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LUPTA CLASEI MUNCITOARE BUCUREŞTENE 
OGLINDITA IN SALILE MUZEULUI DE ISTORIE 

A ORAŞULUI BUCUREŞTI 
de PETRE DAICHE 

In activitatea culturală complexă din -ţara noastră, în acţiunea de 
ridicare a maselor la un nivel de cultură care să le înlesnească însuşirea 
celor mai variate forme ale culturii, un rol important revine muzeelor. 

Desf ăşurîndu-şi activitatea pe baza învăţăturii marxist-leniniste, 
valorificînd tot ceea ce a fost pozitiv în activitatea din trecut, muzeele 
s-au transformat în anii puterii populare în instituţii ştiinţifice-educative 
care îşi aduc o contribuţie - din ce în ce mai eficientă - la formarea 
omului nou, constructor al socialismului. 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti - instituţie cu un profil şi 
o activitate radical schimbată faţă de vechiul Muzeu Municipal - s-a in
tegrat în activitatea multilaterală a muzeelor din ţara noastră. 

Schimbarea conţinutului şi amploarea activităţii muzeului au ieşit în 
evidenţă - în mod deosebit - o dată cu inaugurarea expoziţiei perma
nente, la 23 ianuarie 1959. 

Expoziţia oglindeşte întreaga istorie a Bucureştilor de la primele 
manifestări de viaţă pe aceste teritorii şi pînă azi. 

Ilustrarea în muzeu a tuturor perioadelor din istoria oraşului permit 
o viziune de ansamblu care înlesneşte cunoaşterea progreselor înregis
trate pe parcursul dezvoltării istorice şi în special în anii puterii populare.' 
Constituirea expoziţiei permanente pentru toate etapele istorice, prezen
tarea unitară a tuturor aspectelor şi închegarea lor într-un tot organic 
are o deosebită valoare mobilizatoare şi eficienţă educativă. 

în cadrul expoziţiei de bază un spaţiu important s-a acordat ilus
trării luptei clasei muhcitoare, problemă ce nu-şi găsea reflectarea, nici 
măcar teoretic, în concepţia de organizare şi activitatea muzeelor din 
trecut. 

Pentru Bucureşti, justa prezentare a luptei clasei muncitoare are o 
importanţă deosebită dacă avem în vedere că oraşul a fost, încă din a 
doua jumătate a secolului trecut, principalul centru economic, politic şi 
cultural al Romîniei. In cazul Bucureştilor, capitala a coincis cu cel mai 
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mare centru industrial, comercial şi bancar, aici fiind concentrate nume, 
roase uzine şi fabrici, bănci, societăţi de asigurare şi transport cu o mare 
pondere în economia Romîniei. Astfel, aşa cum rezultă dintr-un grafic 
expus în sala 8, la sfîrşitul secolului al XIX-iea, din totalul de 385 între
prinderi existente în ţară, 178 erau concentrate în Bucureşti. 

Fiind principalul centru industrial, capitala a fost în acelaşi timp şi 
oraşul cu cel mai ridicat număr de muncitori. Datorită numărului mare, 
datorită concentrării şi centralizării sale, proletariatul din Bucureşti a 
avut posibilităţi largi de participare la viaţa politică, fiind un detaşament 
de frunte al mişcării muncitoreşti care a iniţiat numeroase acţiuni şi lupte 
revoluţionare ce au stîrnit 11n mare ecou în întreaga ţară. Bucureştii şi-a 
îndeplinit cu cinste rolul de principal centru al mişcării revoluţionare din 
Romînia. Organizatorii expoziţiei au avut în vedere aceste elemente carac
teristice Bucureştilor rezervînd un spaţiu corespunzător, în ansamblul 
tematic, luptei clasei muncitoare. 

Faptul că temele referitoare la lupta clasei muncitoare sînt organic 
integrate în cadrul dezvoltării procesului istoric în anşamblul său, uşu
rează nu numai înţelegerea acestora, ci Ic şi conferă acel cadru general 
fără de care acestea ar apare rupte de condiţiile social-economice. 

Prezentarea propriu-zisă a mişcării muncitoreşti începe în sala 9-a 
a muzeului. Pe un panou special materialele expuse scot în evidenţă 
aspecte esenţiale ale condiţiilor de muncă şi trai ale muncitorilor din fa
bricile bucureştene, în a doua jumătate a secolului trecut. 

