
I. STUDII ŞI MATERIALE DE ISTORIE 

MOMENTE DIN. ÎNCEPUTURILE MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI 
ÎN ORAŞUL BUCUREŞTI 

de AUGUSTIN DEAC 

Oraşul Bucureşti, fiind principalul 'Şi cel mai mare centru industrial 
din ţară, cu un număr însemnat de muncitori organizaţi, a cunoscut de-a 
lungul deceniilor în orînduirea capitaliistă numeroase acţiuni revoluţionare, 
pe c·are muncitorimea bucureşteană le-a declanşat impotriva exploatatorilor, 
a regimului burighezo-moşieresc, pentru condiţii de muncă ,şi de trai mai 
omeneşti, pentru obţinerea unor revendicări cu caracter politic. 

Revoluţia paşoptistă deşi a zguduit din temelii orînduirea feudală din 
Romînia, nu a dus la realizarea obiectivelor iburghezo,democratice pe 
care le-a proclamat. Claca şi iobăgia nu au fost abolite, orfoduirea capita
listă nu devenise dominantă, unirea şi independenţa urmau a fi înfăptuite. 
Dar forţele progresiste au continuat să acţioneze pentru realizarea acestor 
deziderate sociale şi naţiona'le. 

Odată cu intensificarea dezvoltării capitaliste a Romîniei, burghezia 
a abmdonat definitiv ~dealurille revoluţionare, 1tendinţe1e către schimbări 
burghezo-democratice şi a căzut la înţelegere cu moşierimea, pentru a înă
buşi lupta poporului. 

li revenea deci 'Proletariatului din Romînia, care !Se forma şi dezvolta 
ca clasă, sarcina istorică de a duce societatea inainte, sarcina de a fi con
dll!cătorul şi călăuzitoru'! transformărilor necesare 1n direcţia burghezo-de
mocratică, pe cale revoluţionară 1). 

Ca în întreaga ţară şi în Bucureşti Jnceiputul mişcării proletare suib 
a,spectul organizatoric a fost marcat de asociaţiile, casele de ajutor reciJproc, 
care atunci ,întruneau nu numai muncitori; dar 'Şi patroni. 

Pe această cale a solidarităţii muncitorii pornesc spontan, împinşi 
de necesitatea aisi,gurării mijloacelor de trai pentru ei şi familiile lor în caz 
de boală, moarte, inva'liditate rşi lipsă de lucru. 

Prima asemenea organizaţie apare în 1Bucureşti în perioada puterni
celor .frămîntări sociale ,şi politice din preajma unirii, 1În perioada luptei 
pentru statornicirea orînduirii capitaliste, oînd muncitorimea nu se trans
formase încă dintr-o „clasă îin sine" intr-o „clasă pentru sine" şi nu se 
desprinsese din frontul antifeudal, ca o forţă de 1sine stătătoare. 

1) Gheorqhe Gheorghiu-Dej - „Articole şi Cuvintări", Ed. a IV-a ESPLP, Buc., 
1953, p. 362. 
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împinşi de greutăţile materiale, ajutaţi de militanţi progresişti,. lucră
torii tipografi rdin Bucureşti hotărăsc în 1858 fofiinţarea unei case de ajutor 
reciproc numită „Casa de prnvedere şi econ6mie a lucrătorilor tipografi". 

Caracteristic pentru aceste prime onganizaţii muncitoreşti este faptul 
că în conducerea lor, pe lîngă muncitori intrau şi patroni. Prezenţa patro
nilor se explică 'În ;primul ·rînd ;prin •slaba dezvoltare a ca1pitalis:mului, cînd 
în atelierele titpografice contradicţiile dint·re lucrători şi patroni nu se fă
cuseră încă acut sim.ţite. Cu toate că se afla sub puternică influenţă 
patronală, Casa de ajutor reciproc a lucrătorilor tLpografi era o ,aso
ciaţie muncitorească - care tindea către îmbunătăţirea situaţiei mem
brilor ei. 

Faptul că primii lucrători care înfiinţează asemenea origanizaţii au fost 
tipografii, nu este întîmplător. Era un fenomen des.tul de răspîndit în 
Europa veacului al XIX-lea ca primii caire păşesc pe .calea organizării s~î 
fie lucrătorii tipografi. Aceasta se explică prin situaţia lor socială, prin 
tradiţiile şi ob1şnuinţa lor de organizare aduse âncă din ibresle şi în sfîrşit, 
prin însuşi 'Caracterul profesiunii, care cerea un grad mai înalt de cultură 
şi de cunoştinţe. 

Şi ceilalţi muncitori din alte ramuri de producţie tindeau spre orga
nizare. Acţiunile de 1nfiinţare a unei organizaţii ·cuprinzînd pe toţi lucră
torii din Rominia, indiferent de profesie, cunosc o intensificare în vara 
anului 1872, cînd apare la Bucureşti ziarul „Uvrierul" cu LScopul de a fi 
„acea foaie înainte mergătoare, care trîrnbiţa şi prepara unirea lucrătorilor". 
Articolllll program din primul număr a:l ziarului lămurea scopurile urmă
rite de gazetă şi de viitoarea societate. Obiectivele principale ttr'au : 
,1îmbunătăţirea stării locrăitorHor, de a lua măsuri pentru asigurarea unui 
vili.tor care ar pllltea fi trist, pent·ru noi, dacă se va unma tot astfel ca 
pină acum". 1) 

ln urma acestor pregătiri, la 1 octombrie 1872 a avut loc la vechiul 
Ateneu o întrunire, la care ado.ptîndu-se proiectul de statut publka1t în 
prealabil de ziarul „Uvrierul" a luat fiinţă „Asociaţia generală a lucrătorilor 
din Romînia". Şi în această asociaţie alături de lucrători au intrat şi pa
troni, 1ceea ce a împiedicat asocia1ţia să devină o organizaţie rnvoluţionară, 
de luptă. 

Ca rezultat al accelerării dezvoltării relaţiilor •capitaliste, situaţia lucră
torilor a cont•inuat să se înrăutăţească simţitor. Pat·ronii rildicau continuu 
numărul orelor de muncă, se muncea ântre 12-16 ore, în unele ateliere 
chiar 18 şi 20 ore. Sa~ariile, la rîndul lor, marchează o tffil!dinţă de desoreştere 
faţă rde costul vieţii, >În baza procesului de pauperizare relativă şi absolută 
generat de legiile dezvoltării capi1talis:te. Dacă între 1866---1872, un mun
citor tipograf avea un salariu de 160-200 lei, în 1881 abia mai primea 
100 lei :pe -lună. Numeroase ateliere funcţionau în localuri insalubre, vătă
mătoare sănătăţii. ln aceste condiţii organizarea lucrătorilor a îmbrăcat 
o formă nouă - asociaţia profesională. 

ln scopul de a opune rezistenţă ofensivei patronale şi pentru a obţine 
revendicări economice, la 30 sept. 1879 s-a format in Bucureşti „Deştep

tarea, Societate generală a lucrătorilor t~pografi din Rom~nia", care"şi pro
punea : ,,dezvoltarea •Spiritului, ridicarea şi îmbunătăţirea poziţiunii morale 
şi materiale a lucrătorilor tipografi". 

1) Vezi ,,Te'.egnaful" din 13 iurrie 1872. 
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lntr-un apel Iansat către lucrătorii tipografi din Romînia, comitetul 
noii asociaţii înştiinţa că „Fraţii noştri, din capitala Romîniei, nemaiputînd 
privi cu nepăsare decadenţa treptată a poziţiunii lucrătorilor tipografi, 
s-au întrunit cu ·toţii şi consultîndu-se, au constituit o asociaţie numită 
„Deşteptarea" 1). Deci, „Deşteptarea" era o asociaţie profesională muncito
rească ce-şi propunea 1ca obiectiv, pe lîngă ajutorarea reciprocă şi educaţia 
culturală a muncitorilor, în primul rînid apărarea intereselor lucrătorilor 
din ramura re~pectivă, organizarea luptei economice de mărire a salariU!lui, 
împotriva duratei insuportabile a zilei de muncă etc. 

ln afara lucră-tarilor tipografi au pornit, în anii !de după războiul de 
independenţă, pe ·calea unirii în diferite asociaţii profesionale şi munci
torii altor ramuri de producţie. Faptul este menţionat de ziarul „Vocea 
lucrătorului tipograf" iÎn următoarele rînduri : „Fraţii noştri, lucrătorii celor
lalte branşe, nu rărnîn mai pe jos, ci ne •întrec, dînd isemhe de existenţă, 
se întrunesc să se consuHe, decid şi lucrează pentru binele, progresul şi 
prosperitatea lor". 2) 

• Paralel cu mişcarea muncitorească atît în alte oraşe din ţară, cît şi 
m Bucureşti începe mişcarea socialistă. Au apărut astfel 1n deceniul al 
8-lea al veacului al XIX-iea cercuri denumite 1revoluţionare socialiste în 
jurul cărora !S-au strîns tineri intelectuali cu vederi radicale. ' ' 

Lipsa de maturitate a proletariatului în aceşti ani a determinat con
ţinutul de clasă al primelor cercuri socialiste. Caracterul lor nu era încă 
proletar ci revoluţionar-democrat. Membrii lor nu [nţelegeau rolul istoric 
al „proletariatului, nu vedeau locul acestuia in conducerea luptei poporului 
pentru eliberarea sa din lanţul exploatării. Ei işi în1dreptau atenţia în 
primul rînd asupra suferinţelor ţărănimii, militau pentru rezolvarea în 
spirit revoluţionar democrat a celei mai acute probleme din viaţa socială -
a problemei agrare. 

