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t n cerc tar a trecutului alorio d luptă revoluţionară 
a Partid ului Comunist Homân şi a organizaţiilor sale 

de masă, un loc importa.n t îl ocupă depistar a şi cunoaş
terea locurilor şi caselor legate de activita tea forţelor re
voluţionare şi d mocratic din ţara noastră în fru.nte cu 
comuni~tii, de luptai r voluţion ară a Partidului omunist 
Român1• 

1n cadrul ac stor sedi i s-au organizat num roase şe
dinţe şi întruniri ale s cţiunilor partidului comunis t, ti
neretului socialist şi ale organizaţiilor sindical ; s-au ţinu t 
o s rie d ursuri şi conferinţe, în car se tratau pro
bleme al materiali mului dialecti şi istoric, d istoria 
mişcării muncitoreşti şi r voluţionare din Homânia, co
nomic politică , socială etc.; s-au el sfăşurat ş dinţc şi 
consfătuiri pentru pr gătir a bătăliilor el e cl asă al pro
letariatului român, p ntru analizarea celor mai adecvate 
fo rme m nite ă ducă la intensificarea 1 găturilor parti
dului cu oam nii m uncii din oraşel „ i sat le judeţului 
Prahova, cu t in r tul, f meilc, ostaşii , la amplificar ea 
continuă a lupt i muncitorilor; au fost t i părite ş i <tclăpos
tite materi al ou caracter r voluţionar; tot aici er au cen
tralizat a jutoar·ele mat rial provenit clin col ctele orga
nizat în rîncl ul maselor de oameni ai muncii din jud eţul 
I rahova şi destinate luptr1torilor comuni şti şi anti fascişti 
nflaţi în det nţiune. 

Casele şi sediil e erau organizate, de regulă , în car
tierele mărginaşe ale oraş lor, p ntru a fi ferit de ochii 
agenţilor Siguranţ i. 1n c le mai multe cazuri se ale
geau locuinţ aparţinînd familiilor muncitor şt i. De pre
gătirea şi organizarea acestor cas răspundeau comunişti 
încercaţi , selectaţi şi verificaţi cu cea mai marc grij ă, 
car e în documente! de partid sint menţi onaţi cu ter
menul d „aparat tehn io"2. 

1n activitatea lor trebuiau să se împletească organic 
hotărîrea, ingeniozitatea ş i r igorile disciplinei conspira
tiv de partid. 1n ace te case urma să se organizeze 
act,ivitatea de partid ş i el e .T.C., sau să fie ·găzduiţi acti
viştii 1nsărcinaţi cu menţinerea legăturii într organele 
de conduc r ş i organizaţiile P.C.R 

Activi ştii clin apara tul t hn ic îngiijeau ca locuin-
ţel e alese să corespundă întru totul unor cerinţ ale 
muncii ilegale3• Casele şi sediile în car se tipăreau pr a 
comunistă ş i celelalte mat riale cu conţinut r voluţionar 

trebuie să dispună ele o încăper izolată, unde să poată 
funcţiona ma.,inil de multiplicare. Jn as tfel ele situaţii , 

s ingura p rsoană car put a să intre aici era „tehnicul". 
El ad ucea manu cris J -, asigura aproviz ionar a cu ma-

1 I. Toacă, M. Dogaru, T. Pintcanu, Locuri ş i case Zeaale 
de crearecr P . . R (1918- 1921), în „Anale de istoric" XXII, nr. 
2/1976, p. 73. 

2 Gh. N acşu şi Gheorghe Tudor, Locuri şi case l ega l e de 
activitatea Partidului Comunist flomân în anii 1924- i933 în 
„Anale de istori e" a nul XXII, nr. 5-6/1976. Vezi şi Arhi'.yelc 
Statului Ploieşti, fond Prefectura jud . Prahova, dosar 119/1934, 
Iilclic 35, 36. 

3 Idem. 
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Aspect a l v ch iului centru a l ora~ulu i P l oieş t i, loc de dcsff1-
şunarc a unor important;(> a ·\iun i muncitoreşti. Aici s-a u a fla 

luhul :oda l işti l or clin a l a Cîm pin ii nr. :1 ş i s<lla Victoria 
de pe str. RomanCt. 

teriialeJe n -cesarc muJt.iplicării , m şi scoaterea din res
p ctivelc cas a publicaţiilor impr.imatc. 

Marile acţiuni grevi te din anii avîntului revoluţion ar, 
la care munciţ01ii au acţi onat în front unic pentru apă
rarea int r selo1· lor, care er au în ac laşi timp ş i inte
resele întregului popor r omân, a testă r ezultatul firesc 
al n umeroas lor adunări, întruniri , mitinguri şi demon
straţii , pregătite şi hotărîte în lăcaşurile sociaUste din 
judeţul Prahova . i din întreaga ţară . 

Casele ş i sediile mişcării mw1citpreş ti prahoven din 
această perioadă îşi au propria lor istorie, constituind 
tribune ale confruntărilor ele idei, şcoli de educaţi e po
litică, id ologică .) organizatorică , locuri d întruniri 
ale muncitorilor4. 

Sediul din Ploieş ti al secţiunii Jocale a Partidului 
Socialist, Calea Cîmi>inii nr. 35. Hcferitor la activitatea 
clesfăşurat;ă în acest s diu , un docum nt din 1 d c m
brie 1918 menţionează că ordinea de ţinere a şedinţelor 

săptămînal , hotărîtă ele către com it t le locale în şe

dinţa comună, era următoarea: 

Lun i : Sindicatul cizmari 
Marţi : Comitet l şi comisia locală 

4 I. Toacă, M . Dogaru, T. Pintean, lucr. cit., în „Anale de is
toric" an ul XXII, nr. 2/1976, p. 73- 35. 

5 Arhiva C .. al P .. R., fon d nr. 1, mapa 23 din 19L9. Apel 
către iJilOpulaţia oraşului Ploi~ti, tipărit de secţiunea locală a 
!Partidului Socialist, cu prilejul a legerilor parlamentare din 1919. 
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'cd iul din Ploi c~ ti a l sccţilmii Juca te a Partidului Socialist, Ca
lea Cîmpinii nr. 3. 