Interiorul de la vechea turnătorie „Lemaître", spălarea pieilor la o 
tăbăcărie, ca şi macheta unui atelier mecanic, sînt semnificative pentru 
ilustrarea condiţiilor grele de muncă. 

Alte materiale ilustreazâ durata excesivă a zilei de muncă, folosirea 
minorilor în fabrici şi ateliere, numeroasele cazuri de boli profesionale 
ca şi condiţiile grele de locuit. In faţa acestor greutăţi, în faţa intensifi
cării exploatării proletariatul bucureştean a pornit pe calea organizării, 
calea luptei împotriva burgheziei. 

Ca în întreaga ţară, şi în Bucureşti începutul mişcării proletare sub 
aspectul organizatoric a fost marcat de asociaţiile, casele de ajutor reci
proc, care cuprindeau nu numai muncitori, ci şi patroni 1• 

Prima asemenea asociaţie „Casa de prevedere şi economie a lucră
torilor tipografi", a fost înfiinţată în Bucureşti în 1858 şi ea este marcată 
în muzeu printr-o fotocopie a statutelor. Pe acelaşi panou este ilustrată 
înfiinţarea „Asociaţiei generale a lucrătorilor tipografi din Romînia" precum 
şi organul de presă al acesteia - „Lucrătorul romîn". 

Şi în această asociaţie, alături de muncitori, se aflau şi patroni. 
într-o vitrină alăturată sînt expuse statutele societăţii „Deşteptarea", 
înfiinţată în 1879, ale Societăţii lucrătorilor în „Fier şi lemn" etc., primele 
asociaţii în care intrau numai lucrători. 

In Bucureşti - ca şi în restul ţării - paralel cu mişcarea muncii:o
rească, se dezvoltă, începînd cu deceniul al VIII-lea şi mişcarea socialistă, 
o dată cu înfiinţarea cercurilor revoluţionare, socialiste. Această temă 
este ilustrată în muzeu prin documente, fotografii, ziare, cărţi etc. 

1 A. Deac., Momente din începuturile mişcării nwrzcitore;;ti în oraşul Bucure,~ti. în 
Materiale de istorie ,~i muzeografie. Muzeul ele istoric a oraşului Bucureşti, 196-!, pag. 5. 
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Astfel, este expusâ fotografia turnului Colţei unde au avut loc 
şedinţe secrete ale cercului revoluţionar, fotocopia ziarului „Socialistul" 
apărut în Bucureşti la 26 mai 1877, fotografii ale unor militanţi de frunte 
care au activat în Bucureşti, statutele „Cercului de studii sociale - Drep
turile omului", fotografia hotelului Fieschi din str. Şelari 7 unde şi-a avut 
sediul Cercul de studii sociale începînd cu I noiembrie 1886, etc. Un alt 
panou este rezervat răspîndirii marxismului în Bucureşti. Sînt expuse 
fotocopii după ziarele „Contemporanul"; „înainte", „Romînia Viitoare", 

Hotel Fieschi - unde a funcţionat „Cercul de studii sociale - Drepturile omului". 

„Emanciparea" şi, în original, „Capitalul" lui K. Marx, ediţia în limba 
franceză apărută în 1872 şi care a circulat şi în Bucureşti etc. 

O problemă căreia i s-a acordat o tratare mai amplă este aceia a 
creierii P.S.D.M.R., eveniment important în unirea socialismului ştiinţific 
cu mişcarea muncitorească. 

Sînt expuse documente referitoare la „Cercul Muncitorilor" din 
Bucureşti, înfiinţat în 1887 - prima organizaţie cu caracter politic a 
clasei muncitoare, transformat în 1890 în club al muncitorilor. Pe un 
panou central din sala a IO-a este marcat evenimentul înfiinţării P.S.D.M.R. 
în martie 1893. Sînt expuse proiectul de program al P.S.D.M.R., fotografia 
casei din piaţa Amzei unde a fost la început sediul partidului, participanţi 
Ia Congresul II din 1894, fotocopii după dările de seamă de Ia Congre
sele I II şi IV etc. 
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Lupta grevistă a muncitorilor din capitală este ilustrată prin foto
grafii, fotocopii de documente, ziare şi machete. Un loc de seamă în cadrul 
acestora îl ocupă greva celor peste 900 muncitori de la Atelierele C.F.R. 
Gpra de :\'ord. Vizitatorul are putinţa să observe macheta Atelierelor C.F.R. 
Gara de \lord din acea perioadă. Greva de la Atelierele Căilor Ferate 
din 1888 a fost cea mai importantă grevă nu numai în Bucureşti, ci şi în 
întreaga ţară, la sfîrşitul secoiului trecut. 

