structura socială şi în modul detrai al poporului, în urma naţionalizării principalelor mijloace de producţie, s-au făcut simţite şi în structura de producţie a întreprinderii
noastre. De la reparări de
piane fabricarea de schiuri,
rachete de tenis, discuri, penare, săniuţe, furnire, placaje, jucării pentru copii,
cîteva piese de mobilier de
birou şi mobilier de uz casnic, — ou o pondere mică în
volumul producţiei, — se
ajunge ca în anul 1948 întreaga producţie să fie destinată fabricării mobilei.
Analizând structura de
producţie în primii ani după
eliberarea patriei, se desprinde faptul că producţia
unităţii a fost adaptată la
cerinţele pieţii existente,
în perioada 1945—1948 s-au
produs, pe lîngă cele amintite, 2060 birouri, 3000 scaune, 1200 cuiere, 380 dulapuri
pentru birou, mobilier penRachete
tru armată 1 .
Treptat rănile războiului
fiind vindecate, producţia fabricii a fost iîndireptată spre omul noii
societăţi, pentru îmbunătăţirea condiţiilor sale de trai.
Producţia mobilierului de uz casnic, începută timid în anul 1945,
este reluată pe scară tot mai largă începînd cu anul 1948. In acest an,
pe lîngă diverse produse semifabricate necesare altor întreprinderi,
201'

s-au fabricat şi livrat pieţii interne 670 dulapuri pentru îmbrăcăminte,
300 de paturi şi 190 mese 2 .
In căutarea unei forme raţionale de structură şi organizare a ramurii
de industrializare a lemnului, în unităţi cu producţia concentrată, luna
mai 1949 înregistrează o primă formă de organizare de tip socialist a
fabricii. Pe platforma industrială a Clujului apare pentru prima dată
întreprinderea pentru produse finite din lemn cu denumirea „Libertatea".
Reunirea resurselor materiale şi umane într-o singură unitate, întreprinderea „Libertatea", mult mai puternică decît fiecare din fostele
ei componente, cu un colectiv de conducere avînd în frunte pe Iosif
Havadi ca director, a dus la sporirea forţei productive a acestei întreprinderi, ce se compunea din: Unitatea I Cluj, Unitatea II Bucea, Unitatea III Huedin. Avantajul noii forme de organizare se face simţit
încă din primul an după aceasta, cînd secţia II Bucea produce 50.000
buc. scaune îin 1950, faţă de numai 14.000 bucăţi scaune în 19493.
Din file de arhivă, îngălbenite de trecerea anilor, cu emoţie cităm
cuvintele de laudă adresate conducerii de partid, rostite de şeful unităţii, în raportul de activitate dat la 7. XI. 1949, cu ocazia inaugurării
unităţii Bucea, ca unitate a întreprinderii de stat „Libertatea": „Nu
putem încheia acest raport fără să aducem mulţumiri partidului, care
în tot timpul ne-a dat concursul, îndrumîndu-ne şi mobilizînd toate
forţele în vederea unei reuşite complete. Tot odată, în calitate de şef
al acestei unităţi, ţin să mulţumesc direcţiunii întreprinderii, în mod
special tovarăşului director Havadi, pentru ajutorul şi concursul dat
la refacerea fabricii şi la rezolvarea problemelor ivite" 4 .
Forma de organizare descrisă, corespunzătoare primilor paşi ce-i
făcea economia naţională planificată pe calea socialismului, a dus la
importante creşteri a valorii producţiei întreprinderii, de la 764 mii lei
producţie globală realizată în anul 1948, la peste 3.000 mii lei în 19505.
Tinzînd conţinu către o concordanţă perfectă a relaţiilor de producţie cu caracterul forţelor de producţie în continuă dezvoltare, creind
totodată premizele trecerii la o organizare superioară a producţiei, în
unităţi integrate, 1 octombrie 1950 marchează o nouă treaptă în acest
domeniu, prin trecerea unităţii I şi III din cadrul întreprinderii de
Stat „Libertatea" Ia IPEIL Cluj şi a unităţii Nr. II Bucea la IPEIL Poieni.
Pînă la 1 ianuarie 1952 cele două unităţi rămase au funcţionat ca unităţi componente ale IPEIL-ului din Cluj.
încadrată într-o producţie planificată a economiei naţionale, prin
planurile anuale 1949 şi 1950, dirijate şi conduse centralizat de către
partid, producţia globală a unităţii a crescut cu 2,3 milioane lei în
1950 faţă de anul 1948, relevînd astfel caracterul realist şi forţa mobilizatoare a planurilor de stat 6 .
, Situaţia creşterii volumului producţiei globale se poate ilustra prin
graficul de pe pagina următoare.
Realizarea cu succes, pe ansamblul economiei naţionale, a planurilor 1949—1950 în proporţie de 108% respectiv 104,3%, a contribuit
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la refacerea economiei naţionale distrusă de război, precum şi dezvoltarea de ansamblu a ei, prin aceasta creindu-se totodată condiţii noi
de ridicare a micilor întreprinderi, moştenite de la vechiul sistem 7 .
Dezvoltarea în continuare a economiei naţionale necesita o îmbunătăţire substanţială a structurii industriei pe ramuri, participarea fieCREŞTEREA VOLUMULUI PRODUCŢIEI GLOBALE ÎN PERIOADA 1948—1950"

cărei unităţi în circuitul economic, cu toate resursele şi rezervele ei,
ridicarea gradului de adaptabilitate a întreprinderilor, Ia cerinţele
producţiei şi consumului.
în acest context, urmare cerinţelor tot mai crescînde ale pieţii interne, mobilierul produs de noi nu putea satisface gama variată de
produse solicitate de piaţă, iar volumul acestuia nu putea fi încadrat
în capacităţile de producţie ale vechii fabrici. De aceea, începînd cu
anul 1951 şi terminînd cu anul 1954, paralel cu o febrilă activitate de
investiţii, se desfăşoară o vastă acţiune de lărgirea sortimentaţiei.
Faţă de cele patru sortimente de mobilier destinat uzului casnic,
dulapuri, paturi, mese şi scaune produse pînă în anul 1950, în anul
1953, fişa de evidenţa realizării planului, consemnează fabricarea unor
noi tipuri de mobilier complex ca: dulap combinat cu patru uşi, dulap
export tip E-507, mese export tip E-521, mese club tip STAS, comode
export tip E. 7-04, bufete export tip E-2-018.
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Sporirea continuă a producţiei, diversificarea acesteia, au contribuit
încă de pe atunci la efectuarea unor schimburi economice cu alte ţări,
angrenarea României democrat populare în comerţul internaţional, în
circuitul de valori materiale pe plan mondial.
Anul 1951 marchează primul an de participare a
întreprinderii
„Libertatea" în comerţul internaţional, în circuitul de valori materiale
pe plan mondial.
La o întrebare firească: în ce condiţii a ajuns întreprinderea „Libertatea" ca deja în al 3-lea an după naţionalizare să producă mobilier
pentru export? Răspunsul este clar: „tradiţia de decenii a lemnarilor
clujeni, conjugată cu condiţiile create de noua orînduire socială, dorinţa nestăvilită de afirmare a capacităţilor creatoare".
Participarea întreprinderii „Libertatea" la comerţul exterior, era concretizată prin livrarea a:
— 870 d u l a p u r i E-507
— 3000 mese E-521
— 430 b u f e t e E-2-01
— 880 comode E-7-04.

O nouă etapă în istoria fabricii începe în anul 1954, cînd darea în
completă folosinţă a noii fabrici a însemnat creşterea producţiei, crearea de condiţii de lucru mult superioare, în hale de fabricaţie spaţioase,cu aer condiţionat, cu utilaje noi de mare productivitate, cu instalaţii
moderne de uscare a cherestelei, magazii de produse finite, condiţii
care au marcat trecerea de la o activitate meşteşugărească la organizarea unei producţii de mare serie, cu posibilităţi de fabricare a unei
mobile de calitate superioară.
Acestui complex de avantaje, puse la dispoziţia colectivului nostru
de muncă prin darea în funcţiune a noii fabrici odată eu aniversarea
a zece ani de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, muncitorii, inginerii şi tehnicienii modernei fabrici răspund cu o producţie
dublă, faţă de cea realizată în fabrica veche.
Ca o caracteristică esenţială a procesului de industrializare socialistă în ramura industriei lemnului, începută încă din acea perioadă,
era valorificarea superioară a preţioasei bogăţii naturale a patriei
noastre, lemnul, transformarea lui în valori de întrebuinţare cu uri grad
tot mai înalt de prelucrare industrială şi obţinerea unor produse de
o mare valoare economică.
Se punea deci problema schimbării radicale a ponderii producţiei de
prelucrare a lemnului în totalul masei lemnoase exploatate, obiectiv
de mare importanţă a politicii partidului şi statului nostru, pe a cărui
fundal fabrica noastră se dezvolta în continuare.
Pe drumul realizării acestui amplu program, volumul producţiei globale şi de mobilă a întreprinderii „Libertatea" a crescut în măsură
însemnată, aşa cum rezultă din datele graficului următor.
Drumul străbătut pînă acum nu a fost uşor şi nici neted. Au trebuit
înfrunte şi biruite greutăţi şi lipsuri, din care unele inerente operei ce
am înfăptuit-o.
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„DINAMICA PRODUCŢIEI GLOBALE ŞI DE MOBILĂ
PE PERIOADA 1949—1970"
CRI

60
55

LEGENDA

MOBILA

GLOBALA

Graficul ilustrează că într-o perioadă de 22 de ani d e economie
planificată, producţia glob'ală a crescut de circa 50 ori iar producţia
de mobilă de peste 61 ori 9 .
Colectivul de muncitori, ingineTi şi tehnicieni din fabrică, conştienţi
de justeţea politicii partidului, concretizată prin însăşi planurile de
dezvoltare curente sau de perspectivă, a depus eforturi susţinute pentru îndeplinirea lor în cele mai bune condiţii. Datorită unei munci
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plirră de abnegaţie, perseverentă, de zi cu zi, obiectivele economice
stabilite fiecărei etape de dezvoltare a unităţii noastre au fost îndeplinite sistematic.
Realizare^ principalilor indicatori de volum pe perioada anilor 1957—197010.
P r o d u c ţ i a

în

%

ANtri,
Globală

Marfă

Mobilă

1957

111,8

111,6

112,1

1958

105,0

106,0

109,5

1959

105,2

104,6

104,6

1960

105,4

106,6

107,1

1961

108,8

105,5

105,2

1962

103,5

103,6

103,0

1963

103,2

102,1

101,1

1964

103,2

100,8

100,5

1965

102,1

101,4

103,8

1966

102,8

101,8

101,4

1967

96

91,2

89,7

1968

101,2

100,3

100,9

1969

100,1

100,2

102,5

Incepînd cu anul 1957, cînd pentru prima dată, producţia de mobilă
devine indicator de plan cantitativ şi se urmăreşte centralizat, Iprofil
„Libertatea" Cluj, a realizat şi depăşit sarcina planificată, cu excepţia
anului 1967 — cînd anumite condiţii obiective nu au putut fi depăşite,
cu toate eforturile depuse de întregul colectiv de muncă.
Semnificativ este însă faptul că, deşi în anul 1967 rămînerea în
urmă se ridica la o valoare destul de apreciabilă, aceasta este anihilată
în întregime de plusurile înregistrate în perioada 1961—1970, cînd se
va obţine o depăşire a sarcinii planificate cu circa 5 milioane lei11.
Sporurile de producţie obţinute faţă de plan, nu scot însă în evidenţă
decît în mică parte munca depusă în toată această perioadă.
Luat ca bază anul 1966, cu realizările lui, primul an în care planificarea economică are la bază principii noi, elaborate pe baza hotărîrilor congresului al IX-lea al P.C.R., sporul de producţie obţinut în
perioada 1966—1970 se prelimină la peste 81 milioane lei 12 .
Paralel cu creşterea volumului producţiei globale ce a avut loc în
toată această perioadă, semnificative sînt şi schimbările structurale în
volumul acesteia, determinate de creşterea valorii mobilei în totalul
producţiei fabricate. Dacă în anul 1953 întreprinderea „Libertatea",
prin secţiile sale componente, pe lîngă piesele de mobilier fabricate,
a executat şi 2979 butoaie de stejar cu o capacitate totală del45.343 d.l.,
279 butoaie saramură cu o capacitate de 11.129 d.l., treptat unitatea
a renunţat la aceste produse, canalizîndu-şi eforturile spre producţia
de mobilă 13 .
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De fapt, între anii 1950—1954 mobila a reprezentat doar 77% din
totalul producţiei, restul fiind acoperit cu alte produse.
începînd cu anul 1955 fabrica primeşte importante sarcini pentru
export, fapt ce impunea o continuă adaptare la cerinţele pieţii externe
şi interne, o profundă specializare în producţia de mobilă. De atunci
ponderea mobilei este în continuă creştere, ajungînd în anul 1970 să
reprezinte peste 91% din totalul producţiei, 7% reprezentînd o colaterală indispensabilă acesteia, ambalajul, iar restul acoperindu-se cu
diverse activităţi ale atelierului mecanic 14 .
Ponderea mobilei a crescut însă nu numai pe seama renunţării la
diverse produse, ci şi prin sporirea valorii acesteia în comparaţie cu
valoarea ambalajului necesar.
Scăderea valorii ambalajului, în totalul producţiei, este determinată de:
— creşterea calităţii producţiei fabricate, deci şi a valorii acesteia,
— utilizarea pentru confecţionarea ambalajului a unor specii de material lemnos de mică valoare, reducerea volumului acestora, ori folosirea unor înlocuitori ai lemnului, mai ieftini. în decurs de 10 ani,
respectiv perioada 1960—1970, valoarea ambalajului în totalul producţiei de mobilă a scăzut de la 17% la numai 7 %15.
Aşa se explică faptul că în perioada anilor 1949—1970 producţia
globală şi-a sporit volumul de 46 ori, iar producţia de mobilă de peste
56 ori16.
Cifrele arătate scot în evidenţă numai creşterile de volum, situaţia
fiind cu totul schimbată dacă ţinem cont şi de măsurile întreprinse, în
toată această perioadă, de diversificarea producţiei fabricii, realizarea
unor produse eu funcţionalităţi multiple, cu un înalt grad de confort,
estetice, de calitate superioară, executate conform celor mai înalte
exigenţe ale clienţilor externi şi interni, competitive pe piaţa internă
şi internaţională.
Introducerea eu consecvenţă a tehnicii noi, a celor mai noi cuceriri
ale ştiinţei şi tehnicii moderne, dezvoltarea concepţiilor în proiectare,
tehnologia şi execuţia produselor de mobilă dealungul acestor ani,
se concretizează în 36 sortimente de mobilier, faţă de acele 4 sortimente ce caracterizează anul 1950. Creşterea numărului de sortimente
nu trebuieşte privită numai ca o creştere cantitativă, ca o adăugire la
cele 6 sortimente fabricate în anul 1953, a încă 3 în anii 1954—1955,
.şi 27 în perioada anilor 1956—1970. Diversificarea producţiei a fost
impusă de piaţă şi cerinţele ei, de gusturile şi pretenţiile, în continuă
creştere, a diverşilor noştri parteneri, care periodic renunţă la un
anumit sortiment şi solicită altul cu noi caracteristici, ceea ce pentru
noi nu constituie altceva decît o nouă performanţă. De aceea, diversificarea producţiei, cu multiplele ei avantaje, o privim în primul rînd
ca un mijloc de a satisface cerinţele unui număr cît mai mare de
clienţi, iar în al doilea rînd ca o posibilitate în plus de obţinere a noi
tipuri de mobilier modern, cu calităţi şi caracteristici superioare.
Din cele 23 de tipuri mobilier fabricate în anul 1965, nici unul nu a
fost produs între anii 1953—1960, iar din cele 36 tipuri executate în
anul 1970 — numai 8 existau şi-n producţia anului 1965. Deci, numai
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în perioada anilor 1965—1970 au fost proiectate, asimilate şi introduse
în producţia de seria 26 noi tipuri de mobilier modern 1 7 .
Sortimentele care se menţin încă în fabricaţie, din anul 1959 Sufrageria E-040 fosta £-04, din anul 1965 Sufrageria „Solo" ifosta „Zeta",
sînt sortimente valoroase, care încă de la început a u fost apreciate
de clienţii externi, iar perfecţionările constructive şi tehnologice aduse
pe parcurs fac în continuare din ele produse mult cerute pe piaţa
internă şi internaţională. Numai în anul 1970 s-au produs pentru export
peste 8000 garnituri E-040, iar Biblioteca „Solo" a fost cerută şi livrată
în 5 ţări, reprezentate de 6 firme, eu tradiţie în desfacerea mobilei.

a. CELE MAI SEMNIFICATIVE TIPURI DE MOBILIER CA
PRODUCŢIE Şl VALOARE.
„GARNITURA TIP CLUJ"

Deşi produsă între anii 1954—1958 în noua fabrică, garnitura tip
„Cluj" a rămas vie în amintirea multor salariaţi, fiind primul produs
de mare serie destinat pieţii interne (12.165 garnituri). Şi astăzi „Garnitura tip Cluj" înfrumuseţează încă interiorul căminului multor familii
de pe întregul cuprins al ţării. Proiectată în anul 1953, garnitura „Cluj-1"
intră în fabricaţie, eu mici modificări faţă de proiectul iniţial, sub
denumirea de dormitor „Cluj-2", avînd în componenţă următoarele
piese:
—
—
—
—
—

Dulap cu 3 uşi
Pat p e n t r u două p e r s o a n e
Toaletă cu oglindă
Noptiere (2 buc.)
Masă p ă t r a t ă .

Funcţional garnitura încerca să cuprindă o serie de necesităţi pentru
mobilarea unei locuinţe.
Materia primă utilizată era cheresteaua de fag şi răşinoase pentru
elementele masive, panelul sau rama dublu placată pentru panouri şi
furnirul de fag, atît la exterior cit şi la interior.
Aspectul întregii garnituri era dat de băiţuirea într-o culoare vişiniu-închis, cu finisajul luciu oglindă pe suprafeţele exterioare. Tapiţeria patului o constituia o somieră cu arcuri bitronconice şi umplutură de iarbă de mare şi scamă de bumbac.
Din punct de vedere constructiv, îmbina linia modernă a pieselor,
cu elemente decorative sculptate în stil popular. Astfel, corpurile erau
aşezate pe picioare suple, iar elementele de sculptură se aplicau pe
lezenele frontale ale tuturor pieselor de mobilier.
14 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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în anul 1956 garniturii i se aduce o modificare constructivă şi
anume, picioarele isuple ale corpurilor se înlocuiesc cu „picioare-talpă"
pentru a sublinia sobrietatea garniturii, accentuată în mod deosebit
de culoarea închisă a finisajului său. Prin această modificare garnitura îşi schimbă denumirea în dormitor „Cluj-3", care se fabrică în
serie mare în anii 1956—57.

