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O NOUĂ UNITATE A MUZEULUI DE ISTORIE A ORAŞULUI 
BUCUREŞTI: MUZEUL POMPIERILOR 

DIN FOIŞORUL DE FOC 

de MATEI IONESCU 

In ziua de 17 septembrie 1963 a avut .Ioc inaugurarea unei noi unităţi 
muzeale din Capitală : Muzeul 1Pompierilor, secţie a Muzeului de istorie a 
oraşului Bucureşti. Trebuie subliniat dintru început că odată cu abordarea 
unei teme noi în muzeografia romînească, JiOU3. unitate culturală are şi darul 
de a fi .prilejuit valorificarea unei clădiri interesante nu atît prilll vechimea 
ei (numără numai şap!e decenii) cît prin puterea de evocare a peisajului şi 
istoriei Bucureştilor de altădată. 

Printre numeroşii vizitatori ca.re au păşit pragul 111oului muzeu, nu pu
ţini au fost aceia care au retrăit momente emoţionante din viaţa lor per
sonală, din viaţa cartierului şi a oraşului. într-adevăr, prin rosturile lui 
trecute, prin înfăţişare si dimensmni, p.rin evenimentele petrecute înăuntrul 
ca şi în afara zidurilor sale, Foişorul de Foc i>e integrase intr-atît în atmos
fera vechiului Bucureşti, incît este de neconceput o evocare a peisajului 
urbanistic şi a vieţii .cotidiene de la sfîrşitul veacului trecut şi începutul 
celui actual, fără menţionarea acestui edificiu, martor şi, într-un fel, parti
cipant la atîtea întîmpilări dramatice din trecut. Elementele fundamentale şi 
silueta vechii construcţii a Foişorului au fost păstrate şi în prezent. Vizita
torii constată însă, compadnd macheta Foişorului vechi cu aceea a Foişoru
lui actual, că, mai ales, interiorul a fost supus unei ample renovări, menite 
să î1nles.nească o :prezentare a exponatelor, corespunzătoare scopului propus. 

Foişorul actual are 6 etaje, spre deosebire de vechea clădire care era 
împărţită în 3 etaje (în locul actualelor nivele 4, 5, 6 era instalat un cazan 
imens de apă cu o capacitate de 72 vagoane). Avînd în vedere configuraţia 
turnului şi înălţimea ~ui apreciabilă, tematica muzeului este dispusă crono
logic în acest sens invers faţă de succesiunea etajelor, astfel că vizitatorii, 
urcaţi cu ascensorul pînă la etajUJl. 6, vizionează muzeul coborînd pe scară, 
prin opriri succesive '1a fiecare etaj, şi termină vi•zionarea la parter. 

Nivelele 6, 5 şi 4 prezintă momente din 1storicul pompierilor şi al pazei 
contra ·incendiilor în :general, din cele mai vechi timpuri piînă '1a insurecţia-
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armată din august 1944, iar nivelele 3, 2 şi 1 înfăţişează modul de rezolvare a 
problemei pazei contra incendiilor în anii regimului democrat-popular. 

Parterul, în afară de mobilierul obişnuit al holurilor conţine şi expo
nate : macheta vechiului foişor, planul dispunerii temelor pe etajele actualei 
clădiri, .precum şi o colecţie de drapele istorice ale pompierHor militari şi 
voluntari din ţara noastră. 

lncepînd vizionarea de la etajul 6 publicul face un scurt popas pe 
balconul circular al Foişorului de unde i se desfăşoară o impresionantă 
privelişte a Bucureştiului actual, în care grandioasele construcţii ale epocii 
socialiste se îmbină armonios ou vechile monumente de arhitectură înă·lţate 
de generaţiile trecute. 

Etajul 6, prtma sală a muzeului, cuprinde exponate care marchează 
unele din etapele mai importante străbătute de om în vremurile îndepărtate 
în lupta contra acţiunii distructive a focului ; sînt vizibile strădanHle minţii 
omeneşti de a birui condiţiile neobişnuit de grele din societăţile cu clase 
antagoniste. 