Mişcarea muncitorească din Bucureşti la sfîrşitul secolului trecut se 
încheie cu prezentarea sărbiltoririi zilei de I Mai şi cu ilustrarea luptei ele
mentelor înaintate din mişcarea muncitorească sub steagul roşu al prole
tariatului, după trădarea „generoşilor" din 1899. 

Mişcarea muncitorească din Bucureşti în perioada 1900-1944 este 
reflectată în sala 11-a a muzeului. 

In această perioadă oraşul Bucureşti s-a afirmat cu şi mai mare 
tărie ca centru al luptelor muncitoreşti, revoluţionare din Romînia. In 
primele panouri ale sălii este ilustrată dezvoltarea industriei din Bucu
reşti în condiţiile trecerii la imperialism cînd se ascut contradicţiile dintre 
muncă şi capital. Astfel, dintr-un grafic, vizitatorul află că numărul munci
torilor şi al întreprinderilor din Bucureşti a crescut continuu, în preajma 
primului război mondial aici lucrînd cca. 37.000 muncitori. 

Un deosebit rol educativ îl au exponatele referitoare la grelele con
diţii în care lucrau şi trăiau muncitorii. Printre exponatele valoroase re
marcăm un interior de la azilul de noapte, unde într-o supraaglomerare 
destructivă pentru sănătate îşi găseau refugiul oameni fără adăpost, ima
gini cu şomeri aşteptînd să capete de lucru în faţa oficiilor de plasare, 
aspecte de muncă de la unele întreprinderi, precum şi un grafic cu acci
dentele de muncă de la întreprinderea „Wolf". 

Aceste exponate sînt în măsură să ofere vizitatorului putinţa de a 
înţelege cauzele care au determinat creşterea aYîntului mişcării muncitoreşti 
la începutul secolului al XX-iea. 

Un material bogat compus din fotografii, fotocopii după ziare, mani
feste, grafice etc., ilustrează faptul că după desfiinţarea P.S.D.M.R .. în 
1899 prin trădarea „generoşilor", Clubul muncitorilor din Bucureşti, apoi 
cercul „Romînia Muncitoare" şi celelalte organizaţii muncitoreşti din 
capitală au ţinut făclia socialismului aprinsă pentru întreaga ţară, repre
zentînd centrul de orientare şi legătură al grupurilor şi militanţilor revolu
ţionari din Romînia. 

Pe panourile următoare este subliniată lupta dusă de proletariatul 
bucureştean pentru crearea primelor sindicate bazate pe principiul luptei 
de clasă. Aşa cum rezultă din materialele expuse primul sindicat a fost 
cel al muncitorilor tîmplari care a luat fiinţă în februarie 1905. Pînă la 
sfîrşitul anului 1906, aşa cum apare într-un grafic consacrat acestei 
teme, în capitală numărul sindicatelor a ajuns la 25. 

Sînt expuse, de asemenea, portretele lui I. C. Frimu şi Ştefan 
Gheorghiu - militanţi de frunte ai mişcării muncitoreşti la începutul 
secolului al XX-iea. 

Evenimentul reînfiinţării Partidului Social-Democrat în 1910 - care 
a marcat un moment însemnat în lupta proletariatului din ţara noastră -
este ilustrat prin fotocopii după proiectul de program şi statut. 
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Paralel cu lupta dusă pentru întărirea organizaţiilor politice şi pro
fesionale sînt prezentate şi aspecte ale luptei revoluţionare ale proleta
riatului bucureştean care-şi găsesc reflectarea în documente, grafice, foto
grafii, manifeste referitoare la demonstraţii, mitinguri, greve, întruniri. 
Impresionează fotografiile de dimensiuni mari care au surprins aspecte 
de la manifestaţiile muncitorilor din Bucureşti în anii 1912 şi 1914 precum 
şi marele miting, din 20 iunie 1916, la care cei 10.000 muncitori au înfierat 
crima comisă de guvernul burghezo-moşieresc care a ucis la Galaţi 9 
muncitori. 