Miercuri : ora 3 p . m . chelneri 
Joi: tîmplari 
Vineri: corul 
Sîmbătă: sindicatul mi "t 
Dumin i că: ora 9 dim. brutari 
Duminică: ora 3 p . m . conferinţele secţiunii partidului 
Duminică: ora 2 p. m. „Cercul Tinere tului" 
In acelaşi document figura înştiinţarea: „Pentru a 

strînge legăturile noastre cu toţi tovarăşii, atît din omş, 
cît şi din restul ţării, amintim că sediul mişcării se află 
tot în vechiul local din Calea Cîmpinii nr. 3"6. 

In acest sediu îşi avea redacţia şi organul de presă 
al secţiunii Prahova a P artidului Socialist „Lupta socia
listă", apărut în perioada 10 februarie 1919 - 29 iunie 
1924, în mod legal, ca organ al mişcării sindicale şi so
cialiste din Prahova. Ziarul reflecta, iniţial, poziţiile ele
mentelor de s tînga, revoluţionare, care militau în direc
ţia creării Partidului Comtmist, luÎnd atitudin împo
triva regimului de teroar e instituit de autorităţi, critiaînd 
cu vehemenţă îngrădirea tuturor libertăţilor cetăţeneşti, 
starea de asediu şi cenzura. 

In cursul lunii decembrie 1918, la sediul aceluiaşi 
club socialist din Ploieşti, s-a ţinut o întrunire a peste 
300 de muncitori. Localul organizaţiilor socialiste fiind 
neîncăpător, mulţimea a ocupat strada, circulaţia fiind 
întreruptă timp de două ore. Corul a intonat în continuu 
cîntece socialiste. Cuvîntările la întrunire, ţinute de 
Teodor Iordăchescu, Constantin Mănescu şi alţii, au fost 
însoţite continuu de aplauzele mulţimii şi de lozinca 
„Trăiască socialismul"7. Dintre numeroasele întruniri ale 
muncitorimii prahovene, care au avut loc în localul Clu
bului socialist din Ploieşti, amintim: întrunirea munci
torilor ceferişti din 22 august 1919, la care direcţia C.F.R. 
a fost acuzată pentru lipsă de interes faţă de condiţiile 
de muncă şi de viaţă ale feroviarilorB; întrunirea meta
lurgiştilor din Ploieşti, organizată la 18 martie 1920 cu 
prilejul împlinirii a 6 ani d la moartea lui Ştefan Gheor
ghiu şi 49 de ani de la Comuna din Paris, la care au 
participat peste 300 de muncitori9. 

1n salat Clubului socialist din Ploieşti, la 28 aprilie 
1920, s-a desfăşurat o întrunire a lucrătorilor de la De
poul C.F.R. Ploieşti-Sud, unde s-a discutat despre si
tuaţia grea a muncitorilor ceferişti şi sărbătorirea zilei 
de 1 Mai (1920), menţionîndu-se că: „este necesar să 

6 „Socia li smul", organ al Pa!'tidului Socialist şi a l Uniunii 
Sindicale, din 1 decembrie 1918. 

7 „Socialismul" din 11 decembrie 1918. 
8 Idem. 
9 Arhivele StatulUi Ploieşti, fond nr. '119. dosar 33/1920, f. 21. 

'cdiul din Ploieşti a l Comisi e i loca le a s indicatelor, str. Teatru
lui nr. 10. 

Hotelul „Moldavia" din Ploieşti a cărei sală. şi grădin ă. au con
stituit loc de întrunire a muncitorilor. 

vina cu toţii la sediul clubului socialist la orele 9112, 
pentru că de acolo, în frunte cu steagul roşu, să se plece 
spre grădina «Eliseu:u, unde va avea loc serbarea şi unde 
li se va vorbi" muncitorilor despre însemnătatea zilei de 
1 Mai 10• 

in sala din Calea Cîmpinii nr. 3 au avut loc, de ase
menea, pumeroase şedinţe, întruniri ale membrilor sec
ţiunii din Ploieşti a Partidului Socialist-Comunist, fiind 
adopta te moţiuni, elaborate manifeste de protest împo
triva arestării delegaţilor la Congresul I al P .C.R „ cerîn
du-se eliberarea neîntîrziată a acestora, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi de muncă ale muncitorilor pra-

10 Arhivele Statului Ploieşti, fond nr. 119, dosar 29/1920, f. 2. 
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Cas le Sfetcscu din ~tr . GoJ e~ li uncl P s-a a J:lat sPdi ut sindicatC'lor 
d in P loi ·~ li . 19:.!0. 

hov ni, au fost lansate eh •mă ri la întrw1iri ş i m;in if ~s
taţii organ iza te cu prilejul nnivcr ării zile lor el 1 Mai 
ctc.11 

1n anu l 1922 ongresul al II-lca al P .. R. s-a desfă
şurat, în o ndiţii d s •mil ga litat , în casa pictorului 
Alexandru Vodă din Ploieşti, a tăzi d molală în urm a 
s i stema ti zării oraşului. O placă com morativă, afla tă în 
Piaţa 16 Februa ri , marchează locul d esfăşurării aces
tui important ven im nt. Este ştiut că la lucrările con
gresului a u participat 34 ele d legaţi, 12 membri ai 
Comitetului x utiv ul pa rtidului , 18 delegaţi <ii se -
ţiunilor şi ai organizaţiilor c muni te din Bucur ş ti , I I.o
i şti , Ct„1iova, Turnu S 'V rin, Galaţi, Braşov, Con tanţu, 
Tîrgu Mur ş, Tim i şoara, Focşani, Arad şi ibiu , doi rc
pr z ntanţi a i t in - r tului, o clel gată a cercului f 'm inin 
comuni st ij i un reprezenta nt a l F d raţiei comunis te bal 
canice12. 

ondiţiil oferite p ntru ţin r a congresului înl con
semnate de către Mihai Macavci, p articipan t la eveni
ment, astfel: „Aici, într-un atelier de pictură al tovară
şulu.i Vodă, în două camere cu ferestrele lipite Cll hîrtie 
şi pînză, ca să nu se vadă. şi să nu se audă nimic din 
afară, ne-am adunat 1Je te 70 de tovarăşi. Discuţiile au 
început cmn la 9 dimineaţa .~i pînă s-a7l examinat ra poar
tele şi -cm luat în di ·c tlţie toa.te problemele, a trecut 
miezul nopţii. Cu cîteva lămpi ele petrol ce abia ne 
lu.mina, clar într-o atmosferă ele bună dispoziţi , am 
izb11 tit să alegem un comilet şi ă ţinem pînă la 4 climi
neaţa, chiar o ~ eclinţă ele omitel ' 13. 