Dulapul

tip

Cluj

în anul 1958 garniturii i se aduce altă modificare constructivă,
impusă de necesitatea îmbunătăţirii aspectului său estetic şi creşterii
competitivităţii pe piaţa internă. Lezenele cu elemente decorative
sculptate se înlocuiesc cu lezene frezate-scobit, nediminuînd cu nimic
aspectul său estetic, ci dimpotrivă realizând satisfacerea noilor gusturi
ale cumpărătorilor. în acelaş timp garnitura se mai completează cu
un divan cu ladă, euprinzînd funcţiunile patului şi al noptierelor şi în
plus o ladă pentru păstrarea lengeriei de pat.
Astfel, în anul 1958 „Garnitura tip Cluj" se fabrică în două serii
distincte:
— Dormitorul „Cluj-4" în componenţa garniturii „Cluj-3" şi
— Camera combinată „Cluj-4" cu divanul cu ladă în locul patului
şi al noptierelor.
„Cluj-4" se fabrică în continuare pînă în anul 1963 la unitatea din
Bistriţa, cînd iese din producţia fabricii ca urmare introducerii în
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fabricaţie a unor noi produse, cu caracteristici şi competitivităţi superioare. Ea se mai fabrică şi în prezent de către unele întreprinderi d e
industrie locală.
„SUFRAGERIA E-040"

Anul 1959 marchează introducerea în producţia de serie a primelor
produse din garnitura E-040 cea care, perfecţionîndu-se de a lungul
anilor, deţine recordul longevităţii, 12 ani. Şi astăzi ea ocupă o pondere de 60% din producţia de mobilă a fabricii, întrunind sufragiile
clienţilor interni şi externi.
Frumosul furnir de nuc, cu textura sa inegalabilă, pornind de la cea
denumită „rădăcină de nuc" şi pînă la furnirul „friz" (dungi paralele)
conferă acestei garnituri aspectul estetic ce onorează gustul oricărui
iubitor al frumosului.

Bufet E — 04

Să urmărim evoluţia acestei garnituri, începînd cu anul 1959, cînd
apare: „Bufetul E-04.00.23".
Serveşte pentru păstrarea veselei şi unor obiecte casnice decorative, compunîndu-se dintr-un corp inferior cu sertare şi poliţe, un
corp-vitrină eu geamuri culisante şi colţuri de sticlă rotunjite. Furniruit
cu nuc la exterior şi fag la interior, masivele din fag, iar panourile din
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panel, bufetul este finisat luciu oglindă la părţile vizibile şi semiluciu
la interior. Piesa s-a încadrat în gustul şi exigenţele cumpărătorilor
din perioada anilor 1955—61.
în anul 1961 piesa de mai sus suferă cîteva modificări, ce schimbă
puţin linia produsului. Totodată, garnitura se completează cu alte piese, formînd în acest fel programul garniturii E-04, care cuprindea următoarele:
—
—
—
—
—
—
—
—

Bufetul
Vitrina
M a s a extensibilă
Servanta
M ă s u ţ a de radio
C a n a p e a extensibilă
Măsuţa
Fotoliul

E-04.
E-04.
E-04.
E-04.
E-04.
E-04.
E-04.
E-04.

4
5
11
12
13
14
16
18

Din aceste piese se formează sufrageria E-04 şi garnitura de Hol E-04,
Utilitatea fiecărei piese este arătată în însăşi denumirea ei, la care
se mai poate adăuga:
— canapeaua extensibilă şi fotoliul
se execută cu tapiţerie clasică, adică
eu arcuri bitroconice, iarbă de mare
şi umplutură textilă.
— în privinţa materiilor prime utilizate, o parte a panourilor se execută
din noul produs: plăcile aglomerate
din aşchii de lemn (PAL), în locul panelului.
. în 1962 programul garniturii E-04 se
reduce la următoarele piese: Bufet, vitrină, masă extensibilă, servantă, canapea extensibilă şi fotoliu. Un an mai
tîrziu, programul se completează şi cu
scaunul E-04-15, formînd astfel una din
cele mai complete garnituri livrate pe
piaţa externă.
, în componenţa arătată, garnitura
deşi s-a bucurat de succes, totuşi era
o garnitură greoaie, de construcţie robustă, ce necesita un consum exagerat
de material lemnos. Aspectul şi funcFotoliu E — 04
ţionalitatea ei începea să nu mai corespundă noilor linii ale arhitecturii
moderne în construcţii şi amenajări
interioare, într-un cuvînt noilor gusturi impuse de însăşi dezvoltarea
societăţii în ansamblu.
Perioada anilor 1964—1965 se caracterizează şi prin apariţia unor
poi materiale în domeniul tapiţării mobilei ca: poliuretanul şi covorul
împîslit, a căror aplicare pe lîngă înlocuirea materialelor clasice de
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tapiţerie, produce şi schimbări constructive înnoitoare la produsele
aplicate.
în -concordanţă cu cele arătate, începînd cu anul 1965, în procesul
tehnologic de fabricaţie a programului E-04 se produc profunde
şchimbări înnoitoare. Se perfecţionează sistemul constructiv al produselor, prin adaptarea unei linii moderne, suple. Garnitura, deşi avînd
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în componenţă un număr mai mic de piese, — obţinute cu un consum
redus de material lemnos —, îndeplineşte condiţiile de multifuncţionalitate, confort, estetică, corespunzînd exigenţelor constructive şi
calitative ale beneficiarilor noştri.
începînd cu anul 1965, noua garnitură ce se va livra ani de-a rîndul
pe pieţele U.R.S.S. şi piaţa internă, va purta denumirea E-040, avînd
în componenţa sa următoarele piese:
—
—
—
—

Bufet
Canapea extensibilă
Fotoliu
Masă extensibilă.

— Bufetul: corpul inferior îşi păstrează utilitatea şi funcţiunile, dar
corpul superior mai cuprinde acum şi un compartiment eu bar, pe
lîngă compartimentul vitrină.
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— Canapeaua extensibilă: în urma introducerii în producţie a unor
balamale speciale pentru canapele extensibile, acestea s-au aplicat şi
la canapeaua E-040, condiţionmd însă o serie de modificări constructive
ale scheletului. Tapiţeria clasică se schimbă în tapiţerie modernă, unde
umplutura se realizează cu poliuretan.
Mai tîrziu apoi, se înlocuiesc şi arcurile
bitroconice eu arcuri incorporate, iar
stratul de iarbă de mare cu covoare împîslite din iarbă de mare.
, — Masa extensibilă: îşi modifică construcţia în sensuil reducerii consumului
de cherestea, însă mărind suprafaţa utilă
a mesei. în acest sens, plăcile de extensie
cu ax rotativ se înlocuiesc cu plăci de
extensie culisante.
— Fotoliul: modificările aduse schimbă
complet aspectul produsului asigurîndu-i
o linie modernă. Rama tapiţeriei se îmbracă complet în stofă, iar braţele din
cherestea fag sînt demontabile. Tapiţeria
este modernă, fiind realizată din poliuretan pe chingi elastice.
Această garnitură a constituit unul dintre produsele de bază ale întreprinderii.
Pentru piaţa internă garnitura se comBufet E — 040
pletează din nou cu cîteva peise, impuse
de cerinţele pieţii noastre de azi. Astfel:
î n anul 1968 s u f r a g e r i a E-040 se completează cu piesele:
—
—
—
—

Dulăpior televizor
Comoda
M ă s u ţ ă hol
M ă s u ţ ă p e n t r u ziare

E-040/2
E-040/2
E-040/2
E-040/2,

din care intră în producţia de serie numai dulăpiorul pentru televizor
jşi măsuţa hol, existente şi în prezent în fabricaţie.

,GARNITURA SOLO"

Este unul din produsele de succes ale fabricii. Garnitura este destinată în special exportului pe pieţele din ţările nordice.
încă în anul 1964 se încearcă pătrunderea produselor fabricii pe
piaţa exigentă a ţărilor Skandinave, prin execuţia unei garnituri de
sufragerie „SAMBO", care a fost expusă la Stockholm. Această garni214'
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Sufragerie
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100

(SAMBO)

tură se execută în serie la fabrica „Libertatea" începînd din anul 1965
şi pînă 'astăzi, cînd se numeşte „Sufrageria E-100".
Pentru lărgirea sortimentaţiei de produse exportate pe această piaţă,
în anul 1966 se proiectează o nouă garnitură de sufragerie, a cărui
prototip se execută în martie 1967 sub denumirea de Sufrageria „Zăta",
compunîndu-se din următoarele piese de mobilier:

Sufrageria

„SOLO"

— Biblioteca din 3 corpuri
a) corpul A, cu un compartiment inferior cu uşi şi sertare, iar
corpul superior cu o vitrină şi poliţe, precum şi o poliţă înclinată
mobilă pentru reviste sau loc pentru televizor.
b) corpul B, cu acelaş corp inferior cu uşi şi sertare, iar corpul
superior cu poliţe fixe şi mobile, reglabile după mărimea camerelor.
e) corpul C, cu corpul inferior asemănător cu cele anterioare,
iar corpul superior avînd un compartiment-bar cu uşă rabatabilă, poliţă de sticlă şi în partea superioară alte poliţe reglabile
pentru cărţi.
— Masa extensibilă rotundă
Placa rotundă a masei se desface în două semiplăci-rotunde şi
între ele se pot pune una sau două plăci de extensie pentru a
mări suprafaţa mesei necesară pentru 10 persoane.
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— Scaunul tapiţat
Se execută 6 buc. pentru o masă. Tapiţeria este numai pe şezut
şi se compune dintr-o pernă de poliuretan fixat pe un placaj
mulat cu stofă de mobilă.
— Masa Club
— Măsuţă.

Biblioteca

„SOLO

ANTIC"

Sînt două măsuţe în construcţie identică de mărimi diferite.
Materia primă utilizată este cheresteaua de stejar, plăcile aglomerate şi furnire de stejar pe toate suprafeţele vizibile, furnire fag sau
cherestea fag pe suprafeţele ascunse vederii. Se utilizează finisajul
natur, cu lacuri mate, fără luciu.
Atît aspectul, construcţia cit şi finisajul, satisfac gusturile cumpărătorilor din ţările nordice.
După expunerea garniturii la expoziţia de la Stockholm ea este
comandată pentru producţia de serie de către firma „Sambo AB"
sub denumirea de „Sufrageria Solo".
Intră în producţie de serie chiar în toamna anului 1967 şi se produce în continuare şi în prezent.
In anul 1968, în vederea lărgirii sortimentaţiei exportată pe această
piaţă, prin modificarea unor repere de la Biblioteca „Solo" se concepe
şi realizează Biblioteca „Solo-antic", care prin aplicarea unor repere
masive profilate la uşi şi feţe de sertare şi modificarea culorii prin
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băiţuire într-o culoare marou-închis prezintă o notă de mobilă veche,
actualmente foarte la modă pe această piaţă.
Biblioteca „Solo" în execuţia sa anterioară se numeşte de acum în
colo Biblioteca „Solo-Standard", care se fabrică în paralel cu biblioteca „Solo-antic" în toţi anii 1968—1970.
„Garnitura Solo" se mai prezintă în diferite expoziţii interne şi
internaţionale, cucerind noi pieţe de desfacere.
,GARNITURA BONANZA"

In urma profilării producţiei fabricii pe produse de export s-a încercat pătrunderea unor noi tipuri de mobilier pe piaţa R. F. Germane,
în acest sens întreprinderea, în trimestrul II al anului 1969, a execu-

Biblioteca

„BONANZA

ţat un prototip de Bibliotecă „Bonanza", alcătuită din următoarele
corpuri:
— Corpul A, se compune din două corpuri suprapuse, cel inferior
cu două uşi şi trei sertare mici, iar corpul superior cu trei poliţe fixe.
— Corpul B, la fel din două corpuri suprapuse. Acelaşi corp inferior cu uşi şi sertare mici, iar corpul superior eu două poliţe
fixe, trei sertare mici şi o şipeă cu balustru.
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— Corpul C, are corpul inferior modificat prin faptul că în locul
uşilor se aplică trei sertare mari, pe lingă cele mici. Corpul
superior este prevăzut cu un compartiment închis cu uşi şi o
poliţă mobilă.
— Corpul D, este un dulap pentru haine cu două uşi. în interior are
patru poliţe mobile şi o bară mobilă pentru haine.
în privinţa aspectului, ea conţine elementele mobilierului stil german rustic concretizat prin execuţia uşilor din lamele, profilarea pereţilor laterali şi a cornişelor, aplicarea baluştrilor strunjiţi la corpul
superior şi a feroneriei stil.
Finisajul se execută cu lacuri mate, dar în prealabil bibliotecile
se vopsesc în culori vii, puţin neobişnuite pentru gustul cumpărătorilor
noştrii: roşu, verde, maro.
Materia primă utilizată sînt plăcile aglomerate, furnire de fag şi în
mică măsură cheresteaua d e fag. Aceasta a făcut ca produsul să fie
foarte avantajos pentru fabricaţie.
Biblioteca „Bonanza" a fost introdusă în fabricaţia de serie în
trimestrul IV 1969 ca urmare unei comenzi a firmei „Isarko" din R.F.G.
şi ea se menţine şi astăzi ca unul din produsele de mare succes ale
fabricii.
în vederea lărgirii sortimentaţiei de produse pe pieţele din vest, în
prezent este în curs de realizare un întreg program „Bonanza" cu
diferite piese de mobilier, din care să se poată forma garnituri separate. Unele din piese au fost realizate şi trimise la diferite tîrguri,
pentru sondarea cumpărătorilor, altele sînt în faza de prototip.
Astfel, programul „Bonanza" conturat pînă în faza actuală se comp u n e din următoarele:
—•
—
—
—
—

Biblioteca ABCD (cea din producţia curentă)
Biblioteca corp E (un corp de colţ)
Comoda 6005 (un corp distinct cu sertare)
Secretar 6006 (un corp cu sertare şi loc pentru scris)
M e s e l e fixe şi extensibile 4001, 4002, 4003, 4004 în construcţie
placă rotundă, pătrată, d r e p t u n g h i u l a r ă .
— C a n a p e a de colţ
— Pat pentru o p e r s o a n ă (cu somieră detaşabilă).

cu

b. DIFERITE TIPURI DE MOBILIER FABRICATE DE-A LUNGUL
ANILOR
Alături de cele patru tipuri de mobilă: „Garnitura Cluj", „Garnitura
E-040", „Garnitura Solo" şi „Garnitura Bonanza", semnificative ca
produse şi valoare în isţoria fabricii, consemnăm în această monografie şi alte produse de serie executate de-a lungul anilor.
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— Perioada 1949—1953
DORMITORUL „C.G.M." Compus din:
—
-—
—
—

Dulap ptr. haine cu două uşi
Pat pentril o p e r s o a n ă
Noptieră
Masă.

Eeste primul produs de serie executat după naţionalizare şi este
destinat mobilării hotelurilor din ţară.
SECRETAR EXPORT

O piesă simplă cu două uşi şi o poliţă interioară. Furniruit cu nuc,
este primul produs de export al fabricii după naţionalizare.
— Perioada 1953—1959
DULAPUL 507

Dulap cu două uşi, o poliţă şi bară pentru haine. Este o piesă mai
complexă şi se exportă în U.R.S.S.
BUFETUL E-2.01.53

Se compune din 2 corpuri: corpul inferior cu două uşi şi două sertare interioare, iar corpul superior, un corp vitrină cu două uşi. Avînd
anumite elemente cu sculptură, a constituit prima piesă de mobilier
apropiată de mobila-stil.
DORMITORUL E-103 Compus din piesele:
—
—
—
—

Dulap cu două uşi
Pat p e n t r u d o u ă p e r s o a n e
Noptieră
Toaletă.

Prezintă o evoluţie din punct de vedere estetic şi calitativ, fabricîndu-se pentru export.
— Perioada 1960—1965
DORMITORUL „E-864" Compus din:
—
—
—
-—

Dulap cu d o u ă uşi
Pat p e n t r u o p e r s o a n ă (2 buc.)
Noptiere (2 buc.)
Toaletă cu oglindă.

Este o garnitură stil, de calitate superioară,
exportului.

destinată

în

special

SUFRAGERIA „BÎLEA" Compusă din:
—
—
—
—

Bufet
Biblioteca-etajeră
Servanta-vitrină
Dulap televizor
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— Masă radio
— M a s ă extensibilă
— Scaune.

Se execută în diferite variante de furnire estetice exotice ca: bubingo, păr african, mansonia şi fag.
CAMERA COMBINATA „PAL-COMPLEX" Compusă din:
—
—
—
—
•—
—
—

Bufet
Bibliotecă
C a n a p e a extensibilă
M a s ă extensibilă
Scaune
Dulăpior televizor
Măsuţă.

Se folosesc la fel numai furnire exotice. Este destinată exportului.

Dormitor

„E — 621 j2"

DORMITOR „E-621" Compus din:
—
—
—
—

Dulapuri cu două uşi (2 buc.)
Paturi p e n t r u o p e r s o a n ă (2 buc.)
N o p t i e r ă (2 buc.)
Toaletă.

Este o garnitură destinată pentru export
mobilarea hotelurilor.
222'

şi se

uitlizează

pentru

PIESE SEPARATE DE MOBILIER
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Dulapuri cu d o u ă uşi „E-04.11"
C a n a p e a u a extensibilă ,,C-1"
C a n a p e a u a extensibilă „Carpaţi"
Pat p e n t r u o peTsoană „D-05"
Bait p e n t r u o p e r s o a n ă „D-03"
Bibliotecă „Doina"
Canapea extensibilă „Comoda"
Comode „M-80"
Somiere p e n t r u export
Comodă Franţa

Comoda

„Franţa"

Perioada 1966—1970
MÂSUŢÂ STIL „NEPTUN"
SUFRAGERIA RUN'O' Compusă din:
— Bibliotecă complexă
— M a s ă extensibilă
— Scaune tapiţate.

Este apropiată ca execuţie de „Sufrageria Sambo",

Măsuţa

„Neptun"

PATURI „CANADA" Se compun din:
— 2 tipuri de capete p e n t r u p a t „CG-141" şi CG-812" şi
—• 2 tipuri de Scăriţe.

Sînt executate din masive de cherestea de fag, în culoarea nucului,
finisaj semiluciu.
SUFRAGERIA „SHERATON" Compusă din:
—
—
—
—

Bufet
Vitrină
Masă extensibilă
Scaune tapiţate.

Este o garnitură stil, executată foarte îngrijit, panorurile pieselor
au multe intarzii, care ridică valoarea estetică a garniturii.
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Biblioteca

1 5 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj

„DALARO
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BIBLIOTECA „SOLNA", este o bibliotecă simplă cu 7 poliţe, furniruită
cu stejar sau teak şi finisată cu lacuri mate.
BIBLIOTECA „DALARO", se compune din mai multe corpuri, cu compartiment de bar şi vitrină. Furnirul utilizat este cel de nuc american.
BIBLIOTECA „COLONIAL". Este similară constructiv bibliotecii „Bozanza" avînd ca deosebire finisajul în culoare galbenă.
DULAPURI STIL M-58; M-59; M-60.

Tipurile de mobilier arătate, ca număr, diversitate şi stil, reprezintă
numai o parte a muncii plină de dăruire a colectivului fabricii „Libertatea", colectiv ce a făcut ca ani de-a rîndul, produsele, ce poartă marca
acestei fabrici, să se bucure de aprecieri unanime, pe piaţa internă şi
internaţională.