Cu toate aceste limite, importanţa cercurilor revoluţionare, consta în 
aceea că ele, exprirnînd starea de spirit revoluţionar din Rominia, au 
continuat tradiţiile de luptă ale revoluţionarilor democraţi de la 1848, în 
frunte cu Nicolae Bălcescu. Cercurile rnv.oluţionare au un mare merit în 
studierea şi răspîndirea pentru prima dată a marxismului în ţara noastră. 

Din amintirile lui Zamfir Arbore aflăm unele precizări ale ânceputului 
răspîndirii propagandei socialiste în Bucureşti. După relatările sale reiese 
că în 1876, la Bucureşti, ân jurul lui Nicolae Codreanu - s-a format un 
grupuleţ de tineri care „începu a se interesa de literatură, rde ştiinţă într-un 
mod conştient". 

Unii 1tineri din ţara noastră, în majoritate studenţi, împ.reună cu revolu
ţionarii ruşi, refugiaţi în Romînia datorită perisecuţii'lor ţariste, discutau 
literatura revoluţionară, ca de pildă opera lui Cemîşevski - „Ce-i de 
făcut ?". Le era cunoscut şi ;,Capitalul" lui 'Marx. Ei citeau de asemenea 
cărţile şi studiile lui COIIIllprte, Spencer, Dan.vin, Bakunin, Louis Blanc, 
Lassalle .şi a altora, •studiau cu atenţie lucrările lui N. Bălcescu şi V. Conta. 

în perioada războiului pentru cucerirea independenţei de stat a Romî
niei, cercul revoluţionar din Bucureşti, a susţinut lupta poporului romîn 
pentru cucerirea independenţei naţionaile. în arti<colul redacţional „Răz
belul" din nr. 1 al ziarului „Socialistul" - apărut la Bucureşti la 26 mai 

1) „TiTilfPul" clin M nov. 1879 şi „Romînul" din 16 nov. 1879. 
2) „Vocea lucrătoruilui -tipiogref", nr. 13 din 30 noiembrie 1881. 
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1877, deşi in principiu se condamnau războaiele, vărsările de sînge, redacţia 
se declara solidară cu războiul de independenţă, subliniind : „Azi însă 
e timpul cînd romînii, in avîntul şi entuziasmul suvenirilor trecute, iau 
armele pentru a-şi apăra independenţa". 1) 

După războiul de independenţă, -pe lîngă rodnica şi intensa activitate 
desfăşurată de cercul socialist din laşi, care a dus o acţiune propagan
distică printre muncitorii cismari, curelari, tîmplari, contribuind la orga
nizarea lor profesională pe de o parte şi la scoaterea unor importante 
reviste socialiste ca „Contemporanul" şi ,;Revista Socială" pe de altă parte, 
şi în oraşul Bucureşti, cercul socialist a desfăşurat o vie activitate. ln 1883, 
apare la Bucureşti revista „Emanciparea", publicaţie bilunară a cercului 
socialist din capitală. Revista îşi propunea să fie apărătorul muncitorilor 
de la oraşe şi sate - fă·cea apel la tinerimea cultă să întreprindă împreună 
cu ea „lupta pentru luminarea şi emanciparea poporului". ln coloanele 
revistei „Emanciparea" s-a publicat un studiu prescurtat după „Capitalul" 
lui K. Marx. . 

Ca urmare a unei intense activităţi desfăşurate de socialiştii din Bucu
reşti, la sfîrşitul anului 1884 a ffnceput să funcţioneze [n strada Franzelari, 
în apropiere de strada Rahovei, Cercul de studii sociale „Drepturile omu
lui", care a avut şi un organ al său, cu acelaşi nume. Di!n relaitările contem
poranilor, în sala unJCl.e se ţineau conferinţele se afla o masă mare acoperită'
cu un postav roşu, pe pereţi se aflau cîteva steaguri roşii, iar în jurul 
sălii o mare pancardă albă pe care se citeau ~n litere mari negre : „Cercul 
de studii sociale - Dreptu.ri'le omului". Cercul de Studii sociaile organiza 
în fiecare duminică dimineaţa conferinţe în cadrul cărora se ex.puneau 
diferite probleme legate de viaţa economică, socială şi politică a Romîniei, 
de LI"ăspîndirea ildeillor .socialiiste la noi în ţară. 

Cercul de istudii sociale a 011ganizat la 6/18 martie 1885 în sala Dacia 
- aniversarea Comunei din Paris, iar la 12 aprilie 1885, cu ocazia parti
cipării la înmormîntarea lui C. A. Rosetti, ~n care socialiştii romini 'Vedeau 
un precursor al lor, delegaţia cercului a desfăşurat pentru prima oară pe 
străzile Capitalei steagul roşu. 

Semnificat1v este că .Ia şedinţele Cercului de studii sociale au început 
să participe literaţi, scriitori, artişti neffnregimentaţi în nici un partid po
litic şi muncitori. Printre ei se afla lucrătorul tipograf Al. Ionescu, apoi 
colegul său AL Georgesicu, pe u11mă curelarul N. I. Acelenescu, strungarul 
C. Olcescu de la atelierele căilor !ferate de la Gara de Nord. croitorul Niţă 
Piţurcă ·Şi alţii, care devin militanţi de seamă ai mişcării muncitoreşti 
socialiste de la sfi:rşitul .veacului al XIX-lea. 

Cu ajutorul iprimilor muncitori socialişti se vor înfiinţa în Bucureşti, 
iar apoi şi în alte oraşe, mai multe asociaţii profesionale muncitoreşti, cu 
un accentuat caracter antipatronal. ln cadrul acestor asooiaţii, vor începe 
muncitorii discutarea nemUILţwrnirilor lor şi 011ganizarea acţiunilor lor reven
dicative. 

De menţionat că faţă de acţiunile spontane, individuale, neorganizate, 
ale lucrători'lor din Caipirtală, îndreptate împotriva exploatării capitaliste, ca 
cele din 1848 alle uceniciilor de la tipografiile din Bucureşti sau ale tutungie
rilor din 1872, care s•au declarat pentru îmbunărt:ăţirea condirţiillor de muncă 
'Şi de trai, acum Jn deceniul al nouălea, acţiunile lUJcrători[or au devenit 
din ce ân ce mai organizate. 

1) „SociaJ!rstu1J•, din 26 mai 1877. 
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Astfel, în semn de solidaritate cu cei 2 lucrători concediaţi de la 
întreprinderea t~pografică „Carol Gobl", izbucneşte la 1 octombrie 1886 greva 
lucrătorilor de la întreprinderea respectivă. Lor li s-au alăturat şi lucră
torii de la tipografia „Modernă". Ei au cerut imediata reprimire a celor 
destituiţi. La 5 octombrie s-a ţinut la Cişmigiu o întrunire publică a gre
viştilor, .pentru a arăta în faţa a peste 100 de muncitori adunaţi motivele 
pentru care cei de la „Carol Gobl" au declarat grevă. 

După informaţiile lui Anton Baca1başa (unul din cei mai activi propa
gandişti socialişti printre muncitorii din Bucureşti în anii 1886-1890) prima 
grevă la a cărei organizare s-au amestecat socialiştii a fost cea de la fabrica 
de furni,turi militare, 'pie'!ărie şi încălţăminte „Mandrea şi Leon", izbuc
nită la sfîrşitul !unei septembrie 1886, dnd lucrătorii de la secţia curelărie, 
au părăsit fabrica pe motivul scăderii salariilor. Cu toată intervenţia poli
ţiei şi ameninţările cu expulzarea a lucrătorilor străini, greva a fost bine 
organizată ,şi s-a terminat cu victoria greviştilor. 

Ca urmare a acestei greve a luat fiinţă „Societatea lucrătorilor curelari 
din Romînia", prima societate profesională de clasă a acestei categorii 
de •lucrători, înfiinţată cu ajutorul ceocuJui socialist din Bucureşti. 

Primele succese obţinute printre muncitori au dat imbold intensi
fiecării propagandei socialiste în Bucureşti. lncă din toamna anului 1886, 
Cercul de studii sociale înştiinţa „pe toţi cei care se ocupă cu cercetarea 
chestiunilor sociale", că în urma reorganizării sale la 1 noiembrie 1886 
îşi deschide atît sala de conferinţe cit şi cea de citire ,,în Salonul Mare 
al hotelului Fieschi din Strada Şelari" 1). 

O dată cu răsipîndirea ideilor socialiste muncitorii din alte ramuri 
de producţie au iînceput să 1se convingă din ce în ce mai mult că intere
sele lor sînt contrarii intereselor patronilor şi .în consecinţă trebuie „să se 
organizeze în corp deosebit". 

RezuHatele propagandei nu au întîrziat să se arate, concretizînidu-se 
în primul rirud prin înfiinţarea unor noi societăţi profesionale. 