Sa la Liceului vechi din PJoi.eşti, strada Teatrului nr. 
10 - car' nu est alta el cît clădir •a actualului Mu z u ci 
Istoric şi Arheologic al jud ţului Prahova - a constitui t 
s cl iul Comisiei local a s indicat lor. In clăclir - a ace tui 
liceu, p atunci şcoală corn rcială, s-a ţinut în zil le d 
28-30 d c mbric 1898, primul ongres al Asociaţ iei 
g ncral a învăţătorilor clin România. Tot în această clă
dir s-au ci sfăşurat, în zilele d 5-7 ianuari 191-1, 
lucrările c lui el -al V-lea ongr s al organizaţiilor sin
d ical în într aga ţară. 

Aici au avut loc, d asemen a, n um eroa întruniri 
nle muncitorilor prahov ni. Una dintr ac tca a fost 
şi cca din 27 ia.nuari e 1920, ora 7 scara. Tran fonnată 
într -un adevărat miting, întrunirea a fost urma tă de 
o manifestaţi grandioasă pc străzi , în cînt cele sociali s t· 

11 Arhiva C •ntrală a .. ni P.C.ll ., Ionel nr. 4.7, dosar U:l25, 
f. 279. 

12 „Do ·w11ent din is toria parlidului com uni st ~i a mişcă
rii munri torel) ti ~i revoluţionare din România (mai 1921 - a ugust 
1924)", Bu ·urcşti, Editura politic:i, 1970, p . 761-762. • 

13 Mihai Mrn:::w·ci, Amintiri despr primul Congres al parti
dulu i, Editura tineretului, Bucur !-) ti , 1956, p. 121. 
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;1 le mun itorilor. Cu acest prilej a fos t lansa t un manifest 
de către Secţia parUdului sucia lbt ~i Com is ia J oc;1Jă a 
s ind icatelor din Ploie~ti 14 . 

La data de 15 februarie 1920, tot în ace •aşi sală a 
avut Io întrunirea organizată de Fed raţia . oc i alistă a 
Prah ovei ş i de 'omitclul rC'gional s indi ca l. d in Prahova. 
Cei 500 ele participrn1ţi la în trunire au nclopta t o m o
ţiun e prin m • s0 ccr<'a Jib rctn'a imed ia t ă a sociHli ş
til or ar 'Sta \i15. 

Grădina Moldavia din Ploieşti, str. Romană, care a 
av ut şi o sală, a onslituit un a lt s cliu de întrun ire a 
soci alişlil o1 · fi i ;_1 m un citorilor pn:thovcni . Nume roas, do
C' umcnt confirmă acest fapt. ln grădin a Molclavia" din 
I l o i eş li, Ja a 1 oi ·mbri l!J20, 2500 de 1~un citori cef ·
r i ş ti şi petrol i şti a u participat Ja întrunir a convocat{t 
de Partidul Socialist, uncie s-a hotărît în un animitat 
d 'clararea gr •vei gl'ncrnlc. Pai"licipan \ii a u d monstrat 
apoi p s trăzii o r -.JşuJui PJoi şt i , cîn tînd .,Int rnaţi o-

llotelul „Victoria" în a rarP1 snlii s-;1u desff1~ural numeroa„c
întrunfo·i a le munl'i lorimii ploic';>tPnc în anii 1.922-1928. 

Grup de 111u11c itori în f;iţ;i ·a..,C'i Poporului clin Ploic~ti la inau
g urarC';i <'i în nnul 1927. 

naln" 16. 1n urma în tru nirii, în ziua de 3 noiembrie 1920, 
s-a d •ci.arat gr 'Va generală în regiun a p troliferă, pro
teslîndu- c, totodat~, şi faţ.ă de modul de el sfăşu rare a 
al 'gcri]or din HJ20 . 

14 .,Socia li ~:nul" clin 3 februa r ie 1920. 
1s Ion St. Bai u , Paul D. Popescu, Istoria Prahovei i11 date, 

Ploieş ti, 1977, p. 2:.rn. 
16 Ib idem, p. 236. 
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O întrunir publică cu p ste 1000 de participanţi s-a 
ţi nut la 18 aprilie 1920 în pavilionul berări e i (grădinii 
Molclavia) din Ploi eş ti , fiind or.rrn;izată el e secţiunea lo
cală a partidului în cadrul campaniei pe ntru al e.~eri Ic• 
parla menta re. La înLr uni1·e a u luat cu vîntul candid aţi i 
soci<1li ş ti în alegeri 17 . Afişe ale Fed eraţiei Socialis te a 
P rahove i au mobiliza t muncitorii şi c tăţenii or;işului. 
Pl o ieş ti la întruniril e publice d.in 16 Ş i ·20 mai 1920, ci ~ 
la grf1dina „Moldavia" , p entru <1 protesta contra con
damnării miJibmtului socialist Mihail Gl1eorghiu Bujor 
la muncă silnică pc vi aţă, împotr iva politicii antimun 
ci toreş ti. dusă de cruvcrn etc. 1B. 

La 27 m ;irtic 1921 , în sala „Moldavia" clin Ploi şti 
ii avut loc adunarea de protes t împotr iva te rorii gu ver
name ntale, la care au participa t peste 300 el e muncitori1

Y. 