Aflaţi ila început sub dominaţia acestei uriaşe forţe elementare a 
natrurii - aşa cum arată una din lucră:rHe de pictură monumentală -
oamenii din vechime au reuşit să obţină cea dintîi victorie asupra focUJlui, 
reuşillld să-l .producă ei înşişi. O lucrare în ceramică executată după unul 
db. cele mai vechi documente iconografice, înfăţişează acest moment crucial 
în dezvoltarea societăţii omeneşti, însoţită şi de binecunoscuta apreciere 
făoută de Friedrich Engels asupra importanţei descoperirii focului. După 
această introducere se intră în tema ,propriu-zisă a muzeului enunţîndu-se 
ideea lui fundamentală şi anume că în acelaşi timp cu utilizarea focului 
pentru dezvoltarea forţelor de producţie, omul s-a străduit să găsească şi 
mijfoacele de luptă împotriva acţiunii stihinice, negative, a acestuia, mij
loace care sînt indestructibil legate de gradul de dezvoltare a forţelor şi 
relaţiilor de producţie, de natura fiecărei orînduiri social-economice. · 

Şi, într-adevăr, muzeul demonstrează între altele cum, treptat, aceste 
mijloace au evoluat de la modestele siphones (burdufuri de piele) de pe 
timpul Romei republicane, pînă ila puternica maşină de luptă a zilelor 
noastre, auto4unul, făurit de industria Rominiei socialiste. Insă, chiar şi 
pentru etajul 6, care expune cronologic numai .pînă către mijlocul veacului 
trecut, această evoluţie este conoludentă. Fiindcă, aricit de modeste ni s-ar 
părea mijloacele folosite în vremurile îndepărtate, totuşi ex;punerea lor 
constituie un omagiu adus acelor oameni care au biruit în1·unecimile timpu
rilor vechi, şi au contribuit, atît cît 1le permiteau condiţiile de atlllilci, la 
o operă valoroasă din 'punct de vedere tehnic-ştiinţific şi etic. Vizitatorul' 
poate cunoaşte astfe~ utilajul fabriilor, centonariHor şi nocturnHor - pom
pierii Daciei romane -, pom.pa lui Ctesibios reconstituită după descrier:ea 
lui Vitruvius, pompa perfecţionată de Heron, pompa ~ui Iacob din Besson, 
pompele cu ,,gît de barză" 1şi ~n sf1îrşit iprima pompă cu furtun de pînză, 
inventată la sfilrişitul secolului al XVII~lea de Ian van der Heyde. Ffreşte 
că proectarea jetului de apă la distanţă, a fost încă din vechime considerată 
ca ;principala armă de luptă contra incendii·lor, ,însă ea nu a fost, desigur 
unica. Omul a trebuit să d_ezlege multe alte taine ale focului şi în primul 
rînd să dea •răspuns la două întrebări care-l fa-ămîntaseră încă de la începu
turile vieţii lui conştiente : ce este focul ? ce este focul din ceruri, tră2metul, 
care a îngrozit atîţia oameni şi a aprins imaginaţia atîtor generaţii? Celor 
care au dat dezlegarea acestor taine, lui Lavoisier, l.omonosov şi lui 
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Franklin, inventatorul iparatrăznetului, le este consacrat un ştand al primei 
<iii, în semn de cinstire a operei lor. 

Aşa cum arată ll!nul din texte, cele mai puternice şi uneori chiar sin· 
gurele mărturii ale pazei contra incendiilor din trecutul îndepărtat, sînt 
\'C~hiJe observatoaTe de foc existente sau amintite În documente. Q COffi· 

poziţie în ceramică înfăţişează cîteva vechi turnuri feudale, dispărute sau 
încă in fii:nţă pe teritoriul ţădi, între care vestitul turn al Colţei aşa cum 
arMa el înai1nte de marele cutremur din 1802, turnul Golia din Iaşi sau 
turnul Sfatului din Braşov. O hartă indică locurile unde erau aşezate foişoa· 
rele, azi dispărute, ale Bucureştiului feudal. 