2. DE LA CLUJ ÎN . . . CANADA

Dezvoltarea în ritm susţinut a economiei naţionale în anii puterii
populare, creşterea necontenită a potenţialului economic al ţării, sporirea sistematică a eficienţei economice a producţiei, conjugate cu politica externă a partidului nostru, au făcut ca schimburile economice,
colaborarea multilaterală a României cu alte ţări ale lumii, să ocupe
un loc important în vasta activitate de edificare a noii oriînduiri sociale.
Paralel cu creşterea simţitoare a volumului exportului de mărfuri,
în această perioadă s-a schimbat radical locul ocupat de acesta în economia naţională.
în trecut comerţul exterior purta pecetea adîncă a orînduirii capitaliste şi a caracterului relaţiilor economice externe ale României burghezo-moşiereşti. De fapt, el reflecta fidel poziţia României în economia capitalistă mondială, ca ţară producătoare şi furnizoare de produse
agricole şi unele materii prime, ca piaţă de desfacere a produselor fabricate şi sferă de investiţii de capital a monopolurilor din statele capitaliste dezvoltate.
Intrat în mîinile cîtorva mii de capitalişti autohtoni şi străini, comerţul exterior a fost transformat, încă de la începuturile lui, într-o
sursă de profituri uriaşe, într-un instrument de exploatare prădalnică
a economiei româneşti.
Structura schimburilor de valori pe piaţa internaţională, pentru România, era extrem de nefavorabilă. între anii 1920—1938 importurile
de produse finite au reprezentat anual 75—88% din importul total. Exportul românesc era format în mare măsură, 90—97 %, din materii prime
brute produse în trei sectoare de producţie: petrolier, forestier şi agroalimentar. 18
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Numai în anul 1938 ramura industriei lemnului a livrat la export
1.123.000 m.c. cherestea de răşinoase, 120.000 m.c. cherestea de foioase,
237.000 m.c. lemne de foc. 19
Regimul democrat popular nu se putea împăca cu asemenea stări de
lucru, de aceia, încă la Conferinţa naţională din octombrie 1945, s-a
hotărît ca — „Comerţul exterior să fie o parte componentă în sistemul
general de reglementare a economiei ţării" 20 . Prin măsuri concrete, în
scurt timp, activitatea de comerţ exterior trebuia trecută integral sub
controlul statului, lucru realizat în mare parte la sfîrşitul anului 1947
şi-n anul următor, cînd au apărut primele societăţi de stat pentru import-export.
Activitatea desfăşurată în această perioadă, în domeniul schimbului
de valori pe piaţa internaţională, este caracterizată sintetic în raportul
la Congresul al Vl-lea al P.C.R. — unde se arată; „Comerţul exterior,
care constituia o sursă de venituri importante pentru capitalul particular . . . a fost fie preluat de stat, fie pus sub directul şi nemijlocitul
său control" 21 — situaţie ce era consfinţită şi-n constituţia R.P.R. din 13
aprilie 1948.
Treptat, se schimbă structura de ansamblu a comerţului exterior, exportul de materii prime şi materiale îşi schimbă ponderea în favoarea
exportului de produse finite. Importul de produse finite, concretizat în
cea mai mare parte în bunuri de consum, cedează locul maşinilor, utilajelor, instalaţiilor de înaltă tehnicitate, unor materii prime deficitare
pe economia naţională.
Valorificarea superioară a bogăţiilor naturale ale ţării ia locul exploatării prădalnice a acestora.
Lemnul, acest „aur verde" al României, începe să se transforme
în propriile-i făgaşe în semifabricate şi produse finite cu un înalt grad
de prelucrare, de o valoare sporită şi numai după aceia să ia calea
exportului.
Activitatea fabricii de mobilă „Libertatea" Cluj este o mărturie de
netăgăduit, privind orientarea ramurii industriei lemnului în anii regimului nostru.
în anii imediat după război, şi chiar ulterior, în planurile anuale
1949—1950, producţia fabricii a fost orientată către mobilier de birou
pentru refacerea celui distrus, pentru dotarea unităţilor ce luau fiinţă,
în aceiaşi perioadă însă au fost produse pentru piaţa internă şi eîteva
piese de mobilier de uz casnic.
Primul plan cincinal 1951—1955, deschide noi perspective industriei
lemnului în ansamblul ei, iar fabrica noastră îşi lărgeşte simţitor gama
de produse, devine în acest timp un principal furnizor de bunuri de larg
consum destinat pieţii interne.
Tradiţia producţiei de mobilă, voinţa şi ambiţia tîmplarilor clujeni,,
este răsplătită din plin chiar în anul 1951 — cînd pentru prima dată
produse de mobilier ieşite din mîinile harnicului nostru colectiv trec
graniţele ţării.
Se exportă în acest an piese de mobilier în valoare de 2,5 milioane
lei, locul principal ocupîndu-1 Dulapul 507.22
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DINAMICA CREŞTERII VOLUMULUI EXPORTULUI IN ANII 1954—1970
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Dacă în anii 1951—1953 nu se poate vorbi de o profilare a producţiei
noastre pentru export, începînd cu anul 1954, odată cu intrarea în producţie a noilor capacităţi, cînd sînt creiate o serie de condiţii pentru
a obţine produse superioare din toate punctele de vedere, mobila
destinată pieţii externe devine preponderentă. în acest an, 65,4% din
producţia totală a fabricii ia calea exportului. Pe piaţa estică îşi fac
apariţia noi tipuri de mobilier. Vagoane cu frumoase Dormitoare tip
E-103, Dulapuri tip 507, tip 523; 521 încărcate pe rampa proaspăt amenajată în curtea fabricii, aleargă de această dată cale lungă, ajungînd
la Moscova, Kiev, Leningrad şi alte oraşe ale Uniunii Sovietice.
Mobila românească produsă la Cluj este apreciată pe aceste pieţe,
comenzile externe sînt majorate de la un an la altul, ele dublîndu-se
numai în decurs de 4 ani.
Comenzile noi primite, pun la grea încercare gusturile şi priceperea
proiectanţilor, cadrelor de specialitate, întregului colectiv al fabricii.
Diversificarea producţiei, calitatea acesteia, încep să devină imperative
de prim ordin în perioada ce urmează.
între anii 1954—1959, sînt creiate alte noi tipuri de mobilier, plăcute
ca aspect, cu utilităţi multiple, corespunzătoare exigenţelor calitative
ale pieţii externe şi interne.
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Sînt proiectate, acceptate de piaţă şi întroduse în fabricaţie de serie:
—
—
—
—
—
—

Dormitorul tip, C l u j
Bufetul E-2.01.
C a m e r a Studio „Dorna"
Bufetul E-4-00-23Dormitorul tip E-864
Dulapuri E-4-00-11 etc.

produse care şi astăzi, deşi îmbătrîni'te de vreme, oreiază o ambianţă
plăcută, în încăperile locuinţelor multor cetăţeni, de pe întreg cuprinsul
ţării şi departe de graniţele ei.
Cerinţele de mobilă cresc pe piaţa externă şi internă. Capacităţile
de producţie în continuă dezvoltare sînt capabile să preia sarcini din
ce în ce mai mari. Creşterea gradului de calificare a forţei noastre de
muncă se reflectă direct în calitatea producţiei, care începe să fie cunoscută şi mai mult pe piaţa internaţională.
în aceste condiţii, producţia de mobilă a anului 1959, înregistrează
o creştere faţă de anul 1949 de peste 12 ori, iar exportul de mobilă,
început masiv în anul 1954, creşte de aproape 5 ori. 23
Calea străbătută pîină acum nu poate fi considerată decît ca un
deschizător de drumuri pentru activitatea de viitor. Hotărîrile şi măsurile întreprinse de partid în toată această perioadă sînt îndreptate
cu preponderenţă spre valorificarea superioară a bogăţiilor noastre
naturale. România este antrenată tot mai mult în schimbul de valori
cu piaţa internaţională. Politica externă a partidului şi statului nostru
are un puternic ecou pe plan mondial. Şcoala tehnică românească face
progrese simţitoare, noilor cadre de specialişti sînt puse la curent cu
cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii mondiale, ştiinţa devine un
factor activ şi nemijlocit în proce'sul de producţie.
'Pe acest fundal începe să se dezvolte din anul 1961 producţia fabricii.
Perioada anilor 1961—1965 se poate înscrie cu majuscule în istoria
fabricii. Valoarea mobilei produse în anul 1965 este de două ori mai
mare decît cea produsă în anul 1960 şi de 32 ori decît cea produsă
în anul 1949. Exportul de mobilă numai după 11 ani îşi sporeşte volumul de peste 13 ori, în anul 1965, 98,6% din producţia de mobilă este
exportată. 24
Dacă anul 1951 evidenţiază începuturile exportului de produse ale
fabricii, anul 1965 marchează livrarea primelor piese de mobilier pentru
ţările din vest.
începînd cu această dată mobila cu marca fabricii noastre este confruntată cu produse de aceiaşi natură executate de firme din Suedia,
Norvegia, Franţa, R.F.G. şi alte ţări eu tradiţie în producţia de mobilă.
Linia arhitecturii noi grevează tot mai pregnant asupra concepţiei
mobilei. Mobila grea, cu complicate ornamentaţii, de culoare închisă,
începe să fie abandonată. Se conturează noi tipuri de mobilier, caracterizate prin proporţionalitate echilibrată a volumelor, multifunc229'

ţionalitate, linie simplă, colorit deschis şi fără înflorituri, armonie de
culori, cu accesorii simple dar estetice, capabile să satisfacă noile
cerinţe impuse de însăşi dezvoltarea societăţii în ansamblul său.
Caracteristica principală a colectivului nostru a fost şi rămîne adaptabilitatea la mediu, receptivitatea şi însuşirea a tot ce este nou.
Anul 1964 rămîne viu în amintirea tuturor. Se trece la experimentarea unui inou tip de mobilier, cu o tehnologie de fabricaţie diferită de
toate cele utilizate pînă acum. Fagul şi nucul cu excepţionalele lor
calităţi scoase ia iveală ani de-a rîndul, prelucrate şi finisate „luciu
oglindă" de dibacele mîini ale meşterilor noştri, nu sînt la fel de cotate
pe pieţele din vest, în special în ţările nordice, Suedia, Norvegia, care
cer mobila din stejar cu finisaj mat. Trebuia deci, ca paralel cu producţia ce utilizează cu preponderenţă cheresteaua de fag şi furnir de
nuc, să se treacă la proiectarea şi executarea a noi tipuri de mobilier
cerută pe piaţă, din stejar, înlocuirea linisajului luciu oglindă, ce are la
bază lacuri nitrocelulozice, cu firnisajul mat, pe bază de lacuri
carbamidice.
Comanda trebuia realizată. Specialiştii fabricii nu mai executaseră
astfel de produse şi cum timpul nu permitea prea multă amînare, în
anul 1964 se trece la proiectarea, întocmirea documentaţiei tehnologice,
punerea la punct a tehnologiei de fabricaţie, a primului prototip —
care primeşte frumosul nume de Sufrageria „Sambo S-102".
La Stockholm, prototipul este omologat şi odată cu el specialiştii şi
meşterii noştri trec cu brio unul din marile lor examene. In anul 1965
se livrează pe piaţa Suediei 355 garnituri „Sambo", produs cu care
fabrica noastră începe să fie cunoscută pe pieţele ţărilor scandinave.
Pentru lărgirea sortimentaţiei de produse ce urmau să fie livrate pe
piaţa ţărilor scandinave, în anul 1966 se execută noi prototipuri, ca
sufrageria „Rilno" şi apoi sufrageria „Zeta", ce astăzi poartă denumirea de sufrageria „Solo".
Colectivul nostru, animat de dorinţa ca mobila cu marca fabricii
„Libertatea" să fie cunoscută şi pe alte pieţe, în afara ţărilor (nordice,
la sfîrşitul anului 1965 şi începutul anului 1966, proiectează şi întocmeşte documentaţia tehnică pentru un nou produs, „Sufrageria
E-221/B", al cărui prototip se execută deja în luna aprilie 1966, sub
denumirea de „Mioriţa".
în septembrie 1966 rnoul tip de mobilier se produce în serie şi se
livrează pe piaţa Republicii Federale a Germaniei. Deşi prototipul a
fost avizat de clientul extern {fiind de fapt un proiect modificat al
acestuia), la confruntarea produsului cu piaţa s-a dovedit nu tocmai
pe placul consumatorilor, din care cauză livrarea se sistează, punînd
fabrica într-o situaţie destul de dificilă. Cu toate acestea, produsul
E 221/B rămîne în istorie, ca primul produs pătruns pe piaţa R.F.G.,
unde în anul 1970 am livrat alte tipuri de mobilier ca: Sufrageria E-100,
Biblioteca „Solo", „Garnitura Bonanza" — iar anumite firme din aceiaşi
ţară au comandat chiar produsul „221/B".
Paralel cu această febrilă activitatea desfăşurată pentru mobila destinată exportului pe vest, specialiştii noştrii aduc modificări tipurilor
de mobilier destinate exportului în ţările socialiste.
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Bufetului E-04-00-23, în anul 1961, i se aduc importante modificări; se
trece de fapt la un program E-04, care prin schimbările ce i se aduc
în anii 1962; 1963; 1964 definitivează garnitura E-040, ce începînd cu
anul 1965 — deţine peste 55% din totalul producţiei noastre. 25
în aceşti ani exportul în ţările socialiste se extinde pe pieţele R. P. Polone, R. P .Ungare, R. P. Mongole, R. S. Cehoslovacă.
Anii 1965—1966 se pot caracteriza ca ani de început ai exportului
nostru pentru ţările din vest, mobila cu această destinaţie deţinînd între
5—10% din totalul producţiei.
Complexul program de dezvoltare a economiei naţionale pe anii
1966—1970, dezbătut şi aprobat de Congresul al IX-lea al P.C.R., găseşte ecou în rîndul colectivului nostru, care-şi pune toată priceperea
şi experienţa în a da produse de calitate, competitive pe piaţa internaţională.
Consfătuirea din 23 februarie 1967, privind activitatea în domeniul
comerţului exterior, dă o nouă orientare acestei activităţi. în cuVîntul
său tov. Nicolae Ceauşescu, arăta: „Una din problemele de importanţă
vitală pentru dezvoltarea economică şi socială a ţării noastre o reprezintă comerţul e x t e r i o r . . . Organizaţiile comerţului exterior n-au
depus eforturile necesare pentru a pătrunde pe piaţa capitalistă cu noi
p r o d u s e . . . Zone întregi din Europa şi în deosebi din America de Sud,
Africa, Asia au rămas neprospectate". 26
Pe planşeta creatorilor noştri de mobilă capătă contururi noi tipuri
de mobilier, care intrate pe mîna pricepută a meşterilor, unul după
altul încep să prindă viaţă. Strădania şi eforturile lor trebuiau răsplătite, produsele noastre trebuiau cunoscute. Mijlocul cel mai eficient
pentru aceasta se dovedeşte a fi participarea cu produse ale fabricii
la diverse expoziţii şi tîrguri internaţionale.
în anul 1965 se înregistrează prima noastră participare — cu un
dormitor — la tîrgul de la Tripoli. Un an mai tîrziu sufragerii şi piese
separate de mobilier se prezintă la tîrgurile şi expoziţiile din: Londra,
Koln, Goteborg, Lyon, Bruxelles, Frankfurt am Main, Madrid, Moscova,
Damasc, Klagenfurt etc.
Urmare succesului obţinut, în anul 1967 deţinem relaţii comerciale
cu firme din: Suedia, Norvegia, Franţa, R.F.G., Austria, Italia, Izrael,
Danemarca.
Pentru menţinerea şi extinderea pieţelor cîştigate, anul 1967 înscrie
in palmaresul său participări la noi expoziţii şi tîrguri internaţionale,
rechemări la cele deja cunoscute.
Sufrageria „Riino", reproiectată şi îmbunătăţită, participă la tîrgul
de la Poznan, Stockholm, Barcelona, Goteborg; sufrageria „Sambo" modificată este expusă la tîrgul de la Triest, în Franţa, Kopenhaga, Leningrad, Tel-Aviv, Koln; iar noul produs de mare succes sufrageria „Solo"
la tîrgul de la Paris şi-n magazinele firmei „Sambo" Suedia.
Eforturile făcute de întregul colectiv în această perioadă, sînt răsplătite din plin. Anul 1968 înregistrează o creştere a livrărilor pe pieţele vestului de aproape 7 ori faţă de anul 1965, o dublare faţă de anul
1967. începînd cu această dată, fabrica noastră devine cunoscută pe
plan mondial, produsele ei se bucură de mare succes. Sufrageria „Solo"
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creiată ca prototip în anul 1967, mai întîi sub denumirea de sufrageria
„Zeta", devine în acelaşi an produs de serie îşi pătrunde rînd pe rînd
pe pieţele, Suediei, Norvegiei, Danemarcei, R.F.G., în anul 1970 fiind
livrată la nu mai puţin de 7 firme din 5 ţări. 27
Anii 1968—1969, reîmprospătează producţia fabricii. Se reproiectează,
li se aduc îmbunătăţiri vechilor tipurfi de mobilier ca: sufrageria ,,Sambo" devenită în aceşti ani Sufrageria E-100 simplă şi completă, Biblioteca „Solo antic", garniturile de pat „C.G-141"; C.G-812", Dulapurile
stil M-58; M-59 şi M-60 şi unul din cele mai căutate produse, ce se
bucură de mare succes în anul 1970, „Garnitura Bonanza" sub diferite
variante.
iSe extind relaţiile cu vechile firme, altele noi îşi fac apariţia, comerţul cu R.F.G. se dublează. în anii 1969—1970 dulapurile model 58, 59,
60 introduc mobila românească pe piaţa Belgiei, cele două tipuri de
paturi pe piaţa Canadei, „Garnitura Bonanza" pe piaţa Angliei.
Comandat pentru prima dată la începutul anului 1969 de către firma
„ISARKO" din R.F.G., produsul „Bonanza" se execută în acelaş an ca
prototip şi produs de serie.
„Koln 1969". în frumoasele standuri, un produs ce poartă marca fabricii „Libertatea" Cluj stă în centrul atenţiei multor comercianţi. Este
„Garnitura Bonanza".
Numai trei zile i-au trebuit acestui nou tip de mobilier pentru a
întări, poate mai mult ca oricînd, prestigiul unităţii noastre, măiestria
tîmplarilor clujeni.
Planul anului 1970 este complet nominalizat încă din trim. III al anului 1969 atît la export cît şi la intern.
Trimestrul 1-1970. Un telex chiamă urgent conducerea fabricii şi a
combinatului pentru clarificarea comenzilor anului 1970. Persoane componente pornesc la drum, avînd ca obiective Direcţia Generală de
îndrumare şi Urmărirea Producţiei şi Tehnoforest-export, Bucureşti.
Discuţia cu conducerea direcţiei generale şi unităţii comerciale începe să capete contururi precise. Succescul de la Koln al produsului
Bonanza este conformat acum de comenzi ferme din partea clienţilor
externi. Capacitatea d e producţie la „Libertatea" Cluj numai există,comenzile însă trebuiesc preluate. Se naşte ideia redistribuirii vechilor
noastre comenzi la unităţi ce mai posedă încă capacitate, preluarea
de către noi a comenzilor produsului Bonanza. Propunerea este acceptată. Pe numele CEIL-Cluj — pentru Fabrica de mobilă Libertatea —
sosesc comenzi cu diferite cantităţi din produsul Bonanza în culorile,
roşu, verde, colonial — din partea firmelor „Bodes" — Suedia, „Bona"
— R.F.G., Kooperativ-Faerbundet — Suedia, „Sambo" — Suedia, „Haveman" — Danemarca, „Placzek" — Austria, „VOGUE" — Anglia,
„ASMO" —Danemarca, „IAG" — Italia.
Succesul lui îl regăsim de fapt şi-n evidenţele fabricii, care indică realizarea integrală în anul 1970 a planului producţiei de mobilă total şi pe destinaţii, în condiţiile unei creşteri absolute a acesteia
de peste 24 ori faţă de anul 1954, iar a exportului de aproape 13 ori
faţă de anul 1965.28
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La confruntarea directă şi nemijlocită cu piaţa externă, produsul se
bucură în continuare de mare succes. Anul ce va urma 1971 — poate
fi caracterizat: „— anul Bonanza".
Vechile firme reîmprospătează comenzile, noi firme „Parait" — Franţa,
,„Europa-M6bel" R.F.G., „Hosu" — Finlanda, „Saling" — Danemarca,
solicită acel aş produs. Aşa a pătruns pe piaţa internaţională produsul
„Bonanza", în diversele lui variante, iar în anul 1971 peste 6000 garnituri se vor întîlni în magazinele şi vitrinele din oraşele Franceze,
Engleze, Olandeze, Suedeze, Italiene, R. F. a Germaniei, Danemarca
etc. Valoarea Iui reprezintă peste 74% din exportul pe vest al unităţii
noastre.