Tot ân sRla „Moldavia" din Ploieşti, în zilele de 19-
20 i.uni e Hl21 , s-a ele făşurat Congres ul general de con
stituire a Fed eraţie i partid lor ociali.st din Români a, 

Grc'\dina .,Cooperativa" di.n s t r . Consl<Intin Dobrogeanu-Gil 1"'•1, 
Joc ci întrunire a mun itorilor din PJoic'~ti. 

Casă din Ploi şti, str. A rrna!) i nr. 53. care, în anii 1925-Hl2P, 
a găzduit ~cdin\cle omite tuJui judeţean Valea Prahovl'i •tl 

P .C.R. 

din care făceau parte şi partidele soci alis te din Tra n
silvania, Banat şi cîteva organizaţii socialiste din vech a 
Românie20. 

11 Jon St. Bai u, Pa ul D. Popescu, op. cil., p . 21:t 
18 A,,rhivcle Statului Ploieşti, fond nr. 119, dosar nr. 33/1920, 

p. 58. 
19 „Socialismul" din 29 martie 1921. 
20 Marin C. Stănescu , Congresul al II-Zea al P.C.fl.. şi fa

llemnătatea lui istorică, în „Prahova - trepte de istorie", Ploi eşti, 
1971, p . 561• 

Casa din Ploi li ti , s t!'. G l1C'Ol'ghe Doja 111' . :l7, undi.', în anu l 1936, 
se \in cau liPdinţcle omilctului jud ţca n al U.T.C., la ca 1·c a 
pa rticipa t tovarăi;;ul N iC'Olal' Ceauşescu <'a instructor al C.C. a l 

U.T .C. 

Semn ificative ne apa1· ~i întrw1irile con.vocal de 
J>c1rtidul Socialist Com unis t clin Plo i eşt i , în sa la „Molda
v ia" , în zilele de 19 februarie iii 4 iuni.e 1922, întruniri 
]11 ca re s-a discutat problema solid a rităţii muncitorilor 
cu cei arestaţi la ongresul I al P .C.R.21. Cu acest pri 
lej, s-a în tocmit o li stă ele s ubscripţi' în spl'ijinul celor 
;ircs tuţi şi s-a adoptat o mo\:iunc prJn ca re se cerea eli
berarea tuturor deţinuţi lor cornuni1jti22. 

După scoaterea :în afara legii a Partid ului. Comunis t 
H.ornân, to1-1te ~ dinţ le organi zaţi e i loca le ~ i judeţen e 
;il e p1-1rticlului ş i Hl un.ora din o rga ni zaţiile revoluţionare 
ele masă, zia rele, gaz tele centrale şi locale com uniste au 
fost intc1·zi.:c. P entru Partidul omunist Român înce
peau a.ni .~ rei el e adîncă ilegalita te, d ' luptă clîrză ş i 
neabătută pentru înfrunta rea prigoa nei autorităţilot· şi 
împlinirea nobil elor <J S pirnţii a.le cla. i muncitoare, ale 
poporului român. 

Şedinţele ~i con sfătuiri.l e Hegion.alei l rahova a Parti
dului ConlUnist Homân, precum ~i al e Comitetului ju
deţea n el e partid :-nu desfăşurat în condiţ iil e il egalităţii, 
între anii .l925- Hl29, într-o casă situată pe actuala 
stradă Ştefan Gheorghiu nr. 51 din Ploicşti23, iar, între 
a nii 19:31 - 19:33, pe strada Armaşi nr. 35. 

ln anul 1925 un g rup el tineri muncitori <1u pus ba
zelo comitetelor orăşen esc 1ji jucl cţc.'i:ln ak LJniunii Tine
retulu i Comunist Prahova. în casa conspirativă de pe 
actuala Strada Soarehti nr. 25 clin Ploieşt i (loc în car 
se află astăzi şi o pl8că comemorativă c;u·e co n st>mn ează 
;icest eveniment)24. 

Sediul sindicalelor din Ploieşti est - menţionat în do
cum ente ca fun cţionîncl în fostele case Sfetescu situate 
pc str. Goleşti. Astfel, un apel al comiteLulu.i ci - s indicat 
cl in Ploieş ti eh ma pe toţi tinerii mun citori la marea 
întrunire publică cc urma să aibă loc la 21 marti e 1920, 
în sala S indicatelor clin Ploieşti (Casele Sfet seu) . 

În anul HJ24 est menţionat de clocum nLc localul 
sindicatului metalurgic, în strada Tîrgusor nr. 46. Jn acesL 
sens, la 5 iuli e 192.+, un protest ~.I. 'co ndu cerii P.C.R. 
împotriva eonii ·că di „Luptei socialis te" clin Ploieşti, pu
blicat de ziarul „Aurora" r elata următoarele: „fn redac
ţia. ziarului «Lupta socia.lislă» clin Ploieş ti., într-un m o
m ent cî.ncl nu se găsea nimeni în local, cw f ăc11 t clescin-

2 1 i\J'hiva Pntrală :i C.C. al P .C. R., fond 47, dosar nr. 0325, 
f . 250. 

22 „Socialismul" clin 2 iuni e J!J22. 
23 Gh. Neacşu şi Gheonihe Tudor, T~ocuri şi rn se legale de 

activi tatea. JJ. C. H. înl·re anii 1!124- 1933, în „J\nale de istoric", 
a nul XXII. nr. 5-G/J97G, p . 79. 

24 Juli.a tiinescu, E ugen S ti.'tnescu, Ca.se şi. locuri 'i.storice 
legate de mişcarea muncitorească şi revoluţionară din Valea 
Prahovei, Ploieşti, 1978. 
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asa consp iraliv[1 din Ploieşti, str. 1•maşi nr. 4, [ol os ilă de 
U.T.C. în anii 1927-!D:.!5. 

Mach ta casei din P l oieşti, str. Jon C'C tllce nr. 12, unde a func
ţionat în anul 1939 o şcoarn d' cadre a C.C. al P.C.R. 

derea oamenii poliţiei . i au confiscat registre, manu-
crise, conturi, în sfîrşit tot ce au găsit. Pe de ;altă parte 

un subcomisar a pătruns în localul sindicatelor din strada 
Tîrgşor, unde tovarăşul Florescu, secretarul sindic?-t.~lui 
m etalurgist, protest'lnd împotriva acestei ~amavolmcz:, a 
fost arestat, ub pretext că ar fi ultragiat it.n comisar 
«În exerciţiul funcţiu.nii »"25. . 