Fără îndoială că tot ceea ce oamenii reuşiseră de-a lungul veacurilor, 
reprezenta încă foarte puţin ; distrugerHe focului -, datorite atiît răz· 
boaielor, răscoalelor şi altor manifestări ale contradicţii•lor din or~nduirea 
sclavagistă şi cea feudală, oH şi înapoierii în tehnica construcţiilor sau ne· 
neglijenţei şi nivelu!lui general de cunoştinţe Îil!Că scăzut - erau încă departe 
de a fi evitate sau măcar limitate cu mijloacele tehnico-organizatorice pe 
care oamenii le puteau folosi. In această sală sint expuse vestigii originale, 
ale marilor incendii din trecutul Îllldepărtat al ţării noastre. Intre altele 
apare şi o mărturie emoţio;iantă, o piesă care aminteşte celor de azi zilele 
cumplite şi glorioase ale lui noiembrie 1595, atunci cind, în faţa contra· 
ofensivei victorioase a lui Mihai-Viteazul, Sinan-Paşa in retragere, a aruncat 
în aer palanca de ,Ja Radu-Vodă şi a declanşat astfel incendierea întTegului 
oraş ; es•te l1iil vas ars, descoperit recent cu .prilejul săpăturilor arheologice 
de la Radu-Vodă în stratul incendiului din noiembrie 1595. Alăturat, pot 
fi vizionate şi alte piese, amintind de marile focuri din ţara noastră, între 
care şi relatarea călătorului francez, contele de Lagarde, martor ocular al 
incendiului din decembrie 1812 de la Curtea Nouă Domnească din Dealul 
Spirii. Mărturia acestuia este inte-resa:ntă şi prin -modul elogios în care 
scrie despre .pompierii noş1ri (termenul aparţinea autorului, pe atunci 
nefiitild încă încetăţenit la noi) care lu,ptau cu curaj împotriva filăcărilor. 
Aceşti oameni erau desigur tulumbagii, în ri.ndul cărora se aflau numeroji 
meşteri zidari, dulgheri, fierari şi hornari; breslele de meşteşugari repre· 
zentau dealtfel - aşia cum se specifică în muzeu - baza intervenţiilor la 
incendii în orînduirea feudală, aşa cum tot colegiile de meseriaşi, fabri şi 
centonarii, păziseră dndva, de mult, oraşele Daciei romane de flagelul 
incendiilor. 

Către mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu prefaceri.Ie care anun\ă 
victoria moduilui de producţie caipitalis•t, procesul de dezvoltare sub toate 
aspectele a oraşelor, impune şi o reorganizare corespunzătoare a serviciului 
de pază contra incendiHor. In cadrul operei de reînfiinţare a forţelor armate 
naţionale, sînt constituite la Iaşi şi Bucureşti, reSjpectiv în 1835 şi 1845, 
primele organizaţii militare de pompieri. Cu această temă începe expunerea 
în sala următoare a muzeului de la etajul 5 ; apar aci, între altele, proiectele 
de înfiinţare a roatei de pojarnici din Iaşi şi a roatei de pompieri a oraşului 
Bucureşti care, vorbesc nu numai despre evenimentul &n siine, ci aduc şi 
infor.maţii preţioase asupra stadiuilui organiză.ir-ii pompieristice în epoca 
respectivă. Este evident un nivel ·superior din punct de vedere technic-orga· 
nizatoric faţă de cel din ultimele decenii ale dominaţiei tur.co-fanariote, 
însă mlădiţele acţiunii de modernizare răsar pe un teren care aminteşte încă 
la tot pasul trecutul greu şi apăsător. Oraşele păstrează nu numai aspectul 
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exterior, ci şi tehnica edilitară a epocii trecute ; în asemenea condiţii, 
marile incendii din această epocă sînt pe deplin explicabile. 