Acestea sînt numai cîteva dintre produsele create şi realizate de-a
lungul anilor, produse care prin caracteristicile lor constructive şi estetice s-au impus pe diferite pieţe, fiind produse în serii mari de fabricaţie. Ele au fost alese dintr-o variată gamă de prototipuri create şi
prezentate la diferite tîrguri şi expoziţii interne şi internaţionale.
Consemnăm în finalul monografiei cîteva imagini de prototipuri de
mobilă stil, mobilă modernă, mobilă clasică, obiecte de artizanat, rod
al concepţiei creatoare puse în slujba producţiei fabricii: MOBILA.

3. CHELTUIELILE DE PRODUCŢIE Şl RENTABILITATEA
ÎNTREPRINDERII
R e d u c e r e a cheltuielilor de producţie, sporirea rentabilităţii acesteia
a constituit şi constituie, problema economică centrală a întreprinderii. Eforturile depuse pe linia creşterii producţiei şi productivităţii
muncii, utilizării la maxim a suprafeţelor de producte, utilajelor, promovarea pe scară largă a progresului tehnic, reducerea consumului de
materii prime şi materiale, energie etc. se regăsesc în scăderea sistematică a cheltuielilor pe mia de lei producţie marfă, în reducerea continuă a preţului de cost. Numai printr-o bună gospodărire a mijloacelor
materiale şi financiare puse la dispoziţia întreprinderii, se poate obţine
în continuare o creştere a venitului net, o sporire a acumulărilor băneşti, singura sursă, la nivel de economie naiţonală, de ridicarea potenţialului economic al ţării, al nivelului de trai al maselor de oameni
ai muncii.
Reducerea cheltuielilor de producţie şi-n special a cheltuielilor materiale trebuie să se facă nu în dauna calităţii producţiei, ci în sensul
îmbunătăţirii acesteia. Meritul colectivului no-stru, în reducerea preţului de cost al producţiei, rezidă şi-n aceia că aceasta s-a realizat
concomitent cu îmbunătăţirea calităţii producţiei, prin crearea de noi
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tipuri de mobilier, la care alături de estetică, şi, multifuncţionalitate, au
stat problemele economisirii materialelor.
Dacă în anul 1950, cînd se executau numai patru tipuri de mobilier,
se realiza o cheltuială de 910,53 la o mie de lei producţie marfă, în
anul 1970, cînd se produc 36 tipuri de mobilier, de calitate mult superioară, cheltuielile pe 1000 lei, au scăzut la 854,01 lei.29
Dinamica cheltuielilor maxime de producţie la 1000 lei producţie m a r f ă în perioada
1950—197030.
TI/M

1950

1. Cheltuieli de producţie la
1000 le producţie marfă
lei

910,53

'2. Reducerea cheltuielilor de
producţie marfă faţă de
1950
lei

913,58

_

ANII

-

1960

1955

+

3,05

+

0,3

1969

1965

1970

673,88

795,78

749,66

- 2 3 6 , 6 5

- 2 1 4 , 7 5

- 1 7 0 , 8 7

854,01

- 5 6 , 5 2

3. Reducerea procentuală a
cheltuielilor de producţie
producţie marfă
(1950

=

100%

)

-

- 1 2 , 6

2,6

- 7 , 7 1

- 6 , 3

Din datele de mai sus rezultă că fabrica noastră încă în anul 1950
era o întreprindere rentabilă, iar cheltuielile de producţie, cu excepţia anului 1955, sînt în scădere faţă de realizările anului 1950. Oscilaţiile mari, de la o perioadă la alta, se datoresc atît transformărilor
petrecute în activitatea de producţie a fabricii (comasări cu alte unităţi) cît şi politicii economice de ansamblu a partidului şi statului nostru, în care un rol determinant l-au avut reaşezările de preţuri.
Luînd ca bază anii 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, cu cheltuielile la
1000 lei producţie marfă realizate şi cheltuielile totale de producţie
recalculate pe fiecare an în funcţie de anii de bază, rezultă următoarele
diferenţe faţă de costurile totale de producţie înregistrate anual. 31
Perioada 1951-1955

1950

1951

— cheltuieli pe 1000 lei

910,53

—

Economii ( - ) Depăşire ( + )
Anual

Perioada 1956-1960
-

chelt. pe 1000 lei

Economii ( - ) Depăşire ( + )
anual

-135
-135

1952

-308
-173

1955

1956

1957

913,58

—

-

-1.241
-1.241

1953

1954

—

—

—

-567
-220

+ 42
+609 =
+42

—

-2.443
-1.202

-347
- 39

1958

1959

—

-

-4.197
-1.754

-8.147
-3.950

1955

1960
—

-11.529
- 3.382
-11.529

=
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Perioada 1961-1965
-

1960

1961

chelt. pe 1000 lei 673,88

-

Economii (—) Depăşire
anual

(+ )

Perioada 1966-1970
-

1965

chelt. pe 1000 lei

1962
-

+ 464
+ 464

1966

795,78

1963

1969

-3983
-1854

-4646
- 663

1970

1971

1972

1973

854,01

-

-

-

+2387
-1554

-

+ 5375
+ 10.021 = +5.375

1974

11975
-

-

257
-2644

+8219
+ 439 =
+ 8219

1970

-

-2129
-291

— chelt. pe 1000 lei

+3941
+3941

+ 7780
- 809

1968

Pentru cincinalul 1971 — 1975
sarcina planificată

Economii { - ) Depăşire ( + )
anual

-

+ 8589
+ 8634

-

Economii ( —) Depăşire ( + )
--2420
anual
— 2420

1965

-

- 45
-509

1967

1964

-1856
-1599

-2002
-146 = -2002

Pe aceleaşi intervale, sarcina de reducere a preţului de cost a producţiei de marfă comparabilă, se prezintă astfel: 32
1951-1955

1951

valori mii lei

-

1956-1960

valori mii lei

1961-1965

valori mii lei

1966-1970

124

+57

1953

1954

1955

Total,

-274

+308

-247

-280

1956

1957

1958

1959

-1826

-670

-576

-1942

1961

1962

1963

1964

-1427

-1794

+2499

1966

valori mii lei

1952

-6524

1967

-740

' -1603

1968

1960

Total

-865

5879

1965

Total

-1187

1969

-1258

1970

-726

-1666

-3512

Total,

-109154

Din datele de mai sus, grupate pe perioade de cîte 5 ani, la cheltuielile la 1000 lei producţie marfă, în preţuri cu ridicata al întreprinderii, apare:
—
—
—
—

1951—1955
1956—1960
1961—1965
1966—1970

o
o
o
o

depăşire fată d e anul de bază de +
42 mii lei
economie în sumă de
— 11.529 „ „
d e p ă ş i r e în sumă de
+
8.219 „ „
d e p ă ş i r e în sumă de
+ 6.375 „ „

Total 1951—1970 suma de
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+

2.107

„

„

Pe acelaşi interval de timp sarcina de reducere a preţului de cost
al producţiei de marfă comparabilă se prezintă astfel:
—
—•
—
—

1951—1955 s-au realizat economii în sumă de
1956—1960
idem
idem
1961—1965
idem
idem
1966—1970
idem
idem

—
—
—
—

280 mii lei
5.879 „ „
3.512 „ „
10.914 „ „

TOTAL 1950—1970 suma de

—

20.585

„

„

Făcînd o analiză a factorilor care au influenţat asupra nivelului
cheltuielilor la 1000 lei în decursul celor douăzeci de ani (1950—1970)
rezultă că, deşi preţul de cost a fost redus substanţial (mii lei 20.585)
acesta nu se regăseşte în reducerea cheltuielilor la 1000 lei, care în acelaşi interval înregistrează o depăşire în sumă de 2.107 mii lei.
Ca atare alţi factori şi anume: structura producţiei şi calitatea produselor (preţuri de vînzare) etc. au avut în acelaşi interval o influenţă
nefavorabilă în sumă de + 76.486 mii lei.
în cele ce urmează redăm parte din factorii care au concurat la
creşterea nivelului indicatorului de cheltuieli la 1000 lei.
a) în cursul anului 1960 fabrica de mobilă Libertatea a primit prin
comasare cooperativa „Lemn şi mobilă". Unităţile mici, meşteşugăreşti,
ale acestei cooperative au lucrat în ateliere neînzestrate cu utilaj de
productivitate ridicată, ca atare cu nivel de cheltuieli la 1000 lei mare,
ceea ce a influenţat negativ nivelul cheltuielilor pe fabrică, ale anului
1960 cu 33,56 lei/1000 lei faţă de anul 1959.
— nivelul cheltuielilor la 1000 lei pe anul 1959
— nivelul cheltuielilor la 1000 lei după comasare 1960

= lei 640,32
= lei 673,88

ceea ce în valori absolute reprezintă pentru anul 1960 suma de
4- 1.614 mii lei. Pe anii următori, aceiaşi influenţă se prezintă astfel:
pe anul 1961 suma de
1962
„
1963
„
1964
„
1965
„
1966
„
1967
„
1968
„
1969
„
1970
„

+
+
+
+
+
+
-f+
+
+

2.262 mii lei
2.537 „ „
1.832 „ „
1.827 „ „
1.988 „ ,,
2.478 „ „
2.555 rr lr
3.063 „ „
3.381 „ „
3.098 „ „

Tottal influenţe 1960—1970

+ 26.635 mii lei

b) începînd cu anul 1961 pe lîngă fabrica „Libertatea" a mai fost
comasată şi cooperativa „Tîmplarul" din Bistriţa, care în urma reorganizării din anul 1963 a trecut în cadrul întreprinderii Forestiere Bistriţa,
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Această cooperativă fiind dotată cu utilaj rudimentar şi învechit,
cu productivitate scăzută a influenţat nefavorabil nivelul cheltuielilor
pe 1000 lei cu + 6,87 lei/1000 care în valori absolute reprezenta
— pe anul 1961 suma de
— pe anul 1962 soima de

+ 463 mii lei
+ 520 mii lei

Total influenţe 1961—1962

+ 983 mii lei

c) Începînd cu anul 1963, ea urmare a reaşezării preţurilor cu ridicata a întreprinderii, conform prevederilor H.C.M. 1279/1962, nivelul
cheltuielilor p e 1000 lei a fost influenţat nefavorabil, faţă de anul
1962 cu + 157,93 lei/1000 ceea ce în valori absolute pe ani se prezintă
astfel:
— pe
—
—
—
—
—
—
—

anul
„
„
„
„
„
„
„

1963 suma de
1964
„
1965
„
1966
„
1967
„
1968
„
1969
„
1970
„

Total i n f l u e n t e

+
+
+
+
+
+
+
+

6.790 mii lei
5.986 „ „
5.267 „ „
4.150 „ „
4.643 „ „
4.134 „ „
4.315 ,. „
4.738 „ „

+40.023 mii lei

d) La 1 aprilie 1970, odată cu introducerea preţurilor de calicul în conformitate cu prevederile H.C.M. 2442/1969, au fost reduse unele preţuri
cu ridicata ale întreprinderii — localizate la produsele care aveau o
rentabilitate de peste 10—15%.
Prin extinderea aplicării preţurilor de calcul cu data de 1 ianuarie
1970, nivelul cheltuielilor la 1000 lei a fost influenţat nefavorabil cu
+ 104,35 lei, conducînd totodată la creşterea costurilor totale de producţie cu 8.845 mii lei. 33
Recapitulînd influenţele nefavorabile asupra nivelului cheltuielilor
pe 1000 lei pe intervalul analizat, 1950—1970 în baza actelor normative
enumerate şi a schimbărilor structurale petrecute, rezultă:
—
—
—
—

pct.
pot.
pct.
pct.

a lei + 33,56 /
b „ +
6,87 /
c
+ 157,93 /
d „ + 104,35 /

1000 lei
1000 „
1000 „
1000 „

=
=
=
=

+ 26.635 mii lei
+
983 „ „
+ 40.023 „ „
+ 8.845 „ „

Tot^l influente lei + 302 / 1000 lei = + 76.486

„

„

de unde se desprinde concluzia că, nivelul cheltuielilor la 1000 lei
producţie marfă pe anul 1970 de lei 854,01 ar fi redus cu influenţele
respective la 715,20 lei.
Făcînd comparaţia cu nivelul cheltuielilor la 1000 lei din anul 1950,
şi anume: de 910,53 lei, cu cele ce s-ar Ifi obţinut în anul 1970 de
715,20 lei, rezultă o reducere acestora cu 195,33 lei, care în valori absolute ar reprezenta — 74.379 mii lei ( + 76.486
|- 2.107).34
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Reducerea cheltuielilor la 1000 lei, aşa cum a fost recalculată, au
fost realizată pe seama următorilor factori:
— pe seama creşterii productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor
materiale prin scăderea consumurilor specifice, înlocuirea unor materiale 'lemnoase eu altele tic preţuri inferioare, ceea ce a contribuit la
reducerea preţului de cost al producţiei comparabile faţă de anul d e
bază în suma de — 20.585 mii lei, prin
— creşterea calităţii produselor şi prin aceasta a preţurilor de vînzare, precum şi influenţa favorabilă a structurii sortimentelor cu suma de
— 53.794 mii lei
Total reduceri — 74.379 mii lei
Fabrica de mobilă „Libertatea", în decursul celor douăzeci de ani analizaţi, s-a înscris deci în contextul celorlalte formaţiuni economice,
care pe diferitele trepte de dezvoltare caracterizate printr-o anumită
tehnică, — înţelegînd prin aceasta totalitatea mijloacelor de muncă
şi a determinărilor lor calitative creiate de colectivele de muncitori,,
tehnicieni şi ingineri, precum şi cu aportul economiştilor, — a reuşit
să se înscrie într-o curbă ascendentă a progresului general.
într-un sens restrîns progresul tehnic s-a transpus pe plan economic
prin:
— crearea şi asimilarea de produse noi, care să satisfacă tot mai
complet cerinţele beneficiarilor, atît pe plan intern cit şi extern;
— trecerea de la un procedeu de producţie vechi, la unul nou, care
permite producţia fie a unei anumite cantităţi de bunuri eu cheltuieli
mai reduse, fie a unei cantităţi mărite cu aceleaşi cheltuieli;
— modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor existente, care
nu sînt altceva decît forme de satisfacere pe un plan superior a necesităţilor de consum productiv şi în 'special individual.
Ritmul de introducere a progesului tehnic în decursul anilor analizaţi, a făcut posibilă schimbarea produselor fabricate, ceiace este reflectată prin creşterea sau descreşterea de la an la an a greutăţii specifice a nivelului producţiei de marfă comparabilă.
Un factor important în reducerea costurilor de producţie, îl constituie introducerea pe scară tot mai largă în producţie a celor mai noi
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii mondiale, a progresului tehnic.
în acest scop în ţara noastră, s-a constituit un fond de introducerea
tehnicii noi, prin includerea unor cote variabile iîn preţul de cost diferenţiate pe ministere. Ministerul industriei lemnului îşi constituie acest
fond prin aplicarea unui % de 0,1 % asupra preţului de cost de uzină
şi este destinat acoperirii cheltuielilor de, cercetare, proiectare şi asimilare de noi produse — fond care pentru fabrica de mobilă „Libertatea" a devenit un puternic stimulent pentru introducerea tehnicii
avansate.
O deosebită importanţă în depistarea şi eliminarea cheltuielilor neraţionale, neeconomicoase o au analizele de structură în dinamică a
preţului de cost pe articole de calculaţie.
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Structura preţului de cost pe articole de calculaţie 3 5 .

ARTICOLE DE CALCULAŢIE
Mater.
prime şi
materiale
directe

Salarii
directe

1950

47,1

19,4

5,4

12,7

13,2

1951

48,6

19,9

5,1

13,4

8,9

1952

57,2

15,3

6,3

11,1

8,3

—

1953

59,9

14,4

4,8

11,2

7,6

1954

53,3

16,7

6,6

15,4

6,6

1955

54,7

16,4

6,0

13,7

7,8

1956

51,5

19,6

7,4

13,6

7,0

1957

51,7

19,5

6,6

13,9

7,3

—

1958

52,7

18,7

6,6

14,3

6,5

1959

54,4

19,5

6,1

13,7

1960

55,7

21,8

5,8

ANTJIy

Chelt. cu
Chelt. gen Chelt. gen.
întreţin, şi de fabricaţie de întreprindere
func. utilaj

Pierderi
din
rebuturi

Chelt. de
desfacere

Preţ cost
complet

-

2,2

100

4,1

100

1,8

100

—

2,1

100

—

1,4

100

1,4

100

0,9

100

1,0

100

—

1,2

100

5,8

0,2

0,3

100

11,7

4,6

0,2

0,5

100

100%

1961

52,9

22,1

5,6

13,9

4,6

0,3

0,6

100

1962

55,4

20,7

5,5

12,9

4,7

0,2

0,6

100

1963

57,9

18,2

6,6

11,4

5,1

0,3

0,5

100

1964

58,0

17,0

7,3

11,5

5,4

0,2

0,6

100

1965

57,1

18,0

7,0

11,5

5,6

0,2

0,6

100

1966

60,4

16,3

6,8

10,0

4,9

1,0

0,6

100

1967

61,2

16,4

6,7

9,1

5,4

0,6

0,6

100

1968

62,1

15,0

7,0

9,0

5,4

1,0

0,5

100

1969

62,4

15,2

7,8

8,8

4,7

0,4

0,7

100

1970

61,9

15,2

7,1

9,0

4,9

0,3

1,6

100

Analiz'înd datele de mai sus, reiese evoluţia greutăţii specifice a cheltuielilor de producţie pe articole de calculaţie faţă de preţul de cost
complet comercial, evoluţie în care se reflectă fidel şi stadiile de dezvoltare ale întregii fabrici.
Nivelul articolului de calculaţie „materii prime şi materiale directe",
arată în general o creştere liniară a acestor cheltuieli în costurile totale (eu excepţia anilor 1952—1953). Fabrica de mobilă „Libertatea"
Cluj se înscrie astfel în linia generală a dezvoltării, care cere ca ponderea muncii vii, pe măsura trecerii anilor, să scadă în favoarea muncii
trecute.