La Bucureşti - conform constatărilor presei socialiste - devenise 
ev1dentă în 1887 exisţeruţa unei mişcări înaintate priintre muncitorii indus
triali - care se deşteaptă şi ,încep să alcătuiască asociaţii (societăţi) pe 
baza luptei de clasă. Astfel, la 19 noiembrie 1887 peste 1000 de lucrători 
în frunte cu C. Olcescu s-au adunat în sala din str. Doamnei pentru a pune 
bazele „Societăţii genera[e a lucrătorilor în fier şi lemn" 2). Societatea în
fiinţată disipunea de mai mullte secţii, dintre care cea mai importantă şi 
numeroasă era la Atelierele căilor ferate de la Gara de No11d. 

ln Romînia, datorită condiţiilor specifice de dezvoltare a clasei mun
citoare, unirea socialismului ştiinţific cu mişcarea muncitorească cunoaşte 
un proces ·Îndelungat. Acest proces a fost marcat de înfiinţarea în toamna 
anului 1887 la Bucureşti, a „Ce_rcului muncitorilor'', prima organizaţie cu 
caracter politic a clasei muncitoare din Romînia. O lumină asupra rolului 
destinat „Cercului muncitorilor" atît pe plan local oît şi în procesul unirii 
mişcării muncitoreşti pe scară naţională, aduce articolul intitulat „Organi
zarea muncitorilor'', apărut în origanul cercului „Dezrobirea" în anul 1887. 
Scopul de căpetenie - se arată în articol - trebuie să fie unirea tuturor 
muncitorilor într-un partid puternic, care să fie partidul muncitorilor. De 
aceea, „o dată ce munottoriî vor fi origam.izaţi în societăţi de breaslă, toate 

1 „Lamipa" din 9 nov. 1886. 
2 „Lupta• din 24 nov. 1887. 
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societăţile dintr-un district să se unească într-o tovără!;iie mai mare, care să 
formeze Cercul muncitorilor din districtul acela". Membrii cercului munci
torilor erau în marea majoritatea muncitori din toate ramurile industriale, 
precum şi intelectuali socialişti. Cercul muncitorilor desfăşoară o activitate 
similaTă :în unele iprivinţe cu fostul Cerc de studii sociale. tn sediul cercului 
din Sala Soti-r din Piaţa Amzei nr. 12 ibis se ţineau conferinţe socialiste 
săptămînale şi discuţii ocazionale ale muncitorilor din Bucureşti. 

tn anul 1888 - an de răscoale ·ţărăneşti, muncitorimea bucureşteană 
organizată, s-a soliâarizat din primele zile cu răscoalele izbucnite. ln toiul 
represiunilor sîngeroase, Cercul Muncitorilor din Bucureşti publică un apel 
care era o puternică e~presie a .solidarităţii, şi chema muncitorimea Ca
pitalei ca în faţa măcelului origanizat de clasele stăpînitoare „să nu stea 
cu nepăsare, ci să-şi ridice glasul de protest", pentru a împiedica curgerea 
sîngeilui nemăsurat 1). Aceasta a fost cea mai înaintată poziţie din rindu
rile clasei muncitoare faţă de răscoală. 

Cu toată dorinţa lor de a ajuta pe ţăranii răsculaţi, muncitorii bucu
reşteni, ca de a'ltfel muncitorii din întreaga ţară, nu ajunsesă Îil!că '1a nece
sitatea înţel'egeri·i coniducerii răscoalei de către proletariat şi a făuririi alianţei 
clasei muI11Citoare cu ţărănimea muncitoare. 

ln anul 1888, frămîntările sociale, - cu toată cruzimea cu care armata 
reprimase răscoalele ţărăneşti - au continuat, deplasîndu-se de la sat la 
oraş. Cercul muncitorilor din Bucureşti a contribuit la organizarea luptei 
prcletairiatului romin împotriva exploatării caiipitaliste. ln luna iunie 1888 
a izbucnit tÎn Bucureşti o puternică mişcare a tipografilor, care au ajuns 
pînă la declararea de către cei 400 de lucrători tipografi din Capitală 
a grevei genera'le. Aiproape o săptămînă n-a putUJt să apară nici un zia·r. 
Greva a fost iniţiată şi condusă de Cericul Mundtori:lor şi după 20 zile 
s-a terminat cu victoria parţială a lucrătorilor. 

O amploare şi mai mare a avut-o greva de la Atiellrerele Gării de Nord 
din Bucureşti, izbucniită în vara aceluiaşi an şi la care au participat peste 
900 de muncitori. ln fruntea acestor lupte se afla C. Okesicu. Unul din 
p:riinoipaleile momente ale g.revei, a fost acela cind armata care a descins 
la atelierele căillor feralte din Calea Griviţei, i-a somat pe munci.tori să 
reia lucrul, iar aceştia au refuzat şi încolonaţi, îndreptîndu-se spre sediul 
Cercului Mundtorillor dim Piiaţa Amzei au demonstrat pe străzile Capitalei, 
avînd în frunte steagu'! asociaţiei. 

Greva de la atelierele Căillor ferate a fost cea mai imporitantă grevă nu 
numai din Bucureşti ci şi din tÎntreaga ţară, de la sfirşitul secolului al XIX-lea. 

ln ciuda represiunilor exercitate de către poliţie şi patroni, vreme 
de mai bine de o lună muncitorii s-au purtat vitejeşte, deşi - după 
cuvintele lui Anton Bacalbaşa, - erau aşa de curind -veniţi în mişcare, deşi 
le lipseau cu desărvîrşire practiica lucrului şi nu aveau aproape nici un capital 
de exi·stenţă. 

Din greva de la ateHereJe Gării de Nord, deşi înfrîntă şi cu consecinţe 
grele, muncitorii au tras învăţăminte preţioase. ln acest sens s,înt conclu
dente constatările făcute la 11 septembrie de ziarul „Muncitorul". „Dar 
învinşi sau învingători, muncitorii au făcut un pas însemnat în calea luptei 
de clasă, au .înţeles acum printr-o grevă mai mult decît prin ani de pro
pagandă, că între dînşii şi partiidele stăpînitoare e o prăpastie şi că mîn-

t Dezrobirea clin 2 a:pr<ilie 1888. 
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tuirea muncitorilor nu putea veni decît de la dînşii înşişi. Acum vor vedea 
că vorba lui Marx şi Engels „Proletari din toate ţări1le, uniţi-vă" trebuie să 
fie lozinca mişcării munoitoreşil:i ". 

La 14 iulie 1889, s-a ţinut la Paris, Congresul de constituire a Inter
naţionalei a II-a. La acest congres participă şi delegaţi ai muncitorilor din 
Bucureşti. Alături de creşterea mişcării muncitoreşti 1şi de pătrunderea tot 
mai puternică a ideilor marxiste, hotăririle Internaţionalei a II-a, ca lupta 
pentru obţinerea zilei de muncă de 8 ore, sărbătorirea zilei de 1 Mai etc. 
au stirmulat lupta clasei muncitoare din Romînia şi în primul rînd a munci
torHor din Bucureşti. 

La sfîrşitul anului 1889 apare la Bucureşti gazeta „Revolta", care în 
curînd îşi schimbă titlul în „Steagul Roşu". Totodată muncitorii socialişti 
din Bucureşti iau hotărîrea de a transforma Cercul muncitorilor într-un 
Club al muncitor~lor. La 3 februarie 1890, are loc în capitală prima întil
nire a membrilor clubului. In aceeaşi lună apare şi gazeta ,,Munca'', organ 
al Clubului muncitorilor din Bucureşti. 

„Clubu11 muncitori'lor" a fosit o organizaţie muncitoreaisică superioară 
Ceocului muncitoriilor. Clubul urmărea, după cum se menţiona în Sitatut : 
„Să statornicească frăţia şi solLdaritatea 'în general între toţi lucrătorii 
din ţară şi fo sipecial ~ntre muncitorii din Capitală, precum şi să lupte 
pentru îmbunătăţirea stătii materiale, mora/le şi politice a mU111dtorilor, 
să se organizeze într-un partid al lor, servind ca sîmbure [n jurul căruia 
să se organizeze toate puterile parHdului muncitorilor" 1 ). Clubul munci
torilor din Bucureşti a devenit nucleul în jurul căruia s-au strîns mun
citorii şi cerourile muncitoreşti din celelalte oraşe, care apoi au închegat 
în anul 1893 Partidul social-Oemocrat al muncitorilor din Romînia. Clubul 
muncitorilor din Bucureşti a depus o intensă activitate de răspîndire a 
marxismului, acţiune începută de cercurile socialiste. Pe ·Hngă traducerea 
unor articole din operele lui Marx şi Engels în anii 1890-1892, a fost 
tradusă în limba romînă şi editată geniala lucrare „Manifestul Partidului 
Comunist". 

Olubul munoitorilor din Bucureşti a sărbătorit, an de an, în lumina 
indicaţiilor Internaţionalei a II-a - ziua internaţională a proletariatului -
1 Mai. - In Bucureşti, de 1 Mai au avut loc numeroase mitinguri în 
cunoscuta grădină „Trocadero" din Filaret, .şi mari manifestaţii de stradă, 
cu drapele roşii şi cor în frunte, la care au part~o~pat, alături de cei 
4 mii de muncitori organizaţi şi ţărani din împrejurimi şi chiar militari. 