între aceste dezastre un loc aiparte este consacrat ~n muzeu, marelui 
foc din 23 martie 1847, incendiu care a distrus, precum se ştie, întreaga 
parte centrală şi răsăriteană a Bucureştilor. Aquarela lui Mustakov, planul 
original al părţii din oraş arse, executat de Rudolif ..Boroezyn, relatarea [n 
versuri a dezastrului tipărită in 1854 de Anton Pann, sînt coonpletate î·:i 
expoziţie cu urme materiale, piese origiinale, descoperite recent, datorită 
săpătupflor arheologice de la Piaţa de Flori, ·în ·stratul incendiului din 
martie 1847. 

Caracteristice pentru această sală a muzeului sfat însă alte momente 
din istoria :pompierilor romîni. Sînt momentele în care ei au lăsat pentru 
un timp deoparte uneilt·ele .lor obişnuite de •luptă împotriva focului şi au 
luat în mîini a11mele pentru libertatea patriei. De aceea, cum era şi firesc, 
sala 5 este în mare parte consacrată amintirii ostaşilor roatei de pompieri 
a oraşului Bucureşti care au luptat şi au căzut eroic la 13 septembrie 1848 
în memorabila bătălie din Dealul Spirii. Este un punct central al muzeului 
în care sint adunate mărturii elocvente privind antecedent·ele, desfăşurarea 
propriu-zisă ca şi urmările evenimentelor de la 13 septembrie 1848. Expo
natele acestei !Părţi scot în relief dteva idei de bază şi anume : 

- că încă înainte de 13 septembrie 1848, roata de pompieri a Bucu
reştilor ·se manifestas·e ca una din cele mai credi.ncioase unităţi din armata 
romînă faţă de guvernul :revoluţionar provizoriu mai cu seamă în clipele 
de grea cwmpă.nă ale comploturilor contrarevoluţionare din 19 şi 28-30 
iunie 1848 ; 

- că 'În rîndurile Toatei de pompieri se făcuse încă mai de mult 
resimţită acţiunea politică a unor ofiţeri revoluţionari colaboratori apro
piaţi ai aui Nicolae Bălcescu ; 

- că în toate momentele hotăritoare ale revoluţiei, şi cu atît mai mult 
in zilele grele ale lui septembrie 1848, roata de pompieri şi acel admirabil 
:popor bucureştean, elogiat cu abîta stimă şi dragoste de Băllcescu, au format 
un singur cmp ; că, înfrăţiţi în luptă şi ~n moarte, ostaşii şi poporul au 
creat revoluţiei un final eroic, a cărui amintire răscolitoare, ~lorioasă, va 
trăi deapururi in pagini.Ie istoriei noastre; 

- că sfirşitul dramatic şi singeros al bătăJliei din Dealul Spirii a găsit 
totuşi' supravieţuitori cu armele î:n mHni, plecind, sub conducerea sublocote
nentului-erou Dincă Bălăşeanu, să lupte mai departe, pe alte meleaguri, 
pentru cauza revoluţiei, pentru onoarea şi aibertatea poporului Tomîn. 

Evenimentul, aşa cum arată documentele exipuse, a avut epi.Joguri la 
inter\nale de timp foarte inegale : în 1849 iancheta făcută de organul suprem 
ai! contrarevoluţiei - înalta Curte Crimina1licească - printre supravieţui
torii roatei de pompieri rămaşi în ţară; fo 1860, •legea semnată de Alexandru 
Ioan Cuza pentru acondarea de recompense onorifice şi materiale ;participan
ţilor Ja bătălie; în 1901 inaugumrea monumentuilui din Dealul Spirii în ;pre
zenţa veterainiilor de .la 1848 ; în 1908 cea de a 60-a aniversare a bătăliei cu 
participarea ulHmilor Slllpnavieţuitori. 