Factorii care au generat schimbarea ponderii acestui articol în totalul
cheltuielilor, sînt multipli şi ei reflectă de fapt schimbările petrecute
în structura activităţii de producţie a fabricii.
în această perioadă exportul a crescut la 94% din volumul producţiei, iar exportul pe vest la 40 % 36 . Mobilierul pe relaţia vest a r e la bază
cheresteaua de stejar şi anumite furnire exotice — materiale mai scumpe decît cele folosite în anul 1950.
La articolul de calculaţie „Salarii directe" se înregistrează o descreştere a greutăţii specifice de la 19,4% în 1950 la 15,2% în 1970.
Aceasta este de fapt urmarea firească a creşterii productivităţii muncii
în întreaga perioadă analizată, Creştere strîns legată de dotarea tehnică cu utilaje de mare productivitate, creşterea nivelului profesional
al muncitorilor.
Creşterea ponderii „cheltuielilor cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor" de la 5,4% la 7,1% este în strînsă legătură cu dezvoltarea bazei
tehnice a fabricii.
Urmare măsurilor luate de reducerea treptată a personalului tehnico-administrativ, reducerea cheltuielilor neeconomicoase, ce au grevat ani de-a rîndul preţul de cost, ponderea cheltuielilor generale ale
întreprinderii şi ale secţiilor de fabricaţie, a cheltuielilor în afara producţiei şi alte cheltuieli, a scăzut de la 28,1 % cit reprezentau în anul
1950, la 15,8% în anul 1970.
în general, din dinamica arătată pe articole de calculaţie, reiese
că la fabrica de mobilă „Libertatea" a existat o preocupare permanentă
pentru reducerea cheltuielilor de producţie, lucru ce va rezulta şi ulterior din analiza şi evoluţia rentabilităţii.
DINAMICA BENEFICIULUI IN PERIOADA 1950—197037
ANII

tr/M
Dinamica
beneficiului

ori

1950

1955

1960

1962

1963

1965

1969

1970

1,0

1,77

32,0

42,8

17,3

21,2

43,5

29,0

între rezultatele financiare şi cele de producţie ale întreprinderii noastre, există o legătură indisolubilă, o unitate organică. întreaga activitate a unui colectiv de muncă, eforturile acestuia în creşterea producţiei şi productivităţii muncii, reducerea cheltuielilor de producţie se
oglindesc fidel în beneficiile obţinute. Indicator sintetic de eficienţă,
beneficiul exprimă totodată aportul adus de fiecare unitate la constituirea mijloacelor băneşti centralizate ale statului, participarea fiecăruia la efortul general de ridicare a potenţialului economic al întregii
economii naţionale.
în fabrica noastră beneficiul a înregistrat o creştere sistematică,
atingînd cele mai mari nivele în anii 1962 şi 1969. în evoluţia sa bene1 6 — Monografia Fabricii de Mobilă ..Libertatea" Cluj
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ficiul obţinut de fabrica de mobilă „Libertatea" se încadrează în întregime în linia politicii economice a partidului şi statului nostru, care în
decursul anilor a folosit metode diverse de atragere către buget a
acumulărilor băneşti realizate în unităţile economice.
Dinamica beneficiului realizat în cei 20 de ani nu poate fi privită
deCît în strînsă concordanţă cu evenimentele şi legislaţia financiară a

DINAMICA PRODUCŢIEI GLOBALE ŞI A BENEFICIULUI — PE PERIOADA
1950—1962

diverselor perioade. Astfel între anii 1950—1962, cînd beneficiile obţinute nu au fost influenţate prea mult de legislaţia financiară, acestea
au crescut an de an, ajungînd ca în anul 1962 să fie de 42,8 ori mai
mari decît în anul 1950. în aceiaşi perioadă în schimb producţia fabricii
a crescut de numai 28 ori.
Reaşezarea preţurilor cu ridicata de întreprindere din anul 1963,
care a avut ca obiectiv şi reglarea rentabilităţii produselor pe ramuri
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ale economiei naţionale şi-n cadrul fiecărei ramuri, a dus la o scădere
bruscă a beneficiului în anul 1963 faţă de anul 1962, cu 14.639.000 lei.
De la această dată volumul beneficiului indică o creştere ascendentă
pînă în anul 1970, cînd prin efectul prevederilor H.C.M. 2442/1969 s-au
introdus preţurile de calcul la produsele ce se livrează la export, lăsîndu-se o rentabilitate maximă pe fiecaTe sortiment de 10—15%. Apli-

DINAMICA PRODUCŢIEI GLOBALE ŞI A BENEFICIULUI — PE PERIOADA
1963—1969
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carea noilor preţuri a condus la micşorarea volumului de beneficii ale
anului 1970 cu 8.258 mii lei faţă de anul 1969. j
Şi în această perioadă beneficiul a înregistrat o creştere mai mare
decît producţia globală şi de marfă a întreprinderii.
Exeluzînd influenţele asupra beneficiului a măsurilor de politică economică a partidului şi statului, rezultă că în perioada celor 20 de ani
(1950—1970) volumul beneficiului ar fi crescut de circa 69 ori. în felul
acesta fabrica de mobilă „Libertatea" Cluj, prin colectivul său a contribuit sistematic la formarea fondurilor băneşti centralizate ale statului. Au fost ani cînd volumul vărsămintelor la bugetele de stat s-au
ridicat la valori de peste 24 milioane lei.
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4. VIITORUL FABRICII

Au trecut 100 de ani, de schimbări profunde şi înoitoare, în care
generaţii de-a rîndul au muncit şi luptat pentru a creia urmaşilor lor
bogata zestre materială şi morală ce o constituie fabrica de azi. Ne
rămîne ca nouă, şi celor ce ne vor urma, să continuăm munca şi lupta
lor, să ridicăm fabrica şi prestigiul ei pe noi culmi ale producţiei şi
tehnicii, să o facem tot mai cunoscută în ţară şi peste hotare. Şi într-adevăr viitorul nostru, al fabricii noastre, apare tot mai luminos, tot
mai plin de măreţie.
El nu reprezintă altceva, decît încadrarea activităţii Fabricii de mobile „Libertatea" în contextul de dezvoltare generală a economiei româneşti, a căror jaloane au fost fixate în cel mai înalt for de conducere
al ţării „Congresul al X-lea al Partidului".
Treaptă importantă în dezvoltarea multilaterală a economiei naţionale, viitorul plan cincinal 1971—1975 este etapa în care „se vor
pune baze trainice trecerii treptate spre comunism — societatea care
va ridica omenirea pe noi trepte de civilizaţie materială şi spirituală." 38
Anii 1971—1975, deschid colectivului nostru noi perspective, a căror
realizare vor reprezenta un salt uriaş de dezvoltare — CALITATIVĂ —
a întregii noastre activităţi.
în noul plan cincinal, se prevede o creştere în ritm susţinut a valorii întregii producţii, paralel cu aceasta a volumului exportului, în
deosebi pe relaţia vest, ridicarea productivităţii muncii, sporirea eficienţei economice în utilizarea fondurilor şi mijloacelor de care dispunem.
CREŞTERILE CE SE VOR

OBŢINE LA PRINCIPALII INDICATORI ÎN ANUL
1
COMPARATIV CU ANUL 1970:39

CREŞTERI
INDICATORUL
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Absolute
(mii lei)

%

— Producţia globală

11.000

110,1

— Producţia marfă

12.000

111,1

— MOBILA TOTAL

8.500

108,5

din care
— Mobilă export

9.000

109,6

din care
— Export-vest —

17.500

143,8

— Productivitatea muncii

13.811

113,5

— N u m ă r mediu scriptic

-31

97,2

— Cheltuieli la 1000 lei producţie
marfă

-89,5

87,9

1975,

Pînă în anul 1975, producţia globală şi de marfă a fabricii, va creşte
ritmic de la un an la altul, ajungînd ca în ultimul an al viitorului
cincinal să producem mai mult cu 11.000.000 lei respectiv 12.000.000 lei
faţă de anul 1970 — ultimul a n al actualului cincinal. Paralel cu creşterea de volum, în această perioadă se va schimba radical şi structura
producţiei.
în anul 1975, ponderea în totalul producţiei o va deţine mobila destinată exportului pe vest, care trebuie să crească faţă de anul 1970,
cu 17.500.000 lei, valoare cu mult mai mare decît întregul export pe
relaţia vest obţinut în anul 1968. Aceasta va constitui nu numai o creştere cantitativă, ci un salt calitativ însemnat, în desfăşurarea activităţii noastre de viitor. Producţia perioadei ce urmează va fi superioară
din toate punctele de vedere celei existente; va trebui să obţinem tipuri
de mobilier cu parametri şi însuşiri identice cu cCle realizate în cele
mai dezvoltate ţări din lume. Pentru aceasta se prevede un vast program de diversificare a producţiei, de introducerea de noi tehnologii
de fabricaţie, de utilizarea efectivă în procesul de producţie a celor
mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii mondiale.
La productivitatea muncii, în anii ce urmează va trebui să obţinem
un ritm mai intens de creştere decît cel prevăzut la producţie. Pe seama
creşterii productivităţii muncii, în anul 1975 faţă de anul 1970, vom
obţine un spor de producţie de 14.500.000 lei, valoare ce acoperă întreaga creştere prevăzută prin plan. Creşterea o vom realiza atît prin
măsuri tehnico-organizatorice privind îmbunătăţirea activităţii de producţie din fabrică, cît şi prin creşterea nivelului de pregătire a fiecărui
angajat. în toată această perioadă, pe lîngă cursurile de calificare şi
specializare la locul de muncă, am prevăzut ca anual să pregătim un
important număr de elevi în şcoli profesionale şi de ucenicie la locul
de muncă, ce vor constitui schimbul de mîine al generaţiei actuale, capabil să facă faţă cerinţelor calitative majore ale mobilierului ce-1
producem.
Creşterea eficienţei economice a producţiei se va înscrie ca o problemă de bază în activitatea de viitor. în acest scop, foarte important
va fi, ea descoperirea şi valorificarea rezervelor noastre interne să
devină o acţiune cu adevărat de masă.
Conjugarea eforturilor pentru creşterea productivităţii muncii, cu
reducerea cheltuielilor materiale de producţie, va contribui la reducerea cu 87,9 lei a cheltuielilor pe mia de lei producţie marfă, la obţinerea în anul 1975 a unui însemnat volum de acumulări băneşti.
Prin grija întregului colectiv de muncă, în vederea realizării în bune
condiţiuni a sarcinilor de viitor, încă din prima jumătate a acestui an,
s-a început o analiză temeinică a directivelor planului cincinal 1971—
1975, muncitorii, inginerii şi tehnicienii fabricii făcînd valoroase propuneri de mobilizare a rezervelor noastre interne. în urma acestor analize şi dezbateri, ca rod al muncii şi gîndirii colective a luat naştere
un „Program de acţiune" privind folosirea integrală a capacităţilor de
producţie şi creşterea gradului de încărcare a utilajelor, îmbunătăţirea
activităţii de export, îmbunătăţirea calităţii produselor, sporirea pro245'

ductivităţii muncii, reducerea cheltuielilor de producţie, promovarea
progresului tehnic.
Printre măsurile mai Importante înscrise în acest program amintim:
— Organizarea fluxului tehnologic pe linii de fabricaţii distincte
pentru masive şi panouri.
— Reorganizarea procesului de montare a produselor pe benzi de
montaj.
— Proiectarea şi introducerea în fabricaţie a noi tipuri de mobilier
realizabile prin aplicarea unor tehnologii moderne.
—- Comasarea secţiilor exterioare în cadrul unităţii I — în funcţie
de care se va reorganiza întreg procesul de fabricaţie, etc.
Alături de rezervele noastre interne, o contribuţie de seamă în dezvoltarea activităţii de viitor a fabricii, o vor aduce importantele obiective ce se vor realiza din fondurile de investiţii centralizate ale statului.
Se vor consuma în această perioadă, în scopul dezvoltării bazei tehmeo-materiale a fabricii, peste 17 milioane lei, din care 9,4 milioane
lei pentru modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie existente. Se prevede începînd chiar cu anul 1971 darea totală în folosinţă a noilor hale de producţie, construirea unui nou corp de legătură
în vederea creerii unor condiţii optime de lucru la sectorul zeţuit,
construirea depozitului de condiţionare a materialului lemnos din Baciu, terminarea construcţiei căminului de nefamilişti eu 120 locuri şi
altele.
Realizarea acestui volum de investiţii va da fabricii un nou aspect,
o vor transforma într-o puternică unitate de prelucrarea lemnului, iar
nouă celor care lucrăm aici ni se vor ereia condiţii optime pentru
practicarea meseriei alese.
Şi astfel, o dată cu trecerea anilor se vor adăuga noi cărămizi măreţului edificiu început acum 100 de ani, îl vor face mai mare, mai
înălţător.
Fabrica de mobilă „Libertatea" din Cluj va deveni o unitate puternică, cu o bază materială dezvoltată din toate punctele de vedere, capabilă să preia sarcini sporite. Totul va depinde de noi, cei de azi şi
de mîine, de modul cum vom reuşi să valorificăm avantajele oferite
de noua orînduire socială.

Capitolul

IV

VIAJA CULTURAL - SPORTIVĂ

1. ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ

C l u j e n i i din vechea generaţie trecînd agale prin P-ţa Muzeului în
dreptul clădirii cu nr. 3 şi astăzi mai spun: „Aici este clubul lemnarilor". Tînăra generaţie îl ştie sub denumirea Clubul „Libertatea". De
aici, din această clădire cu un etaj,
modestă prin înfăţişare, îşi găseşte originea în trecutul îndepărtat, tradiţia
frumoasă a vieţii culturale desfăşurată
de la primii muncitori lemnari şi pînă
la muncitorii, inginerii şi tehnicienii
fabricii de azi.
Din filele îngălbenite de vreme am
desprins un scurt istoric dar semnificativ prin cele ce aveau să urmeze în
anii următori.
. Uniunea Muncitorilor Lemnari a
cumpărat acest imobil în anul 1923 de
la un comerciant pentru suma de
195.000 lei. Pe terenul cumpărat atunci
se afla o casă cu parter. încă în aeelaş
an, respectiv în 1923, Uniunea Muncitorilor Lemnari a construit un etaj la
.clădire care a fost folosit pentru birourile Uniunii şi un birou pentru plăţi a
grupului de muncitori lemnari clujeni.
în acea perioadă a frămîntărilor so«cial-politice, s-a afirmat cu pregnantă
solidaritatea muncitorilor din Cluj. în
dorinţa de a avea un sediu comun
pentru desfăşurarea activităţii politice
şi culturale, în anul 1927 s-a început acţiunea de reconstruire a clădirii
şi lărgirea ei, din donaţiile benevole ale muncitorilor lemnari şi alte
pranşe. Această acţiune a fost conditsă din delegaţii diferitelor sindicate
din Cluj. Regimul burghezo-moşieresc, ostil acestei forme de manifes249/

tare a muncitorilor a
Lemnari, noua clădire
unei licitaţii. 1
Actul naţionalizării
permis ca vechea casă

lichidat în anul 1929 Sindicatul Muncitorilor
devenind proprietate particulară, ca urmare a

şi trecerea clădirii în proprietatea statului, a
a Uniunii Muncitorilor Lemnari să intre în administraţia şi patronajul Comitetu'ui sindicatului ,,Libf tatea".
Anii grei premergători eliberăr i patriei de
pub jugul fascist nu au
permis formarea şi dezvoltarea unor activităţi
culturale a lemnarilor
clujeni. în faza anterioară, prima formă de
manifestare
culturală
in care s-au întîlnit
înaintaşii noştri a con(Sti'tuit-o „corul", ce în
anul 1922 număra peste
36 d e muncitori din fabrilcă
Formatia
corală din anul 1922
' cooperaţie şi mica industrie din Cluj.
Sub bagheta dirijorului
Bela Szânto şi apoi a lui
Istvăn Kiss, — astăzi membru al orchestrei operei maghiare din Cluj,
— au răsunat primele cîntece populare şi lieduri, ce aveau să satisfacă cerinţele spirituale, setea de cultură a generaţiilor acelor vremuri.
Transformarea din temelii a întregii vieţi sociale, a întregului ansamblu de relaţii sociale în anii sfertului de veac ce a trecut de la
eliberarea patriei, au constituit ani de revoluţie culturală. Ea a însemnat educarea şi reeducarea oamenilor în spiritul socialismului, orientarea întregei creaţii culturale şi ştiinţifice pe baza concepţiei despre
lume a clasei muncitoare — ideologia marxist-leninistă —, punerea
tuturor valorilor ştiinţei şi culturii iîn mod nelimitat la îndemîna celor ce muncesc. S-au deschis căi libere de afirmare a vocaţiei şi talentului spre ştiinţă şi artă, cultura devenind un bun a întregului popor.
în anii puterii populare, activitatea cultural-educativă a fabricii
noastre a marcat o dezvoltare necunoscută pînă atunci. Ea avea să
se amplifice an de an prin multiplele forme de educare a colectivului
în spiritul unei înalte conştiinţe socialiste, conjugate armonios cu formele de manifestare a activităţii artistice de amatori.
Organizaţi în formaţii corale, de teatru, dansuri, orchestre, brigăzi
artistice de agitaţie, solişti vocali şi instrumentali, cei peste 200 participanţi la viaţa culturală a fabricii de-a lungul anilor, s-au înălţat cu
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toată vigoarea cântecului şi dansului, prozei şi poeziei spre noua orânduire şi măreţele ei realizări.
Sub bagheta dirijorului Zoltân Kiss, in anul 1946 formaţia corală
Întruneşte un număr sporit de membri. Vechi membru al corului, tîmplarul Ştefan Mâthe, acum promotorul şi conducătorul activităţii sportive, îşi aminteşte de generaţia lui Vasile Turei, Ana Crişan, Ioan Cri-

Sala pentru

spectacole
„Libertatea"

a

clubului

Sala de lectură (1954)
„Libertatea"

a

clubului

şan, Agneta Komiives, Alexandru Kiss, Irina Szilâgyi, care s-au dăruit
cu pasiune acestei manifestări culturale. După repetiţii săptămînale,
ei au făcut să răsune pentru prima oară „Internaţionala" şi cântece patriotice, alături de melodii populare. în anul 1949 formaţia corală cooptează noi membri. Alături de cei mai vârstnici, numeroşi tineri, fete
şi băieţi, şi-au alăturat glasurile în imnuri ce cîntau viaţa nouă. Erau
tinerii Ileana Duca, Rozalia Felhăzi, Rozalia Kaszt, Rozalia Peţian, losif
Albert, Alexandru Gyorgyi. Apoi, an de an numărul adepţilor corului
a crescut. Munca de recrutare a coriştilor nu a fost la început dintre
-cele mai uşoare. Unii spuneau că nu vor avea timp să participe la repetiţii, pe alţii ii oprea să intre în cor neîncrederea în posibilităţile
lor. Entuziasmul de care au dat dovadă primii îndrăgostiţi ai cîntecului, seriozitatea cu care au înţeles să participe la repetiţii, străduinţa
lor de a-şi însuşi noţiunile elementare ale cîntecului coral, ca şi condiţiile materiale din ce în ce mai bune, au stimulat dezvoltarea corului. Noul dirijor Dezideriu Adorjân ce a preluat această formaţie în
anul 1949, prin competenţa şi aptitudinile sale pedagogice, a captat interesul pentru ridicarea continuă a nivelului artistic. Exemplul personal al celor mai buni a constituit pentru ceilalţi un stimulent puternic.
Succesul obţinut la spectacolul public ce a avut loc în ziua de 7 noiembrie 1949, cu prilejul aniversării Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, a constituit încununarea primei etape a activităţii corului. 2
Adîncirea mai temeinică a cunoştinţelor acumulate, tactul şi experienţa dirijorului Dezideriu Adorjân, preţuirea de care se bucurau coriştii între tovarăşii lor de muncă, au avut ca rezultat ridicarea acestei
activităţi la nivele din ce în ce mai înalte.
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Sub conducerea aceluiaş dirijor Dezideriu Adorjân, în anul 1959 se
formează orchestra de muzică semisimfonică, o nouă formă superioară
de manifestare a talentului artistic. Membrii acestei orchestre, tapiţerul Arcadie Vişki, inginera Sanda Dobrică Chiorean, funcţionarul
Ştefan Kâllay, tîimplarii Alexandru Nagy, Carol Bogdan şi lăcătuşul
Alexandru Agopcea, au făcut să răsune minunate arii din operete şi

Formaţia

corală

de la 7 noiembrie

1949

opere, prelucrări pe teme clasice şi teme populare, imnuri patriotice,
în multe programe artistice organizate la club şi în sala festivă a
fabricii. Alături de celelalte formaţii, corul, dansul şi teatru, munca
perseverentă a micii formaţii a fost încununată de succes.
Paralel cu organizarea şi dezvoltarea formaţiei corale, a luat fiinţă
şi formaţia de dansuri populare. Realizările modeste de la începutul
activităţii sale, lăsau să se întrevadă realizările tot mai frumoase de
mai tîrziu. De-a lungul anilor s-a putut constata o îmbunătăţire continuă a conţinutului muncii acestei formaţii, îmbogăţirea necontenită
a repertoriului, dansatorii noştrii prezentînd de la an la an tot mai
multe spectacole, de o tot mai ridicată valoare artistică, confirmată
de numeroasele premii obţinute la concursurile formaţiilor de amatori.
La început formaţia de dansuri număra 6 perechi, însă primii membri
aveau unele cunoştinţe în această materie. Fii de ţărani din împrejurimile Clujului, jucaseră deseori în „horele de duminică" numărîndu-se printre cei mai pricepuţi dansatori din satele lor. Instructorul a.
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trebuit însă să găsească cele mai potrivite metode pentru perfecţionarea aptitudinilor fireşti ale artiştilor amatori, pentru deprinderea
acestora de a dansa împreună pe scenă, după anun;;.te principii stabilite cu prilejul repetiţiilor. Ansamblul a primit de la început sprijinul
Comitetul sindicatului, care a asigurat condiţii prielnice pregătirii
temeinice a acestei formaţii, sală pentru repetiţii, echipament adecvat.