Reafirmarea viguroasă a mişcării socialiste pe arena luptei politice 
şi mai ales succesele crescînde ale propagandei tocmai în ajunul începerii 
campaniei electorale din noiembrie 1890, au provocat reacţia guvernului 
conservator care a .recurs Ia măsuri extreme pentru a paraliza existenţa 
Clubului. Din dispoziţia prefectului poliţiei, prigonirile împotriva socia
liştilor s-au înteţit. Conform relatărilor unui socialist contemporan pe 
numeroşi muncitori socialişti persecuţiile „i-au lipsit de pîinea zilnică, pe 
mulţi i-au făcut să fugă din Bucureşti, pe mulţi i-au bătut, închis, dat ju
decăţii pe nedrept" 2). Totodată întrunirile publice întreiprinse de socia
lişti au fost atacate de bătăuşi şi agenţi ai poliţiei. Localul Clubului şi al 
redacţiei „Munca" au fo.sit devastate 3 ). Printre a'He măsuri, prefectul poli-

1) „Munca" clin 2'5 febr. 1890. 
2 ) „Munca" din 24 februarie 1891 
3) Idem 12 august 1890. 
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ţiei Olbligă ipe !Proprietarii de localuri 'Să refuze socialiştilor inchirierea unor 
săli de întruniri. In consecinţă, pe tot parcursul anilor 1890-1892 Clubul 
Muncitorilor s-a peregrinat de la un capăt la celălalt al Bucureştilor: din 
str. Academiei 24 !În iunie 1890 a fost nevoit să se mute în casele maior 
Mişu din str. Doamnei nr. 5, apoi pe lîngă Mitropolie, la hotelul „Nem
ţoaica" din str. Biibescu Vodă, şi de abia la sfirşitul lui aprilie 1891 se 
va reinstala tîn Sala Sotir din piaţa Amzei nr. 26, unde va fi şi sediul 
Parhdului Social-Oemocrat din Romînia pînă în decembrie 1894. 

Infiinţarea P.S.D.M,R. (martie 1893) a constituit o etapă importantă 
şi pentru mişcarea muncitorească din Bucureşti. Acţiunile muncitorimii 
bU1Cureştene au fost axate atit pe revendicări economice cit şi pe cele 
politice. In nenumărate manifestaţii şi mitinguri, organizate fie cu prilejul 
sănbătoririi zilei de 1 Mai, fie cu alte ocazii, muncitorii bucureşteni au 
cerut îmbunătăţirea condiţiifor materiale de trai, repausu[ duminical, ziua· 
de muncă de 8 ore, votul universa!l etc. De aseme.nea, Iuptele .greviste aie 
muncitorilor bucureşteni cresc şi cuiprind ramuri diferite de produc.ţie. 

Astfel avem greva generală a muncitorilor tăbăcari din Capitală, greva 
lucrătorillor tipografi, a celor de la Arsencrlt11l Amnatei, a mU1I1Citorilor 
brutari, croitori, cismari, tîmplari, a conducătorilor de tramvaie etc. 

Totodată muncitorimea bucureşteană a origanizat numero~se mani
festări de stradă sub lozinca „Vrem repausul duminicaI". Sub presiunea 
maselor, Parlamentul a fost nevoit în martie 1897 să voteze o jumătate 
de zi liberă. 

Creşterea 1luptelor greviste, dezvoJ.tarea conştiinţei de clasă a mun
citorilor din Capitală a dus la extinderea şi întărirea organizaţiilor pro
fesionale şi :pOilitilce. OlUJbttl muncitorilor, deveni un loc centrat! de adunare 
şi dezbatere a problemelor muncitoreşti. Acum se înfiinţează şi cluburi 
pe sectoarele în care era administrat Bucureştiul, aceasta pentru a cuprinde 
pe cîţi mai mulţi muncitori. Totodată, datorită acţiunilor elementelor înain
tate din Bucureşti s-a început, în 1896, prin crearea „Uniunii Sindicatelor 
Breslelor din Bucureşti", să se centralizeze conducerea asociaţiilor pro
fesionale. 

ln condiţiille creşteri.i mişcării muncitoreşti de masă, s-a intensificat 
în cadrul P.SiD.M.R.-ului, lupta elementelor de stînga împotriva politicii 
oportuniste a majorităţii conducerii partidului. Curentul de stînga era sus
ţinut în primul rund de elemente proletare din Capitală, care se situau 
în fruntea organizaţiilor muncitoreşti şi conduceau luiptele muncitorHor. 
Printre aceştia, un ral deosebit l-au jucat vechi miHtanţi: lucrătorii A:le
xandru Ionescu, I. C. Frimu, N. P~runcă, Arighir Pama, Iorgu Ionescu, pre
cum şi elementele intelectuale ca C. Z. BU2Jdugan, Anton Baca·lbaşa, Dr. 
Ştefan Stîncă, Raicu Ionesicu Rion, Iosif Nădejde-Armaşu şi alţii. 

Etapa nouă în care a intrat capitalismul pe plan mondial începînd 
cu sf.îrşitul secolului al XIX-lea, adică etapa imperialismului, cu ascuţirea 
tuturor contradicţiilor sociale, naţionale şi internaţionaie, a făcut ca şi în 
mişcarea muncitorească din Romînia să se ascută diverigenţele dintre 
aripa înaintată şi elementele oportuniste, burghezo-liberale din conducerea 
P.S.D.M.R., care-şi atribuiau denumirea de „generoşi", şi care porniseră 

un atac făţiş împotriva mişcării muncitoreşti, urmărind distrugerea 
P.S.D,M.R. 
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In sala Appel, din strada Doamnei, la sediul P.S.D.M.R., seară de seară 
se desfăşurau aprige discuţii între muncitorii înaintaţi, care cereau luarea 
de măsuri menite să contribuie Ja susţinerea mişcării muncitoreşti şi ele
mentele burghezo•liberaile Nădejde I., Morţun Gh„ Diamandy şi altele, hotă
rîte să trădeze deschis mişcarea socia:listă. 

Elementele înaintate ale muncitorimii şi în primul rînd cele din 
Bucureşti au înţeles monstruozitatea acţiunii întreprinse de trădători. In 
jurul luptătorilor AI. Ionescu, I. C. Frimu .şi mai tîrziu Ştefan Gheorghiu 
şi Alecu Constantinescu şi altora, se stnîng elementele proletare cele mai 
combative, care vor continua lupta sub steagul roşu al proletariatului 
internaţional. 

In aceste momente grele pentru mişcarea muncitorească din Rominia, 
comitetul executiv al Clubului muncitorilor din Bucureşti, printr-un mani
fest scos cu ocazia zilei de 1 Mai 1899 îndemna: „Inainte mereu spre 
a dovedi că oricit guvernele claselor stăpînitoare ar prigoni şi închide pe 
luptătorii pentru dreptate, oricît unii ar dezerta din mişcarea muncitorilor 
în tabăra exploatatorilor - mişcarea muncitoate nu pierde, ci din ce în 
ce devine mai puternică, mai neînvinsă". 

După desfonţarea vremelnică a P.S.D.M.R„ în conidiţiile înrăutăţirii 
stării materiale a muncitorilor, creşterii şomajului, ca efect al crizei eco-
11omice din 1899-1903, muncitorimea din Romînia şi în primul rînd mun
citorii din Capitală au dus lupta împotriva intensificării exploatării. 

. Sediul Consiliului generaQ al pa·ritidullui fiind prea cos.ti:siltor, munci
torii şi-au ales un nou sediu în pasajul Fieschi din str. Şelari {de fapt 
sediu societăţii „Munca"), unde aduc şi biblioteca fostului partid, steagu[ 
roşu şi actele rămase. Aid au început, tim1d, din nou, să desfăşoare 
acţiuni socialiste. In cadrul conferinţelor .ţinute .Ja acest sediu modest, 
pe lîngă muncitori au ţinut numeroase conferinţe şi intelectuali ca Dr. Voi
nov, Dr. Marinescu etc. 

Burghezia şi-a intensificat atacurile împotriva mişcării muncitoreşti 
căutind să destrame şi or:ganizaţii'le profesionale mundttoreşti. In aces·t 
scop, regimu~ burghezo-moşieresc duce o acţiune de dizolva·re a asociaţiilor 
profesionaile existente încă din secolul trecut şi legiferează în 1902, prin 
legea reacţionară Misir, crearea cor.poraţiilor in care muncitorii din micile 
întreprinderi erau obligaţi să intre alături de patroni. Aceste col"poraţii 
serveau exclusiv interesele patronilor. 

Muncitorii nu au văzut, de la început, faţa adevărată a acestor corpo
raţii, crezînd că :pe această carle vor putea obţine o serie de revendicări 
economice şi politice. In consecinţă, mulţi muncitori au intrat în aceste 
rnrporaţii. 

Elementele revoluţionare care şi-au dat seama ·Încă de la început 
de pericolul ce-l reprezentau aceste corporaţii - acela de a abate clasa 
muncitoare de la lupta ei revoluţionară - au depus mari eforturi pentru 
a lămuri pe muncitori asupra acestui pericol. A trebuit să treacă însă 
cîţiva ani pînă cînd muncitorii, pe baza propriei lor experienţe, - s-au 
încredinţa·t de caracterul anti-muncitoresc al conpora:ţiilor. EX!perienţa 

luptelor din anii 1902-1904 pentru cucerirea conducerii cor.poraţiilor 
i-a făcut pe muncitori să înţeleagă mai bine necesitatea creerii unor orga
nizaţii proprii de clasă - sindicatele - care să le apere interesele. 
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Pentru a îndruma pe muncitorii din Capitală, în anu~ 1901, cîteva 
elemente înaintate editează gazeta „Apărătorul", care sfătuia pe muncicori 
să înlăture dis·cordiile dintre ei şi să se unească „pentru ca, cu puteri unite 
să putem duce la bun sfîrşit lupta noastră, căci numai prin unire vom 
CÎŞtiga" I). 