în sffrşi·t, sala 5 cuprinde evocarea unei pagini pînă acuma mai puţin 
cunoscute din istoria pompierilor: .participarea acestora ca ostaşi artilerişti 
la operaţiile militare a1le "războiului de independenţă. Este vorba de cele 
9 baterii teritoriale create în 1872, din rîndua cărora s-au constituit in vara 
şi toamna anului 1877 bateriile active de pompieri trimise pe teatrul de 
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operaţiuni de dincolo de Dunăre, .precum ş1 m bateriile de coastă depe 
ţărmul filuviului, cele mai multe ooncentrate, după cum se ştie, în faţa 
Vidinului, puternica fortăreaţă otomană din sectorul danubian. Intre alte 
exponate apar în acest colţ al muzeului, fotografiile ofiţerillor din divizionul 
de pompieri Bucureşti al artileriei teritoriale, precum şi portretul căpitanu-

Aspect din Muzeul Pompierilor 
Vedere din sala 1. Machetele unor .pompe din secolul al XVII-iea 

lui de pompieri Gheorghe Lupaşcu, comandant de baterie, erou în luptele 
de la Plevna. 

lntorşi de pe cîmpuri•le de bătălie, pompierii militari şi-au reluat 
vechea ocupaţie, însă noile condiţii istorice ale perioadei postbelice ridică, 
în toate sferele de activitate, probleme noi şi reclamă rezolvări noi. Căci 
dezvoltarea marii industrii capitaliste şi a comerţului de materii prime 
(între care e interesant de subliniat că la noi predominau tocmai cele 
inflamabile ca: cerealele, cheresteaua, petrolul), duc in mod inevitabil la 
creşterea populaţiei urbane, la ~nmulţirea construcţiilor de locuinţe, depo
zite, gări, întreprinderi şi instituţii. F:ace faţă serviciul de incendiu acestor 
noi cerinţe, mereu cresoînde ? Curajul, destoinicia, indemînarea i•au carac
terizat mereu pe pompierii noştri din trecut (un ordin de zi pe oştire dat 
de Cuza, ex.pus ,în muzeu, elogia de pildă comanda de pompieri a Capitalei 
rare, la o inspecţie i:iopinată, a fost gata pentru intervenţie in numa·i 2 mi
nute de '1a darea alarmei). însă di1sproporţia între calitatea materialului 
uman şi calitatea utifajului, spre a nu mai vorbi de cantitatea cu totul insu
lil"ien tă a acestuia, creştea în loc să scadă. Exponatele de 1la nivelul 4 pun !în 
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valoare tocma·i această idee fundamentală: pe de-o parte bravura şi sacri
ficiul eroic al pompierilor, pe de o altă parte incapacitatea şi dezinteresul 
regimului capitalist-moşieresc pentru o organizare a prevenirii ~i lichidării 
k1cendiilor care să corespundă noHor cerinţe ale dezvoltării urbani'Stice şi, se 
poate adauga, noiiJor posibilităţi bugetare ale statului. între arJte documente 
expuse în această sală, există şi o circulară din decembrie 1926 a Ministe-

Aspect din sala 6 Vedere parţială a sălilor 4 şi 5 

rului de Interne în care prefecţii judeţelor sînt chemaţi a sprijinii .Joteria 
instHuită ca urmare a unor mari incendii în cursul cărora se învederase 
dotarea cu totul insuficientă a ipompierilor. Guvernul de atunci găsise deci 
soluţia problemei nu 'În alocării bugetare şi în alte măsuri organizatorice, 
ci în apelul la bunăvoinţa şi burunarele paTtkularilor. Era evident, un 
paleativ. Aşa se rface că utilajul :pompierilor folosit 'în ajunul celui de al 
doilea răZJboi mondial reprezenta o alcătuire pestriţă .în care ponderea prin
cipală aparţinea pompei manua:le Knaust model 1882, pompei cu aburi 

/ Merryweater model 1895, ca şi primelor tipuri auto, învechite, ale firmei 
Magirus din Ulm. rDealtfel, prima auto-pompă cisternă fusese adusă în ţară 
abia în august 1923. Pe străzile oraşelor circulau, pînă spre 1930, sacagii, 
secondainţi ai pompierilor ,Ja incendii. 