Corul şi formaţia

de dansuri

populare

Prima evoluţie a dansatorilor amatori a fost aşteptată cu interes. Bineînţeles că tînăra formaţie de dansuri nu atingea nici pe departe nivelul de pregătire al unui bun ansamblu profesionist. Nici nu putea fi
vorba de aşa ceva. Şi de altfel acesta nici nu era scopul formaţiei.
Dansatorii amatori din fabrică urmăreau în primul rînd, atunci ea şi
acum, să-şi aducă partea de contribuţie la educarea artistică a tovarăşilor lor de muncă, eunoscînd şi influenţa acesteia asupra sarcinilor
de producţie. în această privinţă spectacolul a dat roadele aşteptate.
Fiecare din dansurile prezentate atunci au fost întâmpinate cu numeroase aplauze.
Succesele înregistrate de formaţia de dansuri populare au culminat
in anul 1951, cînd împreună cu formaţia corală a participat la concursul formaţiilor artistice de amatori, obţinînd locul I. Premiul de
8 000 lei decernat în cadru festiv în sala Operei Române din Cluj, a
adus formaţiei noi şi frumoase costume pentru viitoarea activitate, ce
trebuia să confirme meritul acordării acestei distincţii.
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Merită să consemnăm în aceste pagini numele tinerilor Ileana Duca r
Rozalia Szabo, Rozalia Kaszt, Iosif Albert, Carol Kovâcs, Alexandru
Gyorgy, Ladislau Kiss şi a acordionistului Geza Polacsek, ce prin dansurile lor au încîntat spectatorii.
Din ce în ce mai mulţi tineri au fost atraşi către această formaţie.
Astăzi peste 16 muncitori din fabrică participă la repetiţiile echipei
de dansuri. Ei au reprezentat cu cinste fabrica la diferite concursuri
pe ţară, ocupînd locuri fruntaşe.
Perechi în dansuri, unii tineri au devenit mai tîrziu perechi şi în faţa
.ofiţerului stării civile. Sînt Liviu Cucui şi Estera Gombos, Iovian Sav
şi Rozalia Szabo, Ioan Vineze şi Gyongyver Păkai, Petru Păscuţă şi
Rozalia Szabo şi alţii, care şi astăzi muncesc în colectivul nostru.
Formaţia de dansuri a dus o neobosită activitate obştească desfăşurată cu prilejul deplasărilor efectuate în diferite oraşe şi sate din
ţară, alături de celelalte formaţii artistice. Dansatorii sînt cunoscuţi în

Formaţia

de dansuri

în anul

1951

Luduş, Dej, Bistriţa, Aiud, în case de cultură şi gospodării comunale
din Căpuş, Moci, Poieni, Huedin, Crasna şi altele, unde au dat spectacole mult aplaudate. Ei au fost aplaudaţi şi la diferite serbări cîmpeneşti, zile festive, sărbători naţionale, pe scena clubului în fabrică şi
pe alte scene din oraş.
Frumoasele aprecieri pe care le-au avut la adresa lor, atît miile de
spectatori ce au asistat pînă acum la spectacolele dansatorilor amatori de la fabrica „Libertatea", cît şi oameni de specialitate, membri ai
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Formaţia

de dansuri populare

cîştigătoarea

locului III pe regiune în anul

1957

diferitelor jurii de concurs, au contribuit în egală măsură la ridicarea
nivelului superior de pregătire a dansatorilor. Repertoriul formaţiei ce
cuprindea la început dansuri din Ardeal, dans ucrainian şi dans secuiesc, s-a îmbogăţit continuu. S-au prezentat dansuri din Muscel, Crăiţele, Brîuleţul fetelor, Palotaş, apoi s-a progresat în sensul că au înce-

Dans

popular

rusesc

Grup de dansatori în Piaţa
din Cluj

Muzeului

put să fie prezentate suite de dansuri de pe Someş, din Maramureş,
suită de dansuri maghiare şi suită de dansuri pe fragmente din minunata Rapsodia I-a a lui George Enescu. 3
Frumuseţile artei teatrale au fost dezvăluite în faţa miilor de spectatori, de-a lungul anilor, de cele două formaţii de teatru, în limba
română şi în limba maghiară, în care s-au reunit tîmplarii şi lustruitoarele talentate din fabrică. începuturile acestei activităţi, puse în
slujba omului şi a culturii, se pierd cu trecerea anilor, dar şi astăzi
mai răsună în inimile multora dintre noi interpretările pline de talent
ale actorilor amatori.
în repertoriul formaţiei de teatru în limba română au figurat de-a
lungul anilor multe piese, scenete, monologuri, dialoguri şi recitări.
Tinerii artişti amatori şi-au dezvăluit talentele sub îndrumarea competentă şi neobosită a cunoscutului şi apreciatului actor Ion Fărăianu
de la Teatru Naţional din Cluj. Timp de peste 10 ani simpaticul „maistru" cum îi spuneau „elevii" — s-a străduit cu simţ de răspundere Isă-i
înveţe mişcarea firească de pe scenă, inflexiunea vocii, arta folosirii
timbrului vocal, fineţea şi sensibilitatea unui rol, transpunerea caracterelor, debarasarea de stângăcia inerentă unui diletant.
Apariţia pe scenă, interpretarea personajelor de către aceşti elevi,
ce nu de multe ore se despărţiseră de maşină sau masa de lucru din
fabrică, a fost surprinzătoare. Celor din sală nu le venea a crede că
•sînt colegii lor de muncă.
Este de neuitat piesa „Morişca" unde Maria Paşca Ungur şi Gligor
Pop au interpretat cu autenticitate roluri de ţărani români. Alături de
ei şi-au relevat talentul lustruitoarea Iolanda Turei, tehnicianul Vasile
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îuşân, tapiţerii Ilie Vodă, Mircea Rusu, Tudor Barbu şi tîmplarul Mihai Fiţ.
Acţiunea se petrece la ţară unde mentalitatea învechită a unei familii se opune căsătoriei dintre fiul lor şi fica unui alt ţăran. Dar hărnicia şi priceperea fetei, ce se învîrtea ca o morişcă, 'sînt mai puternice
şi înving rezistenţa îndărătnicului părinte. Prin semnificaţia sa socială,
interpretarea convingătoare şi cu umor, piesa s-a bucurat de un deosebit succes. Răsunetul ei a ajuns şi în împrejurimile Clujului. La cererea Comitetului sindicatului din Sîngeorz-Băi, Apahida etc. formaţia de teatru a prezentat piesa cu mari succese.
Sceneta satirică „Doctorul şi simulantul" a stîrnit hohote de rîs în
rîndurile spectatorilor. Vizînd pe unii tineri chiulangii -ce simulau boli
închipuite, pentru a absenta din producţie, dialogul dintre doctor şi
simulanţi aduce în scenă pe actorii amatori Ilie Vodă, Ioan Paşca şi
Vasile Iuşan, care cu deosebit umor şi vervă, delectează pe muncitorii
de la „Libertatea" dar şi numerosul public din satele Feleac, Cojocna
şi Mociu, ce au răsplătit cu vii aplauze pe tinerii „actori".

Interpreţii

piesei

„MORIŞCA"

Din repertoriul formaţiei de teatru în limba română consemnăm şi
scenetele: „Punctuaţie", „Pregătire pentru concediu", „Un sfat prietenesc", „Doi tîmplari", „Sînt tîmplar de meserie", etc. Unul dintre cei
mai vechi şi activi membri ai formaţiei de teatru şi ai brigăzii artistice, este actualul tehnician Ilie Vodă, tînărul tapiţer din 1956. Înzestrat cu deosebite calităţi de actor de comedie, excelînd în interpretarea
dialectului ardelenesc, el a înveselit ani de-a rîndul tinerii şi vîrstnicii
veniţi la club, sau la locul lor de muncă în fabrică, mai ales în monologuri comico-satirice. 4
17 — Monografia Fabricii de Mobilă ,,Libertatea" Cluj
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în anul 1956 formaţia de teatru în limba maghiară prezintă cu un
deosebit succes piesa „Liliomfi" de Szigligeti. Interpreta principală Iolanda Gergely — Besehan ne-a relatat o serie de amănunte preţioase.
Sub conducerea instructoarei Ecaterina Lâszlo de la Teatru Maghiar
din Cluj, colectivul interpretativ format din Elisabeta Veges, Tiberiu
Szekely, Gyongyi Pâkay a început o muncă plină de dăruire. Au

Scenă

din piesa

„Liliomfi"

urmat ore grele în care mişcările, 'mimica, intonaţia trebuiau analizate şi reluate de zeci şi zeci de ori, pentru ca întreaga interpretare
să se ridice la ţinuta artistică impusă de această piesă ce se afla însăşi
în repertoriul Teatrului Maghiar din Cluj.
Interpretarea plină de talent a Iolandei Gergely Besehan în rolul
Kamilla a fost apreciată de multe personalităţi de specialitate. Au urmat apoi „turnee" pe alte scene din Cluj şi localităţi din împrejurimi,
făcîndu-se cunoscuta capacitatea artistică a colectivului de la fabrica
„Libertatea" din Cluj.
Pe scena clubului, formaţia teatrală în limba maghiară a prezentat
în interpretarea Margaretei Galambfalvi şi Andrei Juhos sceneta „Mă
recalifică soţia", apoi sceneta „Cazarma" cu interpreţii Ileana Mâthe,
Matei Hunyadi şi Attila Gidâli, spectacole de succes, prezentate şi pe
scenele altor cluburi din Cluj. 5
Un succes ce se înscrie eu litere de aur în istoria mişcării culturalartistice 1-a dobîndit formaţia de teatru de păpuşi a fabricii „Libertatea"'
în decembrie anul 1962, cînd în faza finală a celui de al III-lea Festival
bienal de teatru de amatori „I. L. Caragiale" a obţinut premiul I, titlul
de Laureat şi medalia de aur. Şi astăzi membrii noii şi tinerei formaţii
îşi amintesc cu îndreptăţită mîndrie de istoricul acestei activităţi. Era
pe la sfîrşitul lunii septembrie 1962, cînd s-a zvonit1 că fabrica trebuie
să participe la festival cu o formaţie de teatru de păpuşi. Dar cine să
fie ales în formaţie? Nimeni nu mînuise pînă atunci păpuşile. La început cu o timiditate firească, apoi cu curiozitate, curaj şi ambiţie, zece
tinerii ingineri, tehnicien, munetori, drector de club, sub îndrumarea
competentă şi entuziastă a instructoarei Ana Brie de la teatrul d e
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păpuşi, au început să dea viaţă spectacolului „Nici Djamila nu le ştie
pe toate". Scurtul tmp afectat pregătirilor, o luină, a făcuit ca munca
să se desfăşoare zilnic, pînă noaptea tîrziu. Neobosita muncă a fost
răsplătită prin succesele obţinute la fazele locale şi judeţene, iar vestea
participării la faza finală a sporit şi mai mult ambiţia păpuşarilor. Şi
iată-i la Bucureşti, în sala C.G.S., alături de alte redutabile formaţii ar-

Sceneta

„Cazarma"

tistice, unde confirmarea supremă a calităţilor artistice, premiul I,
titlul de Laureat şi Medalia de aur, încununează strădania celor 10
tineri, de a aduce cinste colectivului unde muncesc. Reîntorşi la Cluj
păpuşarii au dat spectacole la Clubul „Libertatea" pentru salariaţii
fabricii şi la Clubul Metalul, reeditînd succesul obţinut în capitală şi
dovedind că distincţiile acordate au fost pe deplin meritate.
Iată un articol publicat în ziarul „Făclia" din decembrie 1962 sub
titlul „Rezultatele Festivalului bienal „I. L. Caragiale":
Bucuria a fost mare. întregul colectiv al fabricii de mobilă ,,Libertatea" din Cluj consemna cu mîndrie vestea: echipa de păpuşari din
cadrul clubului întreprinderii a reuşit în întrecerea de la Bucureşti deosebita performanţă de a ocupa locul I, decernîndu-i-se
Medalia de aur
şi titlul de Laureat al Festivalului bienal de teatru „I. L. Caragiale",
înalta apreciere vine să răsplătească strădania celor 10 entuziaşti
interpreţi păpuşari, care, după orele de muncă, au repetat cu dăruire
şi pasiune pînă noaptea tîrziu, dînd viaţă unui spectacol inedit, plin
de savoare, de o înaltă ţinută artistică, întitulat: „Nici Djamila nu le
ştie pe toate".
Pe motivele unui basm din „1001 de nopţi", au fost presărate
aspecte
pozitive şi negative din întreprindere.
Cine sînt cei 10 eroi care au dat viaţă spectacolului. Să vi-i prezentăm: ing. Sanda Dobrică (rolul Djamilei), Vaier Albu, directorul
clubului „Libertatea" (în rolul eunucului), ing. Mariana Coca (dansatoare),
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ing. F. Butaciu (dansatoare), Viorica Pop (dansatoare), Romulus Tuşa,
tehnician (peţitor), ing. Octavian Cosmuţa (peţitor), Ilie Vodă, tapiţer,
(Păcală), Gheorghe Gheorghe, tîmplar (Papagalul) şi Ana Dosa, tehniciană (Harapul). Un cuvînt în plus pentru tov. Ana Brie de la Teatrul
de păpuşi, instructoarea echipei, al cărei aport la succesul obţinut de
păpuşarii amatori de la „Libertatea" a iost răsplătit din plin."6

,Diplomă

de laureată''- a formaţiei

de teatru de

păpuşi

In toamna anului 1953, neobosita activistă culturală Iolanda Gergely
Besehan, a trecut cu dragoste şi multă hotărîre la alcătuirea primei
formaţii artistice de copii. Micuţii artişti au format o echipă de dansuri
şi o echipă de teatru, desfăşurînd o activitate pe cit de plăcută pe
•atît de rodnică. Ei au încintat spectatorii maturi şi alţi copii, în numeroase spectacole la club, în fabrică la zilele onomastice ale fiecărui
micuţ, membru a celor două echipe. Inimile părinţilor se umpleau de
bucurie şi un sentiment de mnîdrie, bine meritată, îi cuprindeau de fiecare dată cînd asistau alături de colegii lor de muncă la programele pomului de iarnă, ziua femeii, ziua copilului, ziua mondială a tineretului.
Cu ani în urmă, în anul 1956 a luat fiinţă brigada artistică de agitaţie a fabricii „Libertatea". Printre fondatori -se numără actualul tehnician Ilie Vodă despre ale cărui calităţi am menţionat în paginile
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dedicate formaţiei teatrale. Alături de Gheorghe Crişmăriuc cu monologuri şi dialoguri satirice însoţite de acompaniament muzical, brigada
oglindea în programele sale realizările fruntaşilor, cît şi lipsurile celor
rămaşi în urmă.
Succesul interpretativ a atras noi membrii în brigadă, ca Ioan Fiţ,
,Silviu Paşcadi, Vasile Iuşan.
De la perioada, cînd exista tendinţa ca programele brigăzii să constituie doar un mijloc de amuzament, au trecut ani în care s-a acordat
mai multă atenţie mesajului de idei al programului brigăzii. Colectivele de creaţie, înzestrate cu talent literar dar şi cunoscînd în amănunţime specificul procesului de producţie din fabrică, au alcătuit programe strîns legate de problemele majore ale producţiei. Membrii brigăzii şi-au însuşit noi experienţe, cîştigate de-a lungul anilor, conştienţi că principala sarcină a unei brigăzi artistice de agitaţie este

Fiţ

Mihai

şi Vodă Ilie în dialogul

satiric

„Oameni

cumsecade"

aceea de a contribui la realizarea obiectivelor trasate de partid, prin
popularizarea noilor realizări ale regimului nostru şi în primul rînd a
înfăptuirilor din fabrica în care ei lucrează.
Redăm textul unui articol publicat în ziarul Făclia din 13. V. 1960
despre unele aspecte ale muncii cultural artistice.
„Viitorul program al brigăzii artistice de agitaţie va li In întregime
dedicat traducerii în îapte a angajamentelor luate în cinstea Congresu262/

Iui de colectivul fabricii. Materialul faptic se afla pe masa
colectivului
de creaţie (alcătuit de recepţionerul M ir cea Bindea, ing. Dobrică Sanda,
de la serviciul tehnic, şi muncitorul Damian Buduşan) în ziua cînd
am cules informaţiile de faţă: Brigada a fost „reorganizată", în componenţa acesteia intrînd şi instrumentiştii
(acordeon, saxofon,
pian),
fapt ce va da un puls de atractivitate spectacolelor şi, ca urmare, va
mări eficacitatea brigăzii.. ,"7.