Socialiştii din 'Bucureşti au folosit societatea „Munca" condusă de 
I. C. Frimu, în rindurile căreia se grupau muncitorii de diferite bresle 
şi mai ales lucrători de la Căile Ferate, metalurgişti, apoi Cercul „Romî
nia muncitoare", care-şi avea sediul :în strada Şelari, pentru propagarea 
ideilor socialiste şi pentru reorganizarea mişcării. 

ln anul 1902 a apărut în Bucureşti seria I-a a gazetei „Romînia Mun
citoare" editată de elementele muncitoreşti înaintate, încadrate în cercul 
„Romînia muncitoare". Existenţa acestui cer:c şi apariţia gazetei a avut 
un rol important pentru mişcarea muncitorească de la noi. ln activitatea 
cercului şi în materia'1ele apărute în gazetă se oglindesc în mod clar încer
cări-le muncitorilor de a crea sindicate proprii, în pofida legii Misir. După 
apariţia a 23 de numere, gazeta a fost însă interzisă pînă la 1 Mai 1904, 
oînd cu preţu1 unor mari greutăţi, gazeta a apărut din nou sub forma de 
număr unic pentru ca începînd din anllll 1905 să apară seria a II-a a gazetei 
„Romînia muncitoare". Activitatea cercului „Romînia muncitoare", şi apari
ţia gazetei cu acelaşi nume au ţinut trează flacăra conştiinţei socialiste în 
rîndurile muncitorifor, dernonsitrind praiotiic că „mişcarea muncitorească nu 
moare". · 

ln ciuda legii Misir acţiunile muncitorilor pentru crearea unor orga
nizaţii _sindicale bazate pe lupta de clasă continuă să se desfăşoare în 
interiorul şi în afara corporaţiilor. La adunările corporaţiilor, după pleca
rea patronilor, muncitorii rămîneau în continuare şi se sfătuiau cum să 
facă pentru a forma sindicate proprii. 

.Pentru a demonstra clar că într-adevăr mişcarea muncitorească nu 
şi-a încetat activitatea odată cu trădarea aşa-ziJşilor „generoşi", aşa cum 
ar fi vrut buPghezia, este suficient .să arătăm că între 1901 şi 1904 printre 
numeroasele acţiuni afo mUillCitorimii se înscriu şi grevele declarate de 
lucrătorii tramvaişti, muncitorii din diferitEile ateliere tipografice, precum 
şi muncitorii de la imprimeriile staturlui din Bucureşti. 

Anii 1905-1907 marchează etapa de avînt a mişcării muncitoreşti de 
la noi, care s-a dezvoltat pe fondul realităţilor social-economice din ţara 
noastră. Asupra mişcădi muncitoreşti din Capitală a avut o influenţă 
revoluţia burghezo-democratică din Rusia din 1905 cu care muncitorimea 
bucureşteană s-a solidarizat. 

La întrunirea de la 24 ianuarie 1905 organizată de către cercul munci
toresc în saJla „Eforia" di!n Bucureşti, în ciuda i.nterzi:cerH acestei întruniri 
de către autorităţi, muncitorii şi-au manifestat solidaritatea cu revoluţia 
rusă, ridioîrud totodată probleme legate de lupta de eliberare a proletaria
tului romîn, hotărind reorganizarea pe baze noi a mişcării muncitoreşti 
din Romînia şi înfiinţarea sindicatelor. întruniri de solidaritate cu munci
torimea rusă au avut loc 1n multe centre ale ţării. 

La 27 ianuarie a apărut ziarul ocazional „J os despotismul" (număr 
special scos de cercul „Romînia muncitoare") consacrat în întregime situa
ţiei din Rusia. 

1) .,.Aipărătoru1" din 3 iunie 19CH. 
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Cu prilejul comemorării a unui an de la revoluţia rusă, la 8 ianuarie 
1906 a avut loc la Bucureşti un mare miting la care au luat parte peste 
3.000 de muncitori ; în moţiunea votată se .sublinia : ,,Muncitorimea din 
Bucureşti, adunată în saila Băifor Eforiei pentru a să·rbători aniversarea 
zilei de 9 ianuarie, considerînd că lupta proletariatului rus împotriva auto
cratismului este lupta muncitorimii de peste tot pămîntul ; că prin nimi
cirea ţarismului ca:de cel mai puternic sprijin al capitalismului asupritor 
din toată ţara; „se asociază la grandioasa manifestare a proletariatului in
ternaţional, stă ca o singură armată, unitară în ţel şi mijloace, avînd acelaşi 
interes şi aceleaşi aspiraţiuni". 

Ca urmare a creşterii aiVÎntului mişcării municitoreşt·i se intensi
fică la noi procesul de organizare mai •terne•inică a muncitorilor, crein
du-se sindkaitele, organizaţii proprii de luiptă aJle clasei muncitoare, ba
zate pe princiipiiile ~uptei de clasă. tn oraşul Bucureşti, încă în primele 
zile ale anUilui 1905, au loc o serie de adunări, consfătuiri ale muncitoriilor 
pe ramuri de producţie, care hotărăsc organizarea lor în sindicate. La în
ceputul anului 1905 muncitorii tîrnrplari din capitală, avînd în frunte pe 
I. C. Frimu, pun baze'le sindicatului lor. tn acelaşi an, se înfiinţează sin
di1catul cismarîlor, strungarilor, zidarilor, dU!lgherHor, curelarilor etc. Astfel 
se ajunge - în scurt timrp - la creiarea de zeci de sindk:ate. „Scopul sin
dicatului - pmvedea statului sindicatului strungarHor - este de a grupa 
pe toţi strungarii mecanici, de a dezvolta sipiritul lor de colegialitate, de 
a-i face conştienţi de interesele lor. Sindicatul va urmări unirea şi solida
riitatea tuturor lucrători.'lor fără deosebire de naţionalitate şi cu toţi orga
nizaţi împreună să-şi poată apăra nevoile şi interesele lor". Merită să 
subliniem în acest sens Chemarea comitetului sindical al lucrătorilor în 
fier şi metal din Bucureşti „Către lucrătorii turnători în fontă şi metale, 
către lucrătorii meta•lurgişti din capitală", care îndemna la organizare : 
„Lucrători turnători, multe asociaţii aţi făcut în Capitală, mai mult sau 
mai puţin folositoare. Dar toate aceste asociaţiuni mulţumită felului lor 
de organizare nu au putut să corespundă nevoilor lucrătorilor. Numai sin
dkatul a fost şi va fi asociaţia care va corespunde timpU!lui şi nevoilor 
lucrătorilor, căci sindicatul nu este numai asociaţia de ajutor redproc, ci 
el mai are şi măreţul scop de a strtînge în rînduriile lor toţi lucrătorii 
fierului din această breas'lă. Prin ele se poate pregăti lupta pentru mă
rirea salariilor şi scăderea orelor de muncă, introducerea de regulamente 
în ateliere aşa după cum interesele lucrătorilor o cer, ridicarea prestigiu
lui de olasă al lor etc. 

Faţă de toţi cei interesaţi, faţă de toate direcţiunile fabricilor şi ate
lierelor, trebuie să cereţi să fiţi consideraţi ca oameni şi ca factori princ;i
pali care contribuie prin munca lor la dezvoltare şi la progres, nu numai 
ca nişte instrumente de exploatare. 

Deci lucrători ai fierului, uniţi-vă şi intraţi în sindicatul lucrătorilor 
în fier, înregimentaţi-vă ca şi în jurul steagului său şi prin forţe unite 
şi conştiinţi riidicate să pornim la luptă pentru oîştigarea unei bucăţi de 
pîine, pentru pregătirea altei vieţi cu aLte orizonturi". 

Ca urmare a creşterii numărului sindicatelor s~a simţit nevoia cen
tralizării lor. tn vara anului 1906 are loc la sediul mişcării sindicale, de la 
Hotel de France", devenit mai tîrziu „Grand Hotel" prima consfătuire a 
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sind~catelor din Romînia care a creat primul organ central al organizaţiilor 
sindicale : Comisia Generală Sindicală. 

Anii 1905-1906 cunosc mari mişcări greviste. Astfel au loc mari 
greve ale muncitorilor de la uzinele „Lemaître", „Wolff" ale muncitorilor 
tîmplari, cismari, şi tăbăcari din Bucureşti. O importanţă politică deosebită 
au avut grevele salariaţilor statului (a factorilor poştali, a muncitorilor 
de la regie şi chirbrituri) care au reuşit în perioade\ aceasta, să dezvăluie 
cu putere şi curaj exploatarea crîncenă la care erau supuse masele munci
toare din ţara noastră, să arate adevărul cu privire la aşa zisa „înflorire" 
a Romîniei burghezo-moşiereşti. 

La instituţiile şi întreprinderile statului lucrătorii şi micii funcţionari 
erau tot atH, uneori chiar mai mult exploataţi, decît în întreprii:nderirle par
t•iculare. 

ln artiJcolu~ „StatUil patron", pubilicat dl..li}lă seDbarea jubileului regal, 
„Romînia muncitoare" menţiona: „Statul nu se îngrijeşte de soarta celor ce 
produc bogăţiile ţării, dimpotrivă, dă ajutor patronilor. Statul jubilează !„. 
El încasează miile de franci s<tol'şi din vtlaga cetelor de robi flămânzi". 