In acelaşi sediu s-a constituit şi un nou secretariat 
regional d către Uniun a Sindicatelor Unitare. ~stfel, 
ziarul „Ferarul" anunţa, la 1 Mai 1926, acest evemment 
şi invita pe toţi muncitorii din Ploieşti, Cîmpina, Mo
reni, Băicoi, Ţintea, Buştenari, Azuga, Buşteni, Sinaia 
.. i din celelalte localităţi din jud ţ să se adreseze Uniu?ii 
Sindicatelor Unitare pentru. r giunea Prahova, Bu zau, 
Dîmboviţa în ved r ea obţinerii oricăror lămuri ri nece
sare încheie rii contractelor colective de muncă, rezol
vării conflictelor de muncă etc.26. Tot aici se desfăşurau 
si întrunirile Blocului M uncitoresc Ţărănesc. Impotriva 
tuturor participanţilor la aceste în.truniri, autori tăţile 
luau măsuri represive. Astfel, la adunarea din 16 mai 
1926, ţinută în sala sindicatelor din Ploieşti, cei 80 d 
participanţi au fost bruscaţi de poliţie deoarece „aceşti 
muncitori su.b masca sindicatului nu fac decît politică 
comunistă" - se arăta într-un document27

• 

2s „Documente din istoria partidului comunist ş i a m işcării 
muncitoreşti şi revoluţionare din România (mai 1921 - august 
1924)", Bucureşti, Editura politică, 1970, p . 745-746. 

26 „Ferarul", anul III, rn-. 1-5, din 1 mai 1926, p. 6. 
21 Arhivele Statului Ploieşti, fond Chestura de Poliţie Ploieşti, 

dosar nr. 114/1920, f. 197. 
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Patru ani mai lîrziu, în anul 1928, sediul sindicate
lor unitare se afla în strada Regina Maria nr. 35~!! , în 
Casa Popor ul ui Muncitor, jar cel d in strada Tî rgşor, deci 
fostul sediu , apare menţionat în docu mente ca fi ind se
di ul ·indicatului petrolis t caJ·e funcţionase din anul 1924 
în s trada Goleş ti nr. 129. 

Astfel, zia rul „ Proletarul", într-un articol reJattnd 
s ituaţia m unci torilor d in Valea Prahovei, preciza faptul 
că la P loie:-;;t i s indicatul 11e trolis t din strada Tîrguşor tre
buie · u s ţ i nu t ş i , de asemen ea, închegat, în sînul său, 

frontul un ic al tu tu ror exploataţilor d in industria pe
trolului din Plo ieş ti3o . 

Zic rul "Socialismul", refcrindu-s într-un articol la 
un conflict de muncă de la rafinăria „As tra Română", 
r ~ lata despre tratativele dintre m uncitori şi patroni des
făşurate la Inspectoratul muncii, m uncitorii al ·ătuind un 
memoriu u r vend icăril e socialist" In u rma d i scuţiilor 
asupra celor 26 d punct din memodu, d legaţ ii munci
torilor au întocmi t tabel car u rmau a fi semnate de 
aceştia la sediul sindicatelor clin strada Ruduhti nr. 3P1. 
Iată, deci, că apare menţiona t u n alt sediu al sindicatului 
muncitorilor· d in jnd ustria p trolul ui - probabil m uta t 
ulterior în ·1 est local d in trada Tîrgşor. 

Carul cu ber e - sau Sala Victoria -, c a fost situat 
pe slracla R01nană, era şi sală de întruniri public , după 
<"Um s mcnţion ază în numeroase docum ente d in perioada 
d niloc 1922- 1928. Din multitudinea de acţiuni desfăşu

rate în acest local, consemnăm întrunirea de protest, din 
22 octom brie 1922, împotriva impozitelor ce apăsau asu
pra m uncitorilor, împotriva jafulu i organizat în averea 

2a „Viaţa Muncitoare", 8 iulie 1928. 
29 Arhiva Comitetului Judeţean P ra hova al P .C.R., dosar 

44/1922 , f. 372. 

30 „Proletarul" din 1.I.1932. 
31 „Socialismul" din 18 d c mbrie 1932 . 

lădirc d in împina în ca re, după prăbu'ih·ea închisorii Dof-
tana , în noi embrie 1940, a u fost ad ăpostiţi d ţinuţii politici . 
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Sala de con[crin\ c a Ci.!sei I opo rului Mun c itor din Ci111pin;1 . 

publică, împotriva scumpil'ii traiului clc.32. Ac 'astă sal ă 
'ste menţion a tă ele nltc documente şi în anii următori, 
ca Joc el întrunire a muncitorilor din Ploieşti, cum n fo:t 
cca din l aprilie 1928, înd s-a adoptat o moţiune ck 
protest împotriva exploatăr·ii, sau marca întrnnirc publică 
din 9 dec mbrie 1928, convocată de se ·ţiunca din Ploi şii 
a Pa rtidului Socialist cu prilejul alegerilor clin acel an33. 