Consecinţele acestor stări de lucruri, au fost, aşa cum arată statisticile, 
textele şi diapozitivele de fa etajul 4, dezastruoase. V·izitatorii mai vîrstnici 
rretrăiesc în această sală a muzeulUJi. marile tragedii de la Moreni, de la 
Buzău, Bacău sau Dioşti ; ei revăd, drUJpă decenii, flăcările ce au mistuit 
teatrul „Vox", Muzeul Militar, ca şi cadavrele carbonizate ale copiilor aTşi 
de vii în biserica de la Costeşti. · 
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ln această sui-tă trngiică, răsar ca din mij1ooul ruinelor fumegînde, nu
mele unor ostaşi ai focului astăzi dispăruţi. Este un panou de onoare, ilu
minat, aşezat în centrul sălii şi consac:rat 'l.l1lor ostaşi ai trupelor de pompieri 
<.:ăzuţi în flăcări între anii 1924-1935. Mături de lista care conţine numele 
celor decedaţi, data şi împrejurări.le morţii, sînt reproduse necroloagele, 
impresionante, ale unora dintre ei. 

Memoria celor care, chiar şi în condiţiile vitrege ale lumii vechi, şi-au 
pus măestria şi curajul în slujba cauzei nobile a ocrotirii vieţii oamenilor 
şi a bunurilor create prin munoa omenească, este prezentă în această sală 
~i prin altfel de exponate. Sînt unelte, coifuTi şi mai ales trofee cîştigate 
la concursuri de asociaţiile de pompieri voluntari din Trnnsi1lvania, înfiin
ţate, cele mai multe, în al optulea deoeniu al secolului trecut. 

Sala următoare a muzeului, nivelul 3, începe prin prezentarea unor 
aspecte din zilele istonice ale insurecţiei armate din august 1944, mument 
hotărîtor din viaţa poporu-lui romîn, începutul revoluţiei populare din ţara 
noastră. Dia.pozitivele [nfăţişează scene de luptă fo care apar ostaşi şi mun
citori din formaţiunile patriotice, care, răspunzînd cu patriotism fierbinte 
la chemarea Partidului Comunist Romm, au ridicat armele pentru elibera
rea patriei de sub jugul fascist. Alături de toţi ostaşii armatei romîne, alături 
de btregul popor, pompierii militari şi-au adus şi ei contribuţia la victoria 
insurecţiei armate. Q hartă luminată a operaţiuni·lor militare din augus·t 
1944 de pe teritoriul Capitalei, indică, prin iinsemnul armei, locuri.ie unde 
subunităţile Batalionului de Pompieri Bucureşti au colaborat cu celelalte 
unităţi ale armatei şi cu formaţiunile de Juptă patriotii.ce, la lichidarea re
zistenţei trupelor hitleriste. 

Ca în toate domenii•le de activitate, şi in domeniul pazei contra incen
diilor revoluţia populară a creat o situaţie nouă, fundamental deosebită 
faţă de cea e:ici.stentă în regimul burghezo-moşieresc. Marile transformări 
petrecute în acest sector de activitate în anii puterii populare, sînt amplu 
oglindite în sălile 3, 2, 1, ultimele etaje ale .muzeului. Prin sistemul de 
expunere bazat îndeosebi pe iluminarea succesivă a panouri•lor şi pe pre
zentarea succesivă, automată, a diafilmelor, dar mai ales prin conţinutul 
exponatelor, vizitatorul acestor săli rămîne cu o puternică impresie despre 
felul cum este astăzi organizată apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor 
poporului de primejdia incendiilor .. El capătă nu numai un sentiment de 
siguranţă, ci şi cunoştinţe noi, apte de a fi folosite, traduse în practică, la 
locul său de muncă sau de locuit, pretutindeni unde s-ar ivi primejdia 
focului. 