Stăruinţa claselor e~ploatatoare de a acoperi, cumva, în anul jubileului, 
trista, dar adevărata faţă a ţării, a dus la intensificarea şi mai mult a exploa
tăl'ii salariaţilor săi. Un fapt important care ilustrează situaţia reală a 
unor funoţionri de la .întreprinderi:le statului din această perioadă este 
greva factorilor poşta:li din Capitailă. Aceşti mid funcţionari ai poştei 
duceau o viaţă grea, plină de lipsuri. Salariile erau mici, iar munca istovi
toare. Orele de muncă ale factorilor poştali erau 12-14 pe zi şi pentru 
care primeau un sailariu derizoriu 1). Din aceasta trebuiau să,şi înt·reţină 
familia, să-şi facă singuri haine şi încălţăminte, care, ţinînd cont de speci
ficul muncii lor, era cea mai repede distrusă, să plătească o serie de alte 
obligaţii către stat ş.a. Amenzile se foloseau din plin. Orice pretinsă aba
tere era considerată un fapt grav pentru care cel în cauză trebuia să plă
tească, sub formă de amendă, suma impusă. Bătaia era unul dintre mij
loacele nelipsite, folosite de şefii de birou pentru a-şi impune autoritatea 
în rîndul factorilor, pentru a-i determina astfel să renunţe la lupta pentru 
îmbunătăţirea situaţiei lor. „Căci - sublinia Rornînia muncitoare - tre
buie să se ştie că Ja .poşta din Bucureşti funcţionează bk:iuil şi pumnul" 2). 

ln legătură cu situaţia factorilor poştali, ziarul „Romînia muncitoare", mai 
relata că : „Micimea imensă a salariului, munca istovitoare, mizeria nemai
pomenită, tratamentul îngrozitor şi infam, nedrnptăţile nemaipomenite 
- toate acestea trebuiau în mod fatal să UiIDple cupa răbdării şi s-o 
reverse" 3). 

Sub impulsul şi al altor lupte muncitoreşti care se desfăşurau, lucrătorii 
poştali au declarat grevă. Ei au mers în co:ripore la cercul „Rornînia munci
toare" unde, sub conducerea unei delegaţii formate din grevişti, s-a 
alcătuit un ·memoriu în care cereau revenirea la salariile de mai înainte, 
aidk:ă fiecare factor să primească salariul stabilit, costumele de lucru 
şi încălţămintea să fie date de direcţie, conducătorii poştali să fie aleşi 
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1) ,,Builetinull te(eg<nafioc poşta!l", rur. 9, clin 1906, p. 6. 
2) „Romînia muncitoare" clin 1&--23 iu:ie 1906, p. 4. 
3 ) Idem, din 23-30 iu:J,e 1906. 
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din factori şi nu din afară, concediul anual de 20 zile, reînfiinţarea schim
bului de curse suprimat, nici unul din factorii grevişti să nu fie concediat. 

Greviştilor li s-au alăturat şi soţiile care au venit la cercul „Romînia 
muncitoare" în număr mare pentru a-i încuraja în luptă.' Ele au arătat că 
lwpta soţilor lor este dreaiptă întrucît viaţa grea pe care o duc nu mai poate 
continua. 

Făcind o apreciere a sprijinului pe care soţiile l-au dat grevi1ştilor, 
ziarul „Romîinia muncitoare" arată că: „Tari de dreptatea cauzei lor, femeile 
au înfruntat cu bărbăţie asaltul poliţiştilor care nu voiau să le lase a îm
părţi manifestele greviştilor. Ele s-au arătat tot timpul demne şi curajoase" 1 ). 

Văzînd proporţia pe care o ia greva, poliţia a hotărît ca un mare 
număr de jandarmi să asigure paza palatului poştelor. „Dimineaţa" relata 
că : „Deoarece e probabil ca muncitorii din Caipi1tailă, soH1darizînid.u·se cu 
factorii grev,i1şti să facă astăzi, duminică, o manifestaţie pe străzi!le Capi
ta'lei, armata va f,i consemnată în difor1te puncte a'1e oraşului pentru a 
interveni in caz de tu~burări" 2 ). ln tot timpul desfăJşurăriii grevei, presa 
anunţa că : „Intrările în pallaitul poştei continuă să ffo păzite de jandarmi 
cu baioneta la armă. Dar şi cu prilejul acestei întruniri, poliţia a avut 
grijă să...şi trilmiită agenţii în rînidu!l greviştilor pentru a-i determina să mai 
rabde şi să renunţe la cererJ1le lor cel puţi:n pînă la toamnă ... " 3 ). 

lncercările direcţiei poştelor şi a agenţilor poliţiei de a înăbuşi greva 
au fost ~nsă fără rezultat, deoarece după o săptărnînă de luptă încordată, 
sub presiunea crescinJdă a factorilor poştali şi datorită faptu1ui că -greva 
s-a desfăşurat tocmai în perioada jubileului, oînd în ţară se găseau mulţi 
oasipeţi, direcţia ipoşitellor a fost nevoi,tă să accepte rezolvarea majorităţii 
cereri1lor lor. 

Greva factorilor poştali a fost· preludiul al încă citorva lupte munci
toreşti de proporţii asemănătoare, ce-au avut loc imediat după terminarea ei. 

Astfel, în luna august a avut loc greva mUnJCitoarelor de la Regie din 
Capi1tală. La fabrka de tuttli1l „Belvedere" lucrau peste 1000 dle lucrătoare, 
îocepînd de la vîrsita de 13-14 ani. lnrăutăţirea continuă a situaţiei mate
ria1le a muncitoarelor a constituit câmpul cel mai prielnic pentru ca în pe
rioada de aVIÎnt a mişcării' muocitoreşti e1e să se încadreze activ, alătuDi 
de ceilailţi municitori, în lupta îJrnpotriiva exploatării. Greva care a avut loc 
a cond:'irmait pe deu>lin acest lucru. Cauza imediată a grevei a fost mai 
ailes scăderea înitr-un timp scurt de trei ori a sa1aritfilor. 

ln aceste condiţii, muncitoarele au hotărît declararea grevei. Ele s-au 
adunat în curtea fabricii vriînd să iasă în corpore în stradă. 

,Porţile au fost însă imediat încuiate iar curtea farbricii a fost încon
jurată de armată. La încercarea muncitoarelor de a ieşi totuşi, „au fost 
crunt lovite, trînt1te ipe jos, şi înjurate cu ccle mai săLba1tice cuvinte" 4 ). 

După o luptă dîra:ă Îllltre poliţişti şi muncitoare, prin solidaritatea şi dîrzenia 
lor, acestea au silit pe p0111ţ~şti să 'le desohidă porţile. Ele au mers la cercul 
,.Romînia muncitoare", unde au întoomit un memoriu pe care l-au trimis 
printr-o comisie formată ad hoc la Ministerul Finanrţ·elor. Memoriul 

1 , Romînia muncitoare" din 23-30 iulie 1906. 
~ „Dimineaţa• din 17 iulie 1905. 
'1 „Adevăru11" din 15 iu1:ie 1906. 
4 „Romîni.a mu!JICitoare", 6 august, 1906. 
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prevedea o serie de cereri ale grevistelor care exprimau dorinţa de a li se 
îmbunătăţi situaţia grea în care se aflau. 

Vestea despre greva muncitoarelor de la Regie s-a extins repede şi în 
rîndul muncitorilor de la celelalte fabrici din Capitală şi mai ales în rîndul 
ceferiştilor, a căror situaţie era asemănătoare cu cea a muncitoarelor de 
la Regie şi care se aflau la mică distanţă de Regie. In acest sens ziarul 
„Dimineaţa" consemna: „Greva lucrătoarelor de la Regie a adus o mare 
fierbere şi printre lucrătorii de la C.F.R. Intre lucrătoarele de la Regie 
sînt soţii de ceferişti, de aceea ceferiştii în număr de 3.000 s-au hotărît 
să declare grevă de solidaritate" 1). 

Ca măsură de „precauţ,iune" autorităţHe burghezo·moşieresic au mobi
lizat armata pentru a fi gata să înăbuşe 11..11pta muncitorilor. 

In semn de solidaritate cu muncitoarele greviste de la Regia Monopo
lurilor Statului, muncitorimea organizată din Capitală a hotărît ţinerea unei 
întruniri în sala Dacia. In vederea unei cît mai largi participări au fost 
răspîndite 5.000 de manifeste. Cu toate încercările poliţiei de a opri ţinerea 
întrunirii, postînd agenţi pe la toate colţurile apropiate locului de întîl
nire, spunîndu-le muncitoriilor, pentru a-i deruta, că nu se mai ţine 
întruni.rea, muncitorii nu s-au lăsat înşelaţi şi întrunirea a avut loc. Ea a fost 
deschisă prin intonarea „Internaţionalei". După întrunire a avut loc o mare 
manifestaţie pe străzile Capitalei. Manifestaţia s-a bucurat de simpatia 
tuturor muncitorilor. Pe străzi, chiar cei care încă nu auziseră despre am
ploarea grevei se alăturau manifestanţilor. In cursul manifestaţiei răspîn
di torii ziarului „Romînia muncitoare" şi ai celorlalte publicaţii muncitoreşti 
făceau propagandă privind cei 40 de ani de mizerie şi minciună pe care 
conducerea statului îi prezenta ca ani de „progres". 