Sala Eliseu, ce se afla pc Bulevardul Independenţei 
din Ploieşti, es te consemnată de docu mente ele ase me nea, 
c<1 sală d întruniri publice ale muncitorimii prahoven e. 
Astf l, aici s-a ţinut o întrun ire publică a ceferiştilor din 
localitate, la ca re au luat parte cca 150 d ceferişti şi 
cca 200 de lucrători din diferi te fabrici. Cu ocazia ac s tei 
în truniri s-au împărţit manjfoste lansate de muncitorii 
c ferişti34 . In aceeaş i sală, în ziua de 25 aprili e 1922. 
a avut loc un miting de protest împotriva asasinării lui 
Leonte Filipes u. O săptămînă mai tîrziu a apărut ma
n ii ~ stul lansat de secţiunea Partidului Sociali ·t Comunis t 
din Prahova, pentru sărbătorirea zilei ele 1 Mai, cc urma 
să se desfăşoare duminică, 30 aprilie 1922, orele 9,00 în 
sala Eliseu 35. Sala Eliseu - fiind mai încăpătoare - a 
constituit frccv nt locul el întrunire a muncitorimii plo
ieştene, a B.M.T. sau ele întruniri electorale. Dintre aces
t a, menţionăm adunar a encrală a mun.citorilor petro
l işti din 23 iulie 1926, clupă care muncitorii, în număr 
ele peste 700, s-au deplasat in corpore pe s trăzile oraşului 
manifestînd în. faţa prefccturii36. In aceea„ i sală s-a mai 
desfăşurat o întrunjre electorală a Blocului Muncitoresc 
Ţărănesc, în ziua de 3 iulie 1927, unel e participanţii au 
descris situaţia grea a mas lor muncitoare ele la oraşe 
[;ii sate şi au protestat contra scoaterfr Partidului Comunis t 
Homân :în fara 1 gii, c rîncl legalizarea sa37. Cu această 
ocaz i.e a fost adr sată o petiţie, ele către B.M.T. din. 
Prahova, mirustrului ele interne în care s reclama faptul 
că : „la Ploieşti a fost împiedicată întrunirea şi sala nu 
s-a putut deschide decît după 3 ore de pertractări cu or
ganele de siguranţă", menţionîndu-se, totodată, că va 
fi trimisă o delegaţie la Ministerul de Interne car ' 
să protesteze verbal împotriva acestei r presiuni3B. Mo
tivul invocat de autorităţile locale pentru opoziţia lor 
faţă de adunarea din sala „Eliseu" era xistenţa mani
festelor subversive. Cu ocazia acestei întruniri, care des
chidea campania electorală a B.M.T. în Prahova, a fost 
trimisă o tele!ITamă către primul ministru prin care mun-

32 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 47, dosar 7532, f. 40. 
33 „Viaţa Muncitoare" din 29 aprili e Hl28. 
34 Alrhivele Statului Ploie~ti, fond 1Jl9, dosar 33/1920, f. 75. 
35 "Ferarul", Anul I, nr. 6 din 1 a ugust 1924. 
36 "Tzvoar istorice prahove ne" (1918-1928), Ploieşti, 1975, 

Cu.J.egere de documente sub 1ngrijirca unui ol ctiv de a utori, 
p. 11, 23. 

37 Ibidem, documentul nr. 23, p. 11. 
38 „înainte" din 26 iunie 1!)27. 

citorH protestau împotriva cibuzurilor autorităţilor şi or
ganelor le poliţie .. i cereau „-încetarea ilegalităţilor făcîn
du-se ră.spunzător guvernul ele toate aceste mijloace care 
răpeau liberiatea de întrunire a ma elor mu.ncitoare"3Y. 

'Casa Po1>orului Muncitor din Ploieşti amplasată pe 
fosta str. Regina Maria nr. 35, a fost con stituită juridi 
„ca ocie tate cooperativă de culiură, sport, p1·oducţie, con
sum, credit şi economie, ajutor reciproc şi binefacere" 
în a nul 1923. Construcţia clădirii a început de la ac astă 
dată prin contribuţia b nevolă a muncitorimii prahovene 
şi s-a terminat în anul 1927, la 4 el embrie acelflşi an 
avînd loc inaugurar~a ci. 

D la data fondării şi pînă la inaugurm·ea lăcaşului 
s-au scurs des tui ani; motivul îl despdndem uşor: lipsa 
banilor. Datorită acestui fapt, Casa Poporului Muncitor 
din l Joieşti lansează un apel către într aga muncitorime 
ploieşt ană, din car e cităm: „Pentru a pvne la adăpost 

C;:isil r·onspir,1tivă din Cîmp in::1 , s tr. Dobrogeanu-Cherra nr. 17, 
und e . -au ţinut ~cdin\e ;dr· organi :w\iei !oral' a P.C.R. 

cli.minvl no trtL propriu. de o eveni1.wlă pierdere, ronsiliiil 
de admini ' traţie al Casei Poporului. Muncitor din Plo
ieş ii face un că.lcluros apel că.ire întreaga munciiorime 
conşiientii., care încă lu crează, să vină în sprijinul acestei 
institi1ţii muncitoreş ti, clonîncl salari11l pe o zi, pmtrtL 
salvarea ei." In continu ar , .în acest apel se mai arăta: 
„Cine nu cunoaşte valoarea cccestui local? Cine nu şiie 
cite nevoi -cm satisfă.cut .~·i se mai satisfac înăuntrul 
lui? Mai cu seamă acum cî.nd, mai mult ca oricînd, mun
citorimea din industria petrolului este din nou amenin
ţată de concedieri, şomaj şi alte neajunsuri! Unele se va 
aduna această muncitorime biciuită, în altă parte decî t la 

localul inclical, spre a discuta asupra nevoilor ei"40 . 

Apelul lansat de Consiliul de administraţie al Ccisei 
Poporului Muncitor s încheia astfel: „Avem speranţa 
că muncitorimea va înţelege importanţa apelului nostru 
şi a căminului venind în sprijinul lui, donînd salariul pe 
o zi de lucru şi acorclî.nd împrumuturi de diferite sume". 