Diplomă

acordată

brigăzii

artistice

de agitaţie
artistice de

la cel de al VII-lea festival
amatori

al

formaţiilor

Cu timpul colectivul brigăzii a cooptat noi membri, ca Minerva
Oros, Victor Pei, Mircea Rusu, programele au devenit mai bogate, mai
mobilizatoare. Fără să precupeţească laudele, atunci cînd ele erau
meritate, brigada s-a dovedit intransigentă atunci cînd era vorba să
semnaleze 'lipsurile ce se mai făceau simţite în unele secţii şi sectoare.
Textele de cintece, cupletele, monologurile, dialogurile, momentele satirice au fost în egală măsură abordate în programe.
în anul 1964 s-a înfiinţat o nouă brigadă pentru secţia tapiţerie, activînd paralel eu brigada artistică de agitaţie de la unitatea centrală.
Să amintim aici cîteva din programele brigăzilor care au fost apre263/

ciate de spectatori: „Cum că place", „Basme şi realitate", program
combinat cu formaţia de păpuşari, „Scrisori", „Gazeta brigăzii", „Din
toată inima" — program închinat celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei, „Mărţişoare" — program prezentat cu ocazia zilei de 8
Martie — ziua femeii.
Nenumărate programe ale brigăzii artistice s-au prezentat pe scena
clubului fabricii, în sectoarele de producţie, pe scena cluburilor „16
Februarie", Metalul din Cluj, la serbările cîmpeneşti din pădurea Hoia.
Cu celelalte formaţii artistice ale fabricii brigada a participat la
întruniri ale fruntaşilor în producţie, ale inovatorilor, la revelioanele

Diplomă

acordată
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de muzică uşoară la cel de al Vll-lea
artistice de amatori

festival

al

formaţiilor

organizate în club şi la fabrică. Membrii brigăzii sînt cunoscuţi la
Bistriţa, Gherla, Dej, Sîngeorz-Băi, la Apahida, Cojocna, Mociu şi
alte comune şi sate din regiune. Prezentă la concursurile formaţiilor
artistice de amatori, brigada a fost distinsă cu diplome şi premii. La
cel de al Vll-lea concurs al formaţiilor artistice de amatori de la oraşe
şi sate a obţinut locul III la faza orăşenească 8 .
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In activitatea cultural artistică a fabricii se înscriu şi orchestra de
muzică uşoară cu solişti, şi orchestra -de muzică populară cu solişti, ce
au prezentat numeroase programe la club, în spectacole festive, seri
culturale dedicate tineretului — urmate de dans. Prezente şi la concursul formaţiilor artistice de amatori, au obţinut frumoase succese.
Pe lîngă club s-au organizat cercuri de iniţiere în diferite specialităţi, ca cercul de sculptură, cercul de arte plastice, cercul de balet şi
gimnastică artistică, cercul de iniţiere muzicală, în limbile române şi
maghiară, cercul de acordeon.
In perioada ce s-a scurs pînă astăzi, în ziua sărbătorii centenarului,
s-a desfăşurat paralel cu activitatea artistică, şi o bogată activitate de
educare profesională.
An de an s-au prezentat la clubul fabricii şi în sectorele de producţie numeroase conferinţe şi simpozioane cu tematici tehnice şi ştiinţifice.

Aspect

de la un concurs

„Cine ştie meserie,

cîştiga"

în educarea profesională a tineretului, s-a abordat cu succes forma
de organizare a concursurilor; „Cine ştie meserie, cîştigă", pe teme
profesionale şi de specialitate, dotate cu premii oferite de Comitetul
sindicatului.
Tot !în cadrul educării profesionale s-au desfăşurat numeroase
schimburi de experienţă pe teme tehnice, avînd la ordinea de zi prezentarea unor noutăţi tehnice din ţară şi străinătate, aspecte din vizi266/

tele profesionale efectuate în străinătate de unii membri din colectivul
-de conducere şi alţi specialişti.
Cele două biblioteci, tehnică şi cea sindicală, s-au dovedit a fi un
mijloc deosebit de important în activitatea de ridicare a gradului de
cultură generală. La bibliotecile centrale din fabrică, la cele organizate în diferite sectoare de producţie şi cea de la club, dotate cu peste

Biblioteca

5.000 cărţi şi reviste de specialitate, şi peste 9 500 cărţi beletristice
şi politice, salariaţii fabricii găsesc oricînd ultimele noutăţi din ţară
şi străinătate.
în munca cu cartea s-au desfăşurat acţiuni multiple în fabrică, la
staţia de radio-amplifieare şi la club, printre care consemnăm recenzii,
seri literare, medalioane literare, montaje literare, concursuri „Cine
ştie, cîştigă".
Prin intermediul staţiei de radio-amplifieare din fabrică, difuzoarele
instalate în toate sectoarele au răspîndit ştiinţa şi cultura, făcînd cunoscute totodată şi realizările colectivului prin emisiuni ca: „Rezultate
în producţie", „Ora calităţii", „Inovaţii şi inovatori", „Vă vorbesc
fruntaşii în producţie", „Noutăţi tehnice" etc. Paralel cu acestea s-au
•difuzat numeroase conferinţe avînd cele mai diverse subiecte cu caracter educativ, precum şi muzică destinată celor cu cele mai bune rezult a t e în munca profesională şi obştească.
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In anii ce-au trecut, numeroşi tineri şi maturi din colectivul nostru
de muncă şi-au petrecut timpul liber la club, în întruniri tovărăşeşti,
programe artistice pentru salariaţii ce se pensionau, seri distractive,
seri culturale, vizionări de filme artistice, programe culturale ocazionate de diferite sărbători, aniversări, programe în cinstea fruntaşilor
în producţie. Ei s-au destins după orele de muncă vizionînd programe
la televizor, jucînd şah, tenis, şuba, participînd la diferite concursuri
de sală.
Aşa au trecut ani în care alături de muncă, oamenii fabricii şi-au
afirmat talentele artistice puse îin slujba unei culturi noi libere şi înfloritoare. Azi, la aniversarea centenarului, rodul activităţii lor să constituie un imbold pentru generaţiile ce vor urma, spre continuarea
frumoaselor tradiţii de decenii ale tîmplarilor clujeni.

2. MIŞCAREA SPORTIVĂ DE-A L U N G U L ANILOR

Cele mai vechi manifestări sportive îşi au originea în anii dinaintea
celui de al doilea război mondial. Producţia proprie de schiuri a creiat
posibilitatea practicării acestui sport de iarnă de către însăşi salariaţii
fabricii, aceasta însă într-o formă neorganizată, avînd doar un caracter
de destindere. Mai tîrziu, prima formaţie, organizată, o constituie cea
de popicari. Neafiliată, ea îşi desfăşura activitatea la fabrica veche pe
un teren de popice ce nu era omologat. Aici aveau loc antrenamente
şi concursuri interne. Echipa era formată din Iosif Szell, Ştefan Balbirat, Francisc Osz, Blâsiu Bihari, Ioan Bories, Bela Maritanosi, Edvard
Horvâth, Iuliu Kelemen, Gustav Bauer şi Iosif Mâthe I.
începînd eu primăvara anului 1945 echipa de popice participă la
campionatele orăşeneşti. Fără a ajunge în fruntea clasamentelor, ea
a avut totuşi o comportare bună. Construirea şi darea în folosinţă, în
1954, a actualei fabrici, ce nu avea creată baza sportivă, a făcut ca
echipa de popice să-şi înceteze activitatea.
în perioada anilor 1948—1950 mişcarea sportivă a fabricii marchează
o dezvoltare. Se abordează noi discipline sportive, alături de echipa
de popice organizîndu-se echipe de tenis de masă şi şah.
Sub îndrumarea Sindicatului muncitorilor forestieri din industria
lemnului se organizează întîlniri amicale, pe ramură, la popice, şah
şi tenis de masă.
Participînd la toate cele trei discipline, echipele au efectuat deplasări
Ia Tg. Mureş, Arad, Oradea, Poieni şi Bucea, la fabrici de mobilă şi
fabrici d e cherestea. Echipa de popice s-a deplasat cu formaţia completă; la şah au participat jucătorii Iosif Menesi, Alexandru Nagy,
Toma Mâthe, Iosif Mâthe I şi Iosif Mâthe II, iar la tenis de masă tinerii juniori Ioan Vincze şi Ştefan Varga, salariaţii fabricii noastre,
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pe lîngă experimentaţii jucători de la Cooperativa Lemn şi Mobilă —
Kunkuti şi Farkasfalvi, iar la fete Clara Tompa şi Rozalia Hadnagy.
Ca amănunt: în acea perioadă campioana ţării de la dublu femei Şari
Kolozsvâri, se antrena de multe ori pe mesele noastre.
Anul 1949 este anul în care simpatizanţii sportului cu balonul rotund
au satisfacţia de a forma prima echipă de fotbal a fabricii.
Consultări, discuţii şi în adeziunea generală, prima echipă de fotbal
primeşte denumirea „Avîntul," înscriindu-se în campionatul orăşenesc.
Instructorul şi primul administrator al echipei de fotbal era geamgiul
Zoltan Kamili, iar din prima formaţie ne amintim de Alexandru Nagy,
Carol Stir, Carol Henger, Zoltan Darabont, Nicolae Flontaş, Ioan
Stanciu. Sub conducerea antrenorului Paul Biro, au început antrenamentele de săptămîni şi luni, şi iată că jucătorii reuşesc să cîştige
campionatul orăşenesc, din anul 1951. Anumite probleme legate de
fonduri financiare nu le permite însă să promoveze în campionatul
judeţean.
Echipa campioană întîlneşte apoi într-un meci amical echipa veteranilor, maci terminat la egalitate 1 : 1 . Printre veterani au jucat: Zoltan
Berecz, Eugen Meseşan, Vasile Kemendi Ştefan Mâthe, Alexandru
Mâthe, Alexandru Nagy, Iosif Katz, Ludovic Madârasi.
în acea perioadă activitatea sportivă era condusă de o comisie sportivă, avînd ca preşedinte pe responsabilul resortului cultural din
cadrul Comitetului sindicatului de fabrică.
Anual se organizau întîlniri între sportivii întreprinderilor aparţinătoare Sindicatului Forestier — Lemn — Hîrtie şi Celuloză, şi anume
Libertatea, I.P.E.I.L., Mucava şi Cooperativa Lemn şi Mobilă. întrecerile s-au desfăşurat la popice, şah şi tenis de masă. La şah şi tenis de
masă rezultatele obiţnute au fost mediocre dar echipa de popice era
cîştigătoare în toate întîlnirile din aceste concursuri.
începînd cu anul 1954, fotbalul deţine supremaţia în activitatea
sportivă a fabricii. Noi tineri, animaţi de dorinţa de a se afirma în
arta jocului cu balonul rotund, aderează la echipa de fotbal, ce se
reîmprospătează odată cu mutarea colectivului nostru de muncă in
noua fabrică.
Iată formaţia standard din anul 1954: Abrudan, — Stir, Cotu, Seleş
— Darabont, Domide, — Mezei, Tuşa, Begidşan, Flontaş, Bîrsan. Antrenorul echipei: Francisc Nagy.
Noua formaţie s-a dovedit a fi deosebit de valoroasă încă în acelaşi
an, cînd datorită antrenamentelor, perseverenţei şi dragostei faţă de
acest sport, echipa reuşeşte să se claseze pe locul II în campionatul
orăşenesc 1954—1955. Consemnăm acest rezultat bun şi în această
monografie prin fotografia ce-i prezintă pe: Mezei, Begidşan, Alexandru
Mâthe, — preşedintele secţiei de fotbal — Cotu, Vasile Kemendi, —
responsabilul tehnic al asociaţiei, Domide, Stir, Seleş, Francisc Nagy,
Eugen Meseşan — administrator, Tuşa, Darabont, Bîrsan, Abrudan 9 .
Dacă în anul 1954, echipa de fotbal era la un pas de cîştigarea campionatului orăşenesc, visul a devenit realitate în anul 1964 cînd echipa
s-a clasat pe locul I. Formaţia victorioasă a fost alcătuită din: Sza-

kâcs — Ghirişan, Cotu, Crăciunaş — Kiss Nencov — Tâvişi, Burcă,
Muţă, Chira. Alături de această formaţie au mai jucat Szucs, Abrudan,
Szeies, Bîrsan, H. Chereches, Z. Cherecheş, Flonta. Antrenorul echipei
cîştigătoare era Laurenţiu Munteanu de la „Universitatea" Cluj.
In perioada anilor 1954—1960 alături de echipa de fotbal, activa şi
echipa de tenis de masă compusă din Ioan Vincze, Sabin Abrudan,,

Formaţia

de fotbal

a anilor

1954—1955

Ştefan Varga, Clara Tompa şi Rozalia Hadnagy. Echipa a luat parteK
la campionatul orăşenesc, avînd o comportare mediocră.
La disciplina sportivă nataţie, echipa nou înfiinţată reuşeşte să
obţină o frumoasă performanţă în participarea la faza raională. Ocupînd locul II pe raion, echipa „Avîntul" obţine o diplomă la 100 m
bras băieţi. Cel mai bun rezultat din echipă 1-a realizat înnotătorul
Iosif Albert.
In anul 1956, sportivii formaţiei de cros „Avîntul" participă la
Crosul „8 Martie" organizat de către Asociaţia pentru cultură fizică
şi sport „Flamura Roşie" din Cluj. Comportarea bună a acestei formaţii aduce clasarea ei pe locul III şi o diplomă.
Rezultate bune înregistrează şi echipele de tenis de masă feminin
şi masculin, şi echipa de şah, ocupînd locul III pe oraş în concursul
„Cupa 8 Martie".
Prin comasarea Cooperativei Lemn şi Mobilă Ia fabrica noastră
numărul tinerilor fotbalişti sporeşte.
Un eveniment de seamă se produce în anul Î96I, cînd se formează
„Asociaţia Sportivă Libertatea" care numără astăzi peste 1000 demembrii cotizanţi şi 24 membrii susţinători 10 . Noua asociaţie a trecut
sub îndrumarea directă a Clubului Sportiv Muncitoresc — C.S'.M.
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Acest eveniment a dat un nou avînt mişcării sportive. Se abordează
noi discipline sportive, ca volley, formîndu-se echipă masculină şi
echipă feminină. Participarea la campionatul orăşenesc, cu toate că
nu a adus rezultate remarcabile, a constituit un prilej de afirmare a
unor jucători talentaţi, antrenarea în mişcarea sportivă şi creşterea
numărului jucătorilor.

Diploma

„Cupa

8 martie"

1957

acordată

şahiştilor

întrecerile sportive între unele secţii de producţie, ce la început au
avut un rol secundar în mişcarea sportivă, au marcat în această
perioadă o ascensiune rapidă. An de an s-a desfăşurat o intensă întrecere la disciplinele: fotbal, volley, şah şi tenis de masă. în acest
„campionat" inter-secţii, cele mai bune rezultate le-au obţinut:
—
—
—
-—
—

secţia
secţia
secţia
secţia
secţia

întreţinere — la fotbal volley, tenis de masă
mlaşini — la fotbal
m o n t a j — la tenis de masă şi f o t b a l
prototip — la şah
m a n u a l — la şah.

In fotografia următoare, echipa secţiei manual—'şlefuit (în alb) în meciul cu echipa „Record", în spartachiada tineretului din 1962. în acest
meci echipa noastră a ieşit învingătoare eu scorul de 3 : 2.
Pepiniera echipei de fotbal, echipa de juniori, se antrena cu toată
seriozitatea pentru obţinerea unei performanţe. Şi iată că la campio1 8 — Monografia Fabricii de Mobilă „Libertatea" Cluj
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natul municipal de fotbal, ediţia 1964—1965 reuşeşte să se claseze pe
locul II. Echipa de juniori era formată din: Petre, Moraru, Fodor,
Lucaci, Farcădi, Berecz, Pop, Felecan, Dumitraş, Burcă, Stanciu, Cîmpean, Mişan.
După anul 1965 a urmat o perioadă de declin în activitatea fotbalistică, organele de conducere ale asociaţiei neacordînd suifcient sprijin.
O schimbare salutară se petrece însă în anul 1968 cînd s-a trecut la
reorganizarea întregii activităţi sportive, sub îndrumarea directă a
Comitetului sindicatului, înregistrîndu-se şi o creştere substanţială a
bugetului.
In urmă cu 5 ani s-a trecut la formarea noii echipe de fotbal, începînd cu echipa de pitici.
Sub îndrumarea atentă şi competentă a instructorului Alexandru
Horvâth, echipa de pitici obţine în anul 1967 un succes mare prin
clasarea pe locul II în campionatul orăşenesc. Consemnăm în imagine
câteva aspecte din meciul ce a avut loc între echipa de pitici „Libertatea" (în alb) şi echipa de copii a şcolii nr. 15 (în negru), meciul în
care piticii noştri au marcat 8 goluri.
Avînd ca antrenor pe Iosif Pâlfi, se organizează o nouă echipă de
fotbal seniori, cu următoarea formaţie: Morea (Torok) Gsiki, Fodor,
Chira, (Cherecheş) Csâszăr, Szabo (Gali), Burcă, Misiac, Tamâs, Fărăgău.
Formarea noii echipe
a fost de bun augur.
Jucătorii plini de ambiţie şi pasionaţi iubitori
ai jocului cu balonul
rotund, reuşesc o bine
meritată
perfomanţă.
Acumulând 49 de puncte din 56 posibile, şi
realizând un golaveraj
de 103: 19 echipa de
fotbal „Libertatea" devine câştigătoarea campionatului
municipal,
ediţia 1969—1970, promovând în campionatul
judeţean.
în semn de preţuire, prezentăm echipa campioană: instructorul Iosif
Pâlfy, Burcă, Szabo, Csiki, Gheorghiu, Chira, Gâll, Fărăgău, Morea,
Misiak, Molnâr, Csâszâr.
Rezultate remarcabile obţine echipa de juniori compusă din: Vicki,
(Ferdinand) Jakab, Abrudan, Fodor, Kovâcs — Papp, (Spirer), Chira
— Sândor, Sveitzer, Fărăgău, Ecselei, care au câştigat două ediţii în
campionatul orăşenesc, ediţia 1968—1969 şi ediţia 1969—1970. Iată-i
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„Libertatea"

diplome

Ioan Csete şi trofeele

şi trofee

sale

fotografiaţi în primăvara anului 1969 după meciul cu echipa Tehnofrig, în care au obţinut victoria cu scorul de 8 la 2.
Echipa de pitici a terminat pe locul II după echipa „U". în cinstea
lor organizaţia sportivă a organizat o excursie de 10 zile pe litoral, în
anii 1969 şi 1970.

Diplome

şi trofee ale halterofilului

Ioan

Csete

— Diplome cîştigate la „Cupa forestieră" organizată la Gherla în
1969:
—
—
—
—
—

locul III între asociaţii
locul III la tenis de masă
locul II la atletism
locul II la popice
Diplome cîştigate l>a şah şi tenis de masă, t r o f e e a c o r d a t e cîştigătorilor
întrecerilor initer-secţii la şah, tenis de masă volley şi fotbal.