Am relatat mai pe larg două din încleştările de clasă pe care le-a 
dus muncitorimea bucureşteană la începutul secolului al XX-lea. Ele con
stituie modelul în spiritul cărora s-au desfăşurat şi celelalte acţiuni greviste 
purtate de muncitorii din Capitală, la sfîrşitul secOtlului al XIX-'1ea şi în 
primele decenii ale ceilui următor. 

Obţinerea numai pri.n lupte a revendkări1lor cerute, a dovedit că statul 
burghezo-moşieresc nu satisface de bună voie revendicări pentru munci
tori, că rolul său este de a apăra interesele claselor pe care le reprezintă, 
că pentru obţinerea unei vieţi mai bune muncitorimea trebuie să se orga
nizeze şi să lupte. 

Sprijinul primit de grevişti din partea cercului „Romînia muncitoare" 
şi a muncitori'Ior organizaţi în sindicate din Capitală, şi susţinerea lor i-au 
apropiat şi mai mult de sindicate, i-au făcut pe grevişti să înţeleagă rolul 
şi importanţa organizaţiilor muncitorilor în obţinerea unor condiţii de 
muncă şi de trai mai bune. 

Muncitorimea conştientă din Capitală s-a plasat pe poziţii înaintate 
faţă de lupta revoluţionară a ţărănimii împotriva moşierilor şi a statului 
burghezo-moşieresc. Această poziţie s-a afirmat cu deosebire în timpul răs
coalelor ţărăneşti din 1907, cînd ea a organizat numeroase acţiuni de soli
darizare cu ţăranii răsculaţi. Intr-un manifest adresat de elemente inain
tate din Capitală concentraţilor şi rezerviştilor se spunea: „Dacă va fi 
nevoie şi dacă va fi cu putinţă, daţi-vă de partea răsculaţilor ca să luptaţi 
contra acestui duşman (clasele exipioatatoare). Niciodată gloanţele voastre 

1) „Dimineaţa•, din 5 august 1906 
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în pieptul ţă-ranilor asupriţi. Trageţi în Nint". Pentru aceaS1ta autorii mani
festului au fos1t judecaţi de către autorităţi~e burghezo-moşiereşti iar con
ducerea oportuni'Stă a mişcărH socialiste a dezaprobat manifeS1tul şi pe 
autorii Jui i-au acuzat de călcare a ,,'liniei mişcării". 

1n numeroase întruniri, ca cea din martie 1907 la care au participat 
5.000 de muncitori sau din 17 iunie 1907 cu peste 7.000 de muncitori bucu
reşteni, s-au dezbătut probleme legate de situaţia ţăranHor. La multe din 
aceste întruniri ţinute în sediul cercului „Romînia Muncitoare" din Calea 
Rahovei, a vorbit şi muoci·torul tîmp'lar Voicu Andreescu·Rîureanu, care 
ca un mare orator, animator de mase, de pe tr1buna sediUJlui muncitoresc 
a vestejit ororiie guvernului burghezo-moşieresc şi cerea alăturarea ţă-_ 
rammii la lupta proletariatuilui, :perutru dreptate socială. Teama 
guvernului a fost atît de mare încît acesta a dat disipoziţiuni la poliţişti 
şi jandarmi să împînzească Calea Rahovei şi străzile di111 împrejurimi. 
Considerînd că aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a preîntîmpina 
pericolele din partea clasei muncitoare şi a ţărănimii, guvernul a mai dat 
dispoziţii ca să se fortifice Palatul Justiţiei, lucru care s-a şi făcut, aducîn
du-se în faţa Palatului garnizoane înarmate pînă şi cu tunuri. 

1n acelaşi an, clasele exP'loatatoare au deS1lănţuit o cumplită teroare 
şi asupra mişcării muncitoreşti. Numeroase sedii au fost închise, iar unii 
conducători au fost arestaţi iar alţii expulzaţi. Cu ocazia expulzării unor 
socialişti din Caipitală, la Gara de Nond a avut loc o puternică manifestaţie 
de solidarizare cu cei. e~u:lzaţi. Numai arestarea unor militanţi revoluţio
nari printre care şi D. Marinescu şi maltratarea muncitoriior a pus capăt 
acestei impunătoare manifestări. 

Cu toată teroarea regimului burghezo-moşieresc îndreptată şi împo
triva muncitorimii, mişcarea muncitorească din Capitală se afla în con
tinuă creştere. Sub conducerea elementelor înaintate şi mai ales a celor 
din Capitală, în 1910 s-a reuşit să se reorganizeze partidul politic al clasei 
muncitoare - Partidllll Socal Democrat. 

DlJiPă refacerea partidului, muncitori.mea bucureşteană, alături de în
treaga clasă muncitoare a luat poziţie hotărîtă atît împotriva legilor anti
muncitoreşti, votate de parlamentul burghezo-moşieresc (curri a fost aşa 
m.mnita lege „Orileanu") cît şi împotriva politioii imperialiste de jaf şi cotro
pire dusă de guvernele conservator şi libera:!. 

La marele miting socialist dilil 1910, ţinut în sala „Băile Eforiei" de 
exemplu, organizat împotriva corporaţiilor-, au participat peste 5.000 de lu
crători. De remarcat că la miting au luat parte şi delegaţi ai sindicatelor 
din Ploieşti, Bacău, Galaţi, Cîmpina şi Constanţa. Luptătorul neînf·ricat 
Ştefan Gheorghiu, a vorbit cu multă înflăcărare. In încheierea discursului 
său el arăta : „Cu noi e forţa, cu noi e dreptul. Şi de aceea să continuăm 
să ne organizăm, să cont·inuăm cu întărirea noastră, cu luminarea noastră" 1). 

Apoi muncitorii într-un imens convoi au manifestat pe stradă. 
Totodată, în Capitală au avut loc marile întruniri muncitoreşti de 

protestare împotriva legii care răpeşte dreptul de asociaţii şi grevă. Ele
mentele înaintate din mişcare au publicat în acest scop, următorul mani
fest : „Muncitori, cetăţeni, nu poate fii lucrător care suferă exploatarea 
patronilor, nu poate fi cetăţean partizan convins al libertăţilor publice care 
să primească cu resemnare legea contra asociaţiilor şi grevelor. împotriva 

1 „Adevă-rull• din 6 ianuarie 1910. 
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acestei legi de ură de clasă şi de despotism trebuie să se ridice toată 
suflarea muncitorească, toţi salariaţii industriiei private, ca şi acei ai sta
tului, toţi exploataţii cărora li se ia dreptul de asociaţiune profesională şi 
dreptul de grevă, adică cele mai puternice arme de luptă contra arbitrariului 
şi pentru apărarea intereselor lor. Impotriva acestei legi trebuie să se 
ridice toţi cetăţmii, toţi adevăraţii iubitori ai libertăţilor şi ai democraţiei 
şi care văd în această lege scelerată un atentat direct la libertăţi'le şi drep
turile noastre, un început pentru noi şi încă şi mai mari ştoiribiri a consti
tuţiei şi o împingere a ţării pe calea despotismului. Cine poate să mai nege 
oare acest drept sfint al muncitorimii ?" - se întreabă „Romînia mUJilci
toare". „Cu toată legea scelerată şi în mîna instituţiunii celei mai reacţio
nare şi barbare, muncitorii n-au putut renunţa, n-au putut ocoli ultima 
armă care le mai rămîne cînd orice altă cale le e refuzată, greva" 1). 

In Capitală în anii 1912-1914 s-au declanşat numeroase şi importante 
greve, ca cele de la Arsenal, de la fabrica de maşini „Vulcan" şi „Vatra 
Luminoasă", marile greve aile tipografilor, dsmar.i1lor, ale muncitori•lor 
de la tntreprinderea metalurigică „Lemaître" a pavatorilor de la tramvaie, 
a tîmplarilor de la societatea „Rahova", a turnătorilor de la înt•reprinderea 
„Hornstein", a metalurgiiştilor de la „Katz", a ucenidlor de la „Ciroiu", 
greva lucrătorilor de la „Haine gata", greva de la fabrica de tricotaje 
„Schubert" şi „FUaret" şi multe altele. De relevat este faptul că numai 
la grevele metalurgişH!or şi a tăbăcarilor, au partkipat zeci de mii de 
muncitori. 

De amintit totodată, că cu ocazia grevei tăbăcarilor, 4.000 de mun
citori au protestat împotriva abuzudlor poliţiei. După terminarea mitin
gului care s-a ţinut în cartierul Tabaci, cu paocande roşii, muncitorii au 
manifestat pe străzile Cuza Vodă, Lînăriei, Bd. Tăbăcari, str. Tăbăcari, Ver
zişori şi Eiena Cuza. ln dreptul fostei fabriJci „Gr. AlexanidreSICu", manifes
tanţii au stdgat „Jos exploatatorii nemiloşi!". 