Constituind sediul el întTunire, de pregătire şi orga
nizare a principalelor acţiuni revoluţionare ale maselor 
mw1citoare din Valea Prahovei, ale comuniştilor, în con
diţiile gr le ale luptei ilegale, în fruntea cărora s-a situat 
organi zaţia locală a Partidului Comunist Român, Casa 
Poporulw Muncitor clin Ploieşti a reprezentat o adevărată 
citadelă ele luptă revoluţionară a clasei muncitoar îm
potriva terorii antimuncitoreşti, a p€rsecuţiilor şi a mă
surilor represive ale autorităţilor şi regimului burghez, 
pentru drepturi şi libertăţi democratice, pentru o vi aţă 

39 „Inninte" din 23 iunie '1927. 
~0 „Viaţ.a Muncitoar " din 28 octombrie 1928. Vezi şi .,Izvoa

re istorice prahovene" (1918-1928). voi. I, Ploi~ti, 1975, p. 240. 
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Casi't din împin.a , situa tă în fostul parc Eker, unde au avut 
loc întiln iri a le com uni~ tilo r cîmpincni cu acti vişti ai C.C. al 

ip . .iR. 

mai bun[1 ~i mai dreaptă . Ast.fel, la 1 t noiembrie 1932, 
a avut loc ai i întrunirea muncitorilor de la rafinăria 
„As tra Română". Cu ac s t prile j ·-a di scuta t problema 
rea lizării frontului un.ic al muncitorilor, s-a al 'S Comite
tul de acţiun e a l muncitorilor pe trnli~ti, form a t clin 22 
de membri, a fost redac tat, din indica ţia ~i s ub directa 
îndrumare a m·gan iza ţiei P.C.R. , un m moriu care cu
prindea u1· 111 ~1toa,re l revendicări: majorarea salariilor, 
încetarea concedierilor, r eprimirea muncitorilor· concediaţi 
etc.41. La 17 noiembrie 1932, o rganiza ţiile locale ule P .. R. 
~ i Partidului . 'ocialist Independent au organizat, în aceeaşi 
~a l ă , o altă întrw1ir ' la ca re a fost adoptat m emoriul a 
2500 de mun citori ele la rafinăriil ' .,A tra Română", „Uni
rcCJ", „Vega", „Ori on", „Columbia" 42. 

În ziua ele 16 a ug ust 1932 s- a u întrunit aici aproape 
500 ele muncitori ele Ja rafinăriile „Ori on" ş i „Unirea", 
w11eninţaţi de o n o uă reducere a salariilor, care au re
dactat un m emoriu cerind încheierea unui contrn t co
lectiv el e muncă şi a u. ales trei delega ţi care să tra teze 
cu reprezentanţii în trcprinderilor43. 

Organizaţiile P.C.R. şi U.T.C. clin Ploieşti a u adopta t 
hotărîr a ele ·~ ţine î n fi ecar e zi, între orcl 16- 18, 
~ed inţe în Casa Poporului, în v el t·ca o rganizării în ziua 
de 21 ianuarie 1933 î n aceeasi sală, a unei mari întruniri 
fosoţite ele o manifestaţ ie el ~ protest . In ziua d e 21 ia
nua l'ie 1933, p este 1500 ele muncitori s-a u încolonat în 
faţa rafinăriei „As t ra Română" şi ele aici au pornit, stră
bătîn.d oraşul, pî nă la Casa Poporului, unde au ţinut 
adun.ar a44. La această întrunire a fost subliniată ideea 
realizării frontului w1ic al muncitorilor în lupta pentru 
cucerirea rev ndicărilor lor. In cuvîntul lor, numeroşi 
muncitori a u înfierat măsura luată de poliţie de a in
terzioe întrunirea45. 

In clădirea Casei Poporului din Ploieş ti au a vut loc 
numeroase alte întruniri ale muncitorilor din localita te ş i 
în anii următori, pînă în 1944, cînd clăclir·ea a fos t disb·usă 
în urma bombardării oraşului Ploieşti. Pe aces t loc, în, 
anul 1967, a fost înălţat un monwnent comemorativ. 

Alte locuri de întrunire ale muncitorilor din Ploieşti· 
.au fost: Grădina Veseliei din strada 8adu de la Afumaţi; 
Grădina Ghivu Orneanu din strada Tîrgşor; Grădina 
„Cooperativa" din strada Dobrogeanu-Gherea. 

Casa de pe strada Armaşi nr. 53 din Ploieşti, în care 
a funcţionat în anii 1925- 1929, Cercul de studiu mar-

41 Arhiva C.C. a l P.C .R„ fond 29, dosar 4504, f. 67, 342, 345. 
42 Ion St. Baicu, Paul D. Popescu, Istor'ia Prahovei în date, 

Ploi şti, 1979, p. 290. 
43 Ibidem. 
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44 Arhiva C.C. al P .C.R„ dosa r 4504, f. 378. 
45 „Socialismul" din 9 1unie 1920. 

:>.: is t- leninis t. Tot în această casă a funcţiona t sediu.L re
dacţiei zia rului „Frontul Unic" care a apărut în <.rni i 
1932- 19:.rn . .în ca meni din faţă se ţinea u ~cdi 1aţclc Ju
deţene i P.C.K„ între anii Hl25- l929 . 

Casa din Ploieşti, strada Gheorghe Doja nr. 37, unde 
se ţ i n~a u :;;ed inţe le Comite tului judeţean Prahova al U.T .C. 
în ;inul 1930 0i la care a pa rticipat ~i tovarăş ul Nicolae 
Cca u~escu ca ins tructor al C.C. al U.T .C. 

Casa din Ploiesti, strada Tudor Vladimirescu nr. 73 
und e• s-au ţinut c;clw1ăr:i al• o rga nizaţiilor jude ţen e :;;i 
m uni cipal P.C. K în anii 1925- 1926. 

Casa din Ploieşti, strada Armaşi nr. 4, folosită de 
l I.T.C . pentru î ntruniri conspi ra tive. 

Casa din Ploieşti, strada Ion Neculce nr. 12, în ca re 
<1 funcţ i onat, în anul 19;39, o şcoală ele cadre a C.C. al 
'l'.C.H,. Cursurile acestei l-!COli au fost frecventa te, între 
2o iunie ~ i 25 iuli e 19~!9, ele cătr tovarăşul Nico lae 
Ccau~escu . 

•I 

Cas~1 din Cimpinn în car orga nizaţ i a „A jutorul Roşu" a C'Olec
tat ajutoa re pen tru deţinuţii politici din în chisoa rea Doftana. 

Casa din Ploieşti, strada Democraţie i nr. 3, în sub
solul căreia a fu ncţionat tipografia Toboc în ianuarie 
1933 şi und e a fo t tipărit primul număr al :zia rului 
„Frontul Unic" . La foarte scurt timp ele la apariţia zia
rului, casa a fos t descoperită de organele ele s iguranţă 
care a u confiscat apara tura ele imprimare şi, totodată, au 
arestat pe cei care lucra u aici. 