Accentul care se pune astăzi pe munca de prevenire a incendiilor, 
aspect aproape complet neglijat în regimul oapitalist-moşieresc, apare clar 
şi în concepţia care a stat la baza organizării acestei părţi din muzeu. 
Jntr-adevăr, două din cele trei săli care oglindesc modul de rezolvare a pazei 
contra incendiilor în anii puterii populare, cuprind exponate privind acţiunea 
de prevenire. Poate fi astfel urmărită aplicarea în practică a unei vaste 
activităţi tehnic-normative desfăşurate de organele de stat sub conducerea 
Partidului, pentru a curma nu numai cauzele ~mediate ci a elimina însăşi 
condiţiile care pot crea teren prielnic incendiilor. Aceste condiţii rezidă 
între altele în natura construcţiilor. Şi de aceea vizitatoru•), fie că este 
sau nu specialist, poate urmări şi înţelege felul cum sînt construite dife
ritele obiective - şantiere, fabrici, rafinării şi complexe de industrializarea 
lemnului, complexe chimice etc. - după normele de pază contra incendiilor. 
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De asemenă poate fr vizionată o mare varietate de metode şi Jnsta:laţii de 
intervenţie rapidă, începind cu diferitele tipuri de sN·:igătoare manuale şi 
terminînd cu ·ins·talaţia sprinckler care declanşează automat apa la tem
peraturi îna:lte. 

tn aceste două săoli eX!pOilatele prezentate degajă puternic ideea că 
numai printr-o vastă activitate politico-organizatorică şi propagandistică 
de iantirenare a maselor 1la:rgi la munca de prevenirre, a putut fi redusă 
frecvenţa ca şi proporţiile incendiilor. OrganizaTea oamenilor muncii din 
obiective şi loca:l.tltăţi IÎn foI11I1aţii voluntare sau angajate de ,pompieri, con
trolul sistematic a.I normeilor de pază contrn incendiilor, munca educativă 
desfăşurată în toate colec.tivele de muncă pentru apă:rarea proprietăţii so
cialiste, a bunurilor personale şi a vieţii oamenilor de primejdia incendiilor, 
sînt numai oîteva din formele concrete, care ilustrează în ex,poziţie ideea 
de mai sus. 

Atît la et1ajele 3 şi· 2, dar mai ·CU seamă la etiajul 1 vizitatorii fa:c 
cunoştinţă cu machetele :maşinilor de luptă contra i.ncendii>lor, de cele mai 
felurite tipuri, fabrica.te în R.-P.R. Este o suită impresionantă care, vădeşte 
şi aci, ca şi în alte sfere de activitate, ,succesele politicii de industrializare 
socialistă a ţărid, 1niţiată şi condusă de 1Partidul Muncitoresc Romî:n. Ţara 
noastră produce astăzi aiproaipe tot materialul din dotarea pompierilor, de 
>Ia cel mai simplu .pînă la .puternicul autotun al cărui jet de aipă poate 
dărima zidurik 

Cu acest material!, cantitativ şi calitativ net superior celui din vechea 
Romînie, elementul om are condiţii noi de a-şi manifesta curajul şi cali
tăţile fizice şi profesiona•le. Şi, de aceea, la acest etaj 1, consacrat interven
ţiei pentru Hchidarea iincendiilor, omul şi tehnica nouă, apar oa un tot de 
nedespă·rţit. Conştient de misiunea sa nobi.Jă, patriotică, umanit1ară, ostaşul 
de tip nou crescut şi educat !În anmata populară, dă patriei sa.le sociali-ste, 
toată puterea sa de luptă, ,tot elanu:! şi chiar propria viaţă. Pe o placă de 
marmoră ·ailbă din muzeu sînt dăltuite numele eroilor din trupele de pom
pieri care au căzut în flăcări apărind viaţa cetăţeni·lor Republicii Populare 
Romîne şi bunurile poporului muncitor. 

Admiraţia pentru eroismul generaţiilor trecute şi prezente de pompieri 
s·trăbate ca o concluzie de bază atît în slova copilărească a .pionierilor cît 
şi în fraza matură a oamenilor vîrstpici, care şi-au scris aprecierile în 
cartea de impresii a muzeului. 
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