Muncitorimea bucureşteană s-a ridicat :Ja lupta împotdva odioasei mo
narhii, demasoînid-o ca pe o caracatiţă, ce are în stăipînire importante bo
găţi i supte din eXiploatarea 1şi impilarea poporului muncitor. Din multe 
acţiuni îndreptate împotriva famiiliei regale, amintim marea întrunirea de 
la cluibul sociailist din Capitală, din apriilie 1913, cînd muncitorimea orga
nizată în moţiunea votată sublinia : „Cetăţenii adunaţi în Safa Clubului 
social-democrat d1JiPă ce au ascul•tat pe oratori, lt11î111d în cons~derare că 
votarea a 100.000 de lei votaţi prinţuJui Carol, după cele 300.000 lei votaţi 
tatăllui său, dt11pă cei 150.000 lei votaţi reginei şi după cei 128.000 Iei daţi re
gelui sub m.1mele de domeniu al coroanei, afară de 'lista civilă, constituie 
preţul ce oligalihia noastră î1l plăteşte dinastiei pentru rolul de strajă a in
teresului de parHd şi de clasă ce joacă aceasta din urmă, considerăm că 
acest jaf al averii publice, care se face paraleii cu indiferenţa absolută 
pentru nevoile adevărate ale poporului, nu va fi înlăturată atît tmp cit va 
exi:sta sistemul electoral cenzitar, care dă toată puterea pdlitiică în mîinile 
oligarhiei. întrunirea invită pe toţi cetăţenH şi muncitorii a intra i:n rin
durile partidului socia.J„democrat şi a lt11pta pentru dobîndirea ,:otului uni
versal, egal, direct şi secret pentru toţi supuşii romîni. Jos monarhismul! 
Jos oligarhia! Trăiască Republoica Socială!" 2). 
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1) „Romînia mund1oare", din 15 martie 1912. 
2) „Idem din 4 aipriiiJi.e 1913. 
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tn perioada premergătoare intrării Romîniei în primul război mondial, 
clasa muncitoare a luptat împotriva t-îrfrii Romîniei în acest măcel, orga
niziînd în semn de protest adunări, numeroase greve, manifestaţii de stradă, 
care au avut un pronunţat caracter politic : „împotriva războiului, pen
tru pace". 

tn anii neutralităţii armate a Romîniei, datorită miilor de oameni care 
·participau la întrunirile de protest împotriva pregătirilor de susţinere 
a guvernanţilor romîni şi împotriva războiului în general, sala Dacia a de
venit neîncăpătoare. Mul1ţimea ocupa nu numai curtea dar şi strada. 

Astfel, la 19 iulie 1914, în Capitală a avut loc adunarea la care au 
participat peste 8.000 de cetăţeni, inclusiv ţăranii din împrejurimile ora
şului, în care s-a protestat împotriva pregătirilor de intrare a Romîniei 
în acest război imperialist. 

De o semnificaţie deosebită este „Moţiunea" aclamată printr-un delir 
de ovaţii şi s.trigăite: „Jos războiul!", „Muocitorimea organizată din Capi
tată, adunată la Dacia la chemarea P.S.D., astăzi 19 iulie în faţa împreju
rărilor grave internaţionale şi a primejdiei războiului dezlănţuit de intri
gile, anarhia şi tirania capitalistă a statelor moderne, se ridică împotriva 
polilicii de învrăjbire, de cucerire şi de omor a acestor state, care prin 
imperia1'i1smu'lui şi rni1litari·Sll1lul lor sărăcesc POIPOarele, ţin pe loc civiHzaţia 
şi ameninţă a ne întoarce Sipre baiibar.ie. 

Proletariatul romîn, solidar prin idealuri şi prin interese cu întreg 
proletariatul lumii, într-un glas cu dînsul, îşi afirmă voinţa-i neclintită 
de a apăra cu orice preţ pacea binefăcătoare. 

Proletariatul romîn se ridică împotriva intrigilor austro-ruse, care 
ameninţă însăşi independenţa şi existenţa statelor mici din Balcani, între 
ca·re se prenumără şi Romînia. 

Proletariatul rom.în cere guvernului să păstreze neutralitatea cea mai 
completă şi să puie toată trecerea lui în cumpăna situaţiei internaţionale 
spre a contribui la restabilirea şi păstrarea păcii. 

Proletariatul romîn salută mişcarea clasei muncitoare organizată din 
apus, care lucrează spre a împiedica izbucnirea conflagraţiei europene şi 
care are ca lozincă: „mai bine Revoluţia decît războiul !" ... 1). 

Anul 1915 se caracterizează în Bucureşti printr-un şir neîntrerupt de 
întruniri antirăzboinice organizate de muncitorimea bucureşteană, condusă 
de elementele sale înaintate. 

tn acelaşi an, s-au răspiîndit peste 52.700 de manifeste numai în Capi
tală, care chemau la luptă împotriva războiului. 

Elementele înaintate din mişcarea muncitorească a Capitalei au făcut 
să apară în ziarul muncitorilor „Lupta zilnică" din 13 februal'Îe 1916 sub 
titlul „Războiul şi îndatoririle muncitorimii", cu:vîntarea pe care V. I. Lenin 
a ţinut-o în 1915 la Zimmerwald. lnvă·ţătura leninistă cu privire la proble
mele războiului, păcii şi revoluţiei a ajutat cadrele cinstite din mişcarea 
muncitorească să se organizeze pe drumul revoluţionar al luptei împotriva 
războiului imperialist. 

Muncitor1imea din Capitală s-a solidarizat cu lupta eroică a munci
torilor din Galaţi îndreptată îimpotriva războiului imperialist. La 19 iunie 
1916 a avut Ioc la Bucureşti un mare miting la care I. C. Frimu, înfierînd 
crimele guvernului reacţionar ·prin asasinarea mişelească a celor 9 munci-

1) „Rornînia muncitoare" din 22 iulie 1914 
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tari, a cerut maselor prezente la miting să lupte pentru înlocuirea societăţii 
bazată pe nedreptate cu o „sooietate bazată pe dreptate, pe egalitate, pe 
socialism". La 20 iunie, ziua înmormintării muncitorilor Spiridon Vrinceanu, 
Pascal Zaharia şi a celorlalţi ucişi, în Bucureşti s-a declarat greva generală, 
iar la mitingl.Jll de doliu, la care au partioiipat peste 10.000 de muncitori, a fost 
din nou înfierată această crimă pusă la cale de autorităţile burghezo
moşiereşti. 

Intrarea Romîniei în august 1916 în războiul imperial.ist a însemnat 
dezlănţuirea unui val de teroare împotriva mişcării muncitoreşti. Organiza
ţiile clasei muncitoare au fost dizolvate, presa mwncitorească interzisă. Mai 
tîrziu jaful şi teroarea ocupanţilor ge1mani a domnit în toată Capitala. 

ln fruntea acţiunilor contra ocupanţilor germani şi contra războiului 
a stat muncitorimea capitalei. Ea a început să-şi refacă organizaţiile de 
partid organizîndu-şi activitatea pe baze ilegale. ln martie 1917, sub condu
cerea organizaţiilor muncitoreşti ilegale, a avut loc o puternică demonstraţie 
a femeilor muncitoare din Bucureşti. 

* 
Din cele relatate succint mai sus reiese că, multe clădiri din oraşul 

Bucureşti, sedii ale organizaţiilor muncitoreşti de la începutul mişcării 
socialiste pînă în 1917 de pe străziile Franzelari, Amzei, Şelari, Trinităţii 16, 
Lascăr Catargi 21, Primăverii 31, Calea Victor·iei 95, Sf. Ionică, Doamnei, 
Rahovei 108, precum şi marile săli Satir, Appel, „Băile Eforiei", „Dacia", 
„Ovidiu", „Pomul ve~de", grădinile' Trocadero, Cişmig·iu, Filaret şi multe 
altele, amintesc despre bogata şi multilaterala activitate desfăşurată de 
muncitorimea bucureşteană, în vederea dezbaterii problemelor legate de 
răspîndirea socialismului ştiinţific, organizării ei profesionale şi politice, în 
formularea revendicărilor şi în declanşarea unor puternice mişcări greviste. 
ln această perioadă, cu sprijinul material şi moral al muncitorilor în capi
tală, s-au editat peste 50 de ziare muncitoreşti şi socialiste, care au înlesnit 
şi mai mult legăturile între cei exploataţi. 

Prin toate aceste acţiuni care au fost numai în parte relevate mai 
sus, duse în ciuda măsurilor de teroare din partea autodtăţilor bu~ghezo
moşiereşti, şi temperate, nu rare ori, de elementele oportuniste, burghezo
liberale din mişcare, muillCitorimea din Capitală s-a postat în prima linie de 
luptă a clasei muncitoare din România, împotriva ex:iploatării burghezo-mo
şiereşti, pentru obţinerea unor revendicări cu caracter buI1ghezodemocratic. 

Războiul imperialist a adîncit şi mai mult mizeria maselor populare. 
Atît acesta cît şi influenţa Madi Revoluţii Socialiste din Octombrie din Rusia 
au grăbit radicalizarea maselor muncitoare, ceea ce a permis începerea 
unei perioade de avînt revoluţionar a mişcării muncitoreşti, în fruntea 
căreia s-a aflat muncitorimea bucureşteană, avînt revoluţionar de luptă 
în care proletariatul romîn şi-a făurit un partid de tip nou marxist-leninist, 
capabil să organizeze şi să conducă masele e~ploatate, forţele patriotice, 
în vederea răsturnării de la putere a burgheziei şi moşier·imii şi să cons
truiască o societate lipsită de exploatare pentru fericirea tuturor celor 
ce muncesc. 
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