I n strada Ştefan Gheorghiu nr. 51 s-a aflat clădirea 
care a fost folo ită în anii 1921- 1927 ele către Comite
tul r •gional Prahova al P .C.R., Consiliul local al sindi
ca telor ş i în car e a funcţionat şi cercul cultural „Ştefan 
G heorghiu" . Pe locul ci se află astăzi o placă comemo
rativă. 

ln Ploieşti pe strada Mălinului nr. 8 (fostă s tr . Hur
muzaki) exis tă casa unele, în camera clin faţă (fos tă bă
cănie), se s trîngeau col te.le p entru „Ajutorul roşu", des
tinate deţinuţilor şi antifasciştilor întemniţaţi la Doftan a. 

ln oraşul Ploieşti, pe strada Arcului nr. 3 s-a aflat 
apare tura tehnică ele imprimare şi tipărire. Aici a u fost 
dita te materiale ele propagandă comunis tă, manifeste, 

precum şi ziarul „Peh-olistul Roşu"46, în 1934. 
Casa din strada Tu.dor Balş nr. 65 din Ploieşti în care 

s-au întrunit comunişti discutînd problema propagandei 
comuniste printre soldaţi, militari, îndeosebi printre ti-

46 Adresa Prefecturii jud. Prahova către Ministerul de In
terne din 12 noiembrie 1934. prin care se infonna despre ares
tarea comuniştilor care tipăreau ziarul „Petrolistul roşu" (Arhi
vele Statului Ploieş ti, fond Prefectură , do5ar nr. 19/1934, f. 83 
şi 86). 
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11erii încorpo.n1ţi şi printre ţărani47. 

Şi în oraşul Cîmpina au exis ta t m ai multe imobile 
<:arc au funcţion a t ca sedii de întrunire a muncitorilor . 

Casa Poporului din Cîm11ina, ce a fos t amplasată pc 
actualul Bd . 23 August ş i unde ş i-a u desfăşura t activi
tatea muncitorii cîmpineni între a nii 1919- 1940. Aici si-au 
a vut, de fapt, sediul o rganizaţiile muncitoreş ti lo~ale. 
1n anul 1940 clădirea a fos t distrusă , î n w·m a unui in
<:endiu, împreună cu biblioteca soci ali stă exis tentă î n in
<:inta ei . 

Casa conspirativă din Cîmpina, strada Dobrogeanu 
Gherea nr. 17, unde s-au desfăş urat, în conditii ele ile
g alita te , şedinţe şi mici consfătuiri. Tot a ici e ra{i găzdui ţi 
activ i ş ti a i C.C. al P .C.R. ş i ai R egionale i P .C.R. P ra
hova, precum ş i rudele celor închişi la Doftana . 

Casa Stelei Brutus din Cîmt>ina, casă conspirativă în 
<:are deseori a u avut loc şedinţe ş i întîlnic-i cu activişti 

47 Arhi velP. S ta tului Plo i eş ti, fond Chestura de Poliţi e , do
sar nr. 253/l9:JO , f. 74. 

al C.C. al P.C.R. (în condiţii de cons pirativitate), situată 
în fos tul parc Eker, az i Bd. Ana Ipătescu . 

Casa din Cîmpina, strada Constantin Dobrogeanu 
Gherca nr. 15, unele a locuit Mihail Gheorghiu Bujor . 

· Casa din Cîmpina, strada Bobîlna, unele au avut loc 
şedinţe conspira tive ale P.C.R. şi unde au fos t găzduite 
rudele celor închisi la Dofta na. A ici se m a i colectau 
ş i obiecte p ntr u „Ajutorul Roşu" . 

Din cele menţ:iona te m ai sus, se poa te conclude că 
principalele case şi locuri is torioe legate el e mişcar a 
muncitorească şi revoluţi onară din Valea Prahovei au 
cons tituit locul de d esfăşurare al unor m ari ş i semnifica
tive acţiuni orga ni7.ate de Partidul Comunis t Român î n 
aceas tă zonă a ţării , cunoscuUi fiind importanţa deosebită 
pe ca re a av ut-o mi şca rea muncito rească prahoveană [n 
ansamblul mişcării muncito reş ti ş i revoluţionare din R o
mânia. 

Da tele r eferitoar e la exis tenta ace ·tor sedii au fost 
desprinse clin documentele de arl~ivă ş i din presa v remii, 
îndeosebi din presa socia lis t{t ş i muncitorească , aces tea 
fiind corobora te cu infom1 a ţiile da te de membri de pa rti d 
cu s tagiu în ilegalita te car e au par ticipat la evenimente. 

------------------------- SUJ\011\HY --------------------------

On the bas is of da ta from the a rchi ves and the new >pa
p ers oI the time, cspeciall y the soc ia li s t a nd workcrs ' ones, as 
w ell as on certa in informa ti on received :from old pa rty m cm
bers, the a uthors present numerous hi storic houscs a nd placcs 
in the P rahova county connected w ith thc acti v ity of thc re
volutiona r y a nd democr a tic fo1·ces, with the revoluti ona ry f ight 
<>f the Rom ani an Communist P a rty between 1918- 1944 . 

In these buildings took place m ectin gs and rcuni on.· of 
the communist party sections, of the socia l is t youth a nd t rade
union o~·gani zations ; there too, w ere deli vered lectures and 

speec hes with thr mes based on p roblcms o( d i<il ectic a nd hi s
torical m ateri a lism , th c history of revo i ut iona ry nnd workers' 
hi story in Roma nia, politi ca ! eco nomy e tc.; mee tings a nd co n
fe rences took p lace with a view to p repa rin g class ba tUes of the 
p roleta ri a t; hookl ets and papers w ith a r evo lut ionm·y cha racte r 
w erc p rinted a nd stored therc ; they co nst itutcd a lso the plnces 
w here w as gather ed the money r eccived from the Prahova 
county w orkin g people for helping th<~ communist a nti fasc ist 
f ighters who w er c im pl'i:;oned in the county ja il s. 

http://patrimoniu.gov.ro