Ucenicul din anul III Ioan Csete, este un sportiv halterofil cu un
bogat palmares. începînd cu anul 1967 şi pînă în prezent el a obţinut
numeroase medalii şi diplome de campion orăşenesc, judeţean, republican, — prin participarea lui la o serie de concursuri interne şi internaţionale.
încheiem aceste rînduri urînd sportivilor noi şi noi succese.
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NOTE
Partea I-a
ISTORICUL FABRICII
(1870—1948)

CAPITOLUL I
Despre începuturile fabricii
(1870—1924)

1

Lipsa izvoarelor documentare a creat mari greutăţi în prezentarea istoricului
fabricii. Pînă în anul 1945 nu ni s-au păstrat de doc însemnări sorise sau d a t e arhivale: asemenea surse există doar foarte sporadic pînă în anul 1924 şi s - a u distrus
aproape în întregime pentru anii ulteriori pînă în 1945. Materialul documentar de
ar.Mvă dintre anii 1945—1953 este foarte lacunar şi unilateral, referimdu-se în majoritate la rezultatele de natură economică, înregistrate în producţie, dar cu f o a r t e puţine
implicaţii privind problemele sociale, politice şi culturale legaite d e întreprindere. In
acest fel, lucrarea noastră se bazează — în partea sa istorică — p e material de
presă, cît şi pe amintirile foştilor muncitori ai fabricii. Pentru perioada de d u p ă
naţionalizare însă dispunem de un material informativ destul de bogat, aflat în
arhiva întreprinderii.
2

în anunţ figurează ca Tiirska.
Magyar Polgăr, din 10 iunie 1870.
4
Magyar Polgăr, din 11 mai 1872.
5
Magyar Polgăr, din 7 octombrie 1870.
6
Idem.
7
Magyar Polgăr, din 2 octombrie 1870.
8
Magyar Polgăr, din 31 ianuarie, 9 martie 1870.
9
Magyar Polgăr, din 11 mai 1872.
10 Idem.
3
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11

Magyar Polgăr, din 22 septembrie 1878.
Magyar Polgăr, din 17 decembrie 1872.
13 Magyar Compass, 1883, p. 434.
14
Magyar Polgăr, din 26 septembrie 1873.
15
M a g y a r Polgăr, din 19 ianuarie 1873.
16
Magyar Polgăr, din 22 septembrie 1878.
17 Magyar Polgăr, din 21 mai 1881.
is Magyar Polgăr, «din 10 septembrie 1881.
19
Magyar Polgăr, din 15 ianuarie 1882.
20
Idem.
21 Almanachul industrial, comercial şi cultural, 1924.
22
Muzsnai Urmossy Lajos, Kolozsvăr
kereskedelme
es ipara, Turda, 1898, p. 144.
23
Magyar polgăr, din 28 octombrie 1899.
24
Relatarea personală lui Otto Baatz.
25
Idem.
26
M a g y a r Polgăr, din 14 septembrie 1898; Ellenz&k, din 20 iunie 1906.
27
A kolozsvări
kereskedelmi
es iparkamara
jelentese,
anul 1878, p. 120 şi urm.
28
Kovari Lâszlo, Kolozsvăr sz. kir. vă ros lakosai es lakăsai az 1869/70-iki
nepszămlălăs szerint, Cluj, 1871, p. 35 şi urm.
29
Kolozsvăr, din 29 aprilie 1891.
30
L. Fodor, L. V a j d a , Contribuţii
la istoria
mişcării
sindicale
din
Transilvania
(1848—1917), Bucureşti, 1957, p. 13.
31
Kolozsvăr, din 11 martie 1891.
32
Szakszervezet,
din martie 1946.
33
N&pszava, din 2 aprilie 1904,
34
Erdelyi Munkăs, din 1 iulie 1903.
33
A Magyarorszăgi
Szocialisztikus
Munkăsmozgalmak
az 1902-ik evben, p. 224.
36
Erdelyi Munkăs, din 1 iulie 1903.
37
Idem.
38
Erdelyi Munkăs, din 1 septembrie 1906.
39
A Magyarorszăgi
Szocialisztikus
Munkăsmozgalmak
az 1906-ik &vben, p. 831—893.
40
Kolozsvări Munkăs, din 15 septembrie 1906.
41
A Magyarorszăgi
Szocialisztikus
Munkăsmozgalmak
az 1909-ik evben, p. 728—739.
42
Szocializmus,
anul VIII, 1908—1909, p. 475.
43
Nepszava, din 27 iunie 1911,
44
A kolozsvări
kereskedelmi
es iparkamara
jelentese,
anul 1912, p. 71.
12

CAPITOLUL II
în rindurile întreprinderilor de prelucrarea lemnului
(1924—1944)
1
2
3
4
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Ellenzik, din 26 iunie 1924.
Magyar Statisztikai Kdzlemenyek,
voi. 40, p. 1070.
Indicatorul industriei româneşti, 1925, p. 143 şi urm.
Almanachul
industrial, comercial şi cultural, Cluj, 1924, p. 123—145.

5

Lemnarul, din 15 aprilie 1923.
Famunkăs, din 5 aprilie 1923.
7
Famunkăs, din 15 iunie 1923.
s Famunkăs, din 15 iulie 1923.
9
Uj Kelet, din 5 iulie 1923.
10 Famunkăs, din 15 august 1923.
11 Romăniai N&pszava, din 18 martie 1923.
K F.llenzek, din 20 iulie 1924.
13
Relatarea personală a lui Bela Martonosi.
" Ellenzek, din 3 ianuarie 1926.
îs Ellenz&k, din 11 decembrie 1926.
16
Relatarea personală a lui Bela Martonosi.
17 Almanachul regnicolar, Cluj, 1886.
îs Lemnarul, din 15 martie 1923.
19 Făklya, din 25 martie 1921.
20
Relatarea personală a lui Anton Ballauer.
21 Făklya, din 15 mai 1921.
22
Consum, nr. 16 din 1930.
23 Consum, nr. 8 din 1932.
24
Registrul alfabetic al firmelor din Arh. Consiliului popular al municipiului C l u j
şi Registrele generale ale Tribunalului judeţului Cluj, rubrica falimente (evaluare
aproximativă).
25
Relatarea personală a lui Otto Baatz.
26
Indicatorul industriei româneşti, anii 1928 şi 1934 (evaluare aproximativă).
27
Arh. Consiliului Municipal Cluj, Registrul firmelor Dos. B/423.
28
Uj Kelet, din 1 martie 1927.
29
Realitatea Industrială, din 20 februarie 1927.
30
Romăniai Nepszava, din 26 august 1928.
31 Uj Kelet, din 22 septembrie 1932.
32
Joestet, din 31 ianuarie 1933.
33
Neplap, din 12 ianuarie 1933.
34
Mai Vilăg, din 2 octombrie 1930 şi Friss Hirek, din 10 mai 1932.
Magyar Ujsăg, din 6, 10, 22 martie 1932, Patria, din 4 februarie 1933, Friss
Hirek, din 3 februarie 1933, Neplap, din 4 februarie 1933, Jdestit,
din 3 f e b r u a r i e
1933, Keleti Ujsăg, din 3 februarie 1933.
36
Arhiva Consiliului Municipal Cluj, Registrul firmelor, Dos. B/423.
37
Almanachul regnicolar, Cluj, 1926.
38
Relatarea personală a lui Gheorghe Nyilas.
39
Arh. Consiliului Municipal Cluj, Registrul firmelor, dos. B/423.
49
Idem, dos. T/181 şi dos. B/423.
41
Relatarea personală a lui Ludovic Barabâs.
42
Arh. Consiliului Municipal Cluj, fond. Camera de comerţ şi industrie, dos.
3396, f. 69.
43
Relatarea personală a lui Bela Martonosi.
44
Arh. Consiliului Municipal Cluj, fond. Camera de comerţ şi industrie, dos, 3396,
f. 76.
« Idem, f. 75.
46
Idem, f. 57.
47
Indicatorul industriei româneşti, 1939—1940, p. 103—104.
6
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48

Arh. Consiliului Municipal Cluj, fond. Camera de comerţ şi industrie, dos.
3396, f. 18.
49
Idem, f. 20.
™ Idem, f. 25.
51
Arhiva Fabricii de mobile „ l i b e r t a t e a " Cluj, fond. „ERBA".
52 Idem.
53
Idem.
54
Idem.
55
Arh. Consiliului Municipal Cluj, fond. Camera de comerţ şi industrie, dos.
3396, f. 40.
s6 Idem, f. 41.
57
Arhiva Fabricii d e mobile „Libertatea" Cluj, fond. „ERBA".
58 Nepszava,
din 17, 20, 24 decembrie 1940, 1, 10, 12, 14 ianuarie, 21, 22, 26
februarie, 5, 12 martie 1941.
59
N&pszava, din 24 decembrie 1940.
60
Conferinţa a a v u t loc în l u n a noiembrie 1940, la Cluj.
61
Relatările personale ale lui losif Elbe şi Gheorghe Nyilas.
62
Idem.
63
Dokumentumok
a magyar ionadalmi
munkăsmozgalom
tortenetebol
1935—1945.
A kotetet osszâllitotta Pinter Istvân es Sv6d Lâszlo, Budapesta, 1964, p. 455.
64
Nepszava, din 17 septembrie 1943.
65
N&pszava, din 5 octombrie 1943.
66
A Szociăldemokrata
Part Titkărsăgănak
videki levelezese,
1942—1944.
67
Relatarea personală a lui losif Elbe.
08
Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.,
cota A XVIII-24.
69
Korunk, din iulie-august 1959, p. 982.
70
Relatările personale ale lui losif Elbe, Gheorghe Nyilas şi Anton Ballauer.
71
Tribuna Ardealului, din 18 octombrie 1944.

CAPITOLUL III
De la eliberare pînă la naţionalizare
(1944—1948)

1
Arhiva Fabricii d e mobile „ l i b e r t a t e a " Cluj, fond.
2 Idem.
3
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Cluj, fond. nr.
4
A r h i v a Fabricii d e mobile „Libertatea" Cluj, fond.
5
Adevărul Ardealului, din 12 aprilie 1945.
6
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea" Cluj, fond.
7
Arh. Consiliului Municipal Oluj, fond. Camera
3396, f. 3.
8
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea" Cluj, fond.
9
Idem, dos. Raportate,
i» Idem.
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„ERBA".
1/1944, f. 12.
„ERBA".
„ERBA".
de comerţ
„ERBA".

şi

industrie,

dos.

11

Idem, dos. Corespondenţe.
Idem, dos. Inventare.
13
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Cluj, fond. nr. 2/1945, f. 7.
14
Arhiva Fabriaii de mobile „Libertatea" Cluj, fond. ,,ERBA", dos. Inventare,
is idem, dos. Inventare.
ie Igazsdg, din 12 iunie 1948.
12

Partea Il-a
PE CALEA FĂURIRII UNEI ÎNTREPRINDERI SOCIALISTE
(1948—1970)

CAPITOLUL I
Dezvoltarea bazei tehnice

1

N. Ceauşescu, Opere, voi. I, Bucureşti, p. 386.
M. Suder, Economia României 1944—1949, Bucureşti, p. 244.
3
Arhivia Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, tabelul nr. 5 şi 6.
4
Idem, tabelul nr. 6.
s Rezoluţii şi hotărîri ale C.C. al P.C.R. 1948—1950, Bucureşti, 1951, p. 277.
6
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, tabelul nr. 3.
7
Idem, proces verbal nr. 8753.
8
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond investiţii, procese verbale de
desfăşurarea lucrărilor.
9
Idem.
10
Idem, fond plan, tabelul nr. 6.
11 Idem, tabelul nr. 3.
12
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. contabilitate, registrul numerelor
•ie inventar.
13
Idem, fond. plan, tabelul nr. 1.
14
Idem, tabelul nr. 3.
15
Idem, fond. contabilitate, registrul numerelor de inv.
16
Idem, fişa întreprinderii.
17
Idem, fond. plan, tabelul nr. 6.
18 Idem, tabelul nr. 3 şi 6.
19
Idem, fond. investiţii, fişa plan de investiţii 1971—1975.
20
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. contabilitate, registrul numerelor
de inventar.
21
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. tehnic, registrul inovaţii
22
Idem.
23
Arhiva Fabricii d e mobile „Libertatea", fond. plan, tabelul nr. 6.
Idem.
2
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CAPITOLUL III.
Activitatea oamenilor în slujba producţiei
1 K. Marx — Fr. Engels, Opere alese, voi. I, Bucureşti, 1955, p. 72.
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", Fişa întreprinderii, tabelul nr. 2.
3
Idem, tabelul nr. 1 şi 2.
4
Idem.
5
Idem, tabelul nr. 2.
6
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond serviciul personal, tabelul nr. 12.
7
Idem.
s Idem.
9
Idem.
10
A r h i v a Fabricii d e mobile „Libertatea", fond contabilitatea, cont nr. 120.
11
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, dări de seamă statistice.
12 Idem.
13
Idem.
14
K. Marx — Fr. Engels, Opere, voi. 4, p. 480.
15
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, tabelul nr. 4.
16 Idem.
17
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. contabilitatea, cont. nr. 120.
18 Idem, oont. nr. 130.
19 Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond serviciul administrativ, tabelul nr. 14.
20
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. Comitetul sindical, tabele evidenţiaţi.
2
1 Idem, registrul propuneri ale salariaţilor.
22
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. tehnic registrul inovaţii.
23
Idem.
24
Idem.
25
Idem.
26
Idem.
27
„Făclia", din 11 ianuarie 1964.
28
A r h i v a Fabricii de mobile „Libertatea", fond. tehnic, registrul inovaţii.
29
Idem.
30 Idem.
si Idem.
32
Făclia, din 18 iunie 1960.
33
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. tehnic registrul inovaţii.
34
Idem.
35
V. I. Lenin, Opere complete, col. II, voi. 45, p. 407.
36
K. Marx — Fr. Engels, Opere, voi. 20, Bucureşti, 1964, p. 280.
37
V. Rausser, Bazele planiiicării economiei naţionale, Bucureşti, 1968, p. 138.
38
Arhiva Fabricii de mobile, „Libertatea", fond. plan. tabelul nr. 4.
39
Idem.
40
Idem.
4
1 A r h i v a Fabricii de mobile „Libertatea", fond. tehnic, registrul inovaţii.
42
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. O.P.M. situaţia
îndeplinirii
normelor.
43
Idem.
2
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CAPITOLUL III.
Producţia întreprinderii

1

Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, fişe evidenţă — realizări.
Idem.
3
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. serviciul personal, raport şef
(unitate Bucea.
4
Idem.
5
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", Fişa întreprinderii, tabelul nr. 1.
6
Idem.
7
V. Rausser, o.c., p. 99.
8
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, fişe evidenţă — realizări.
9
Idem, tabelul nr. 1.
10
Idem, fişe evidenţă — realizări.
" Idem.
îs Idem.
îs Idem.
i' Idem, fişe evidenţă — realizări 1970.
15
Idem.
iG
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, tabelul nr. 1.
17 Idem, fişe evidenţă — realizări,
îs Economia României 1944—Î959, Bucureşti, 1960, p.
i° Agenda forestieră, Bucureşti 1939.
20
Gh. Gheorghiu-Dej — Articole şi cuvîntări, Bucureşti, 1955, pag. 77.
21 Idem, pag. 153.
22
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, fişe evidenţă — realizări.
23 Idem, tabelul nr. 1.
24
Idem.
25
Idem, fişe evidenţă — realizări 1970.
26
N. Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste, voi. II,
Bucureşti, 1968, pag. 217.
27
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, planul 1970.
28
Idem, fişe evidenţă — realizări 1970.
29
Arhiva Fabricii de mobilă „Libertatea", fond. contabilitate, dări de seamă contabile anuale, 1950—1970.
3" Idem.
si Idem.
32 idem.
33 Arhiva C.E.I.L. Cluj, fond. preţuri, plan preţ-cost 1970.
34
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea" fond. contabilitate, dare de seamă contabilă anuală, 1950.
35 Idem, 1950—1970.
36
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, fişa de evidenţă — realizări.
37
Idem, tabelul nr. 6.
38
N. Ceauşescu, Raport la cel de al X-lea Congres al P.C.R. Bucureşti, 1968, pag. 15.
39
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. plan, plan de producţie 1971—1975
{ed. iulie 1970).
2
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CAPITOLUL IV
Viaţa cultural—sportivă

1

Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. Comitetul sindical, dos.
„Libertăţii".
2 Idem.
3 Idem.
4
Idem.
5
Idem.
6
Făclia, din 6 decembrie 1962.
7
Idem, din 13 mai 1960.
8
Arhiva Fabricii de mobile „Libertatea", fond. Comitetul sindical, dos.
„Libertatea".
9
Idem.
10
Idem.

Clubul

Clubuî

CUPRINS

Cuvînt înainte

5

Partea a I-a
ISTORICUL FABRICII
(1870—1948)

CAPITOLUL I.
Despre începuturile fabricii (1870—1924) (L. Vajda)
1. întemeierea
2. încetăţenirea
3. Stăpîn nou — denumire v e c h e
4. Organizare şi luptă

12
13
15
18
21

CAPITOLUL II.
In rîndurile întreprinderilor de prelucrarea lemnului (1924—1944) (L. Vajda)
1. Firma Trişka pe calea unei noi producţii
2. De la prelucrarea lemnului la industrializare
3. Angajaţii firmei în rîndurile mişcării muncitoreşti
4. Anii crizei economice
5. Sub firma „Baering"
6. Sub firma „ERBA"
7. Rezistenţa şi salvarea fabricii

27
29
31
38
42
44
49
57
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CAPITOLUL III.
De la eliberare la naţionalizare (1944—1948) (L. Vajda)
1. Reconstrucţia fabricii
2. In luptă pentru îmbunătăţirea producţiei
3. Naţionalizarea

65
65
70
75

Partea a Il-a
PE CALEA FĂURIRII UNEI ÎNTREPRINDERI SOCIALISTE
(1948—1970)
CAPITOLUL I.
Dezvoltarea bazei tehnice (S. Chiorean, Gh. Cosac)
1. Fabrica pe drumuri noi
2. Construirea unei fabrici noi

79
81
84

CAPITOLUL II.
Activitatea omului în slujba producţiei (S. Chiorean, Gh. Cosac)
1. Personalul fabricii în condiţii noi de muncă şi de trai . . .
2. Organizarea şi conducerea producţiei
3. Mişcarea de inovaţii şi raţionalizări
4. Productivitatea muncii

.

.

.

.
:

:

121
123
156
164
193

CAPITOLUL III.
Producţia întreprinderii (S. Chiorean, Gh. Cosac,
I. Gliga p. 227—240)
1. Volum — sortimentaţie
2. De la Cluj . . . în Canada
3. Cheltuielile de producţie şi rentabilitatea întreprinderii
4. Viitorul fabricii

199
201
226
234
244

CAPITOLUL IV.
Viaţa cultural-sportivă (S. Chiorean, Gh. Cosac)
1. Activitatea cultural-artistică
2. Mişcarea sportivă de-a lungul anilor :
:
:
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PROTOTIPURI DE MOBILĂ MODERNĂ

Programul

Sufrageria

.,ARMONIA"

„Cosmos

J"

Sufrageria

,,Cosmos

3"

Sufrageria

„642—2""
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„
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Comoda

stil
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Artizanat

Artizanat

„Figurine"

„Serviciu

de

birou"

1

OBIECTE DE ARTIZANAT

Reproducere

Reproducere

după

după

Brîncuş

Brîncuş

— „Masa

— „Coloana

tăcerii"

infinitului"
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Artizanat
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mulate"
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