Creşterea avîntului revoluţionar, ca urmare a ascuţirii contradic
ţiilor puternice de clasă în perioada de la sfîrşitul primului război mondial 
imperialist - cînd proletariatul bucureştean s-a afirmat cu şi mai mare 
forţă ca detaşament de frunte al clasei muncitoare din Romînia - este mar
cată printr-un sugestiv şi variat material. Exponatele scot în evidenţă faptul 
că la grevele, demonstraţiile şi adunările muncitoreşti participau mii, zeci 
de mii de oameni. Dintre evenimentele din această perioadă de avînt revo
luţionar, care au fost marcate în expoziţie, amintim acţiunile şi grevele de la 
sfîrşitul lui noiembrie şi începutul lui decembrie 1918. 

. Astfel, un panou special a fost rezervat evenimentelor petrecute la 
13 decembrie 1918 cînd la demonstraţia paşnică a muncitorilor pentru o 
viaţă mai bună regimul burghezo-moşieresc a răspuns cu gloanţe -
ucigînd 102 muncitori. O valoare muzeistică deosebită o are planul oraşului 
Bucureşti pe care, printr-o sugestivă rezolvare grafică, sînt redate principa
lele întreprinderi din capitală ai căror muncitori au participat la demon
straţie precum şi drumul parcurs de coloane spre sediul sindicatelor din 
str. Sf. Ionică. Pe un alt panou sînt subliniate mitingurile şi celelalte acţiuni 
şi greve importante din anii 1919--1920. Intr-un grafic sînt marcate prin
cipalele întreprinderi bucureştene în care au izbucnit greve între 30 noiem
brie 1918 şi octombrie 1920. Pe acelaşi grafic se arată că numai între 1 mar
tie şi 15 octombrie 1920 au avut loc, în întreaga ţară, 345 greve din care 
112 in Bucureşti. 

Greva generală din 1920 - care a reprezentat punctul culminant al 
luptelor revoluţionare din perioada 1917-1921 - este ilustrată prin docu
mente care scot în evidenţă amploarea luptei, revendicările greviştilor 
precum şi manifeste ale C.C. al grupurilor comuniste care demască tră
darea grevei de către elementele social-democrate din conducere. 

Paralel cu ilustrarea luptei revoluţionare dusă de clasa muncitoare 
în anii 1917-1921 este subliniat procesul de clarificare ideologică în rîn
durile proletariatului, momentul culminant al acestui proces reprezentîndu-1 
crearea Partidului Comunist din Romînia în mai 1921. In focul acestor 
lupte s-a produs o profundă schimbare în modul de a gîndi al clasei 
muncitoare. Aceasta s-a manifestat în ascuţirea luptei ideologice din sinul 
partidului social-democrat, în apariţia şi dezvoltarea grupelor comu
niste în orientarea tot mai hotărîtă a membrilor partidului şi a maselor 
muncitoare spre ideile marxism-leninismului 1• Tema, care ocupă un loc 
central, este ilustrată cu materiale semnificative care stau mărturie 
acestui măreţ eveniment. Pe un panou anterior celui care ilustrează eve-

1 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuuintări - 1959-1961, Editura politicii 1961, 
p. 432. 
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nimentul propriu zis de creare a P.C.R. sînt expuse documentele care mar
chează etape în lupta aripii de stînga din mişcarea muncitorească din 
Bucureşti pentru crearea P.C.R. 

Astfel este expusă Declaraţia de principii din 1918 (un nou program 
al partidului) Apelul grupuiui comunist din secţiunea Bucureşti din 25 
ianuarie 1920, fotocopie după documentul elaborat la consfătuirea grupu
rilor comuniste din 16 noiembrie 1920, fotografia casei din strada Sărăriei 

li 

INTllE I HAllTIE .fi 20 OCl 1920 
AU AYUT LOC fN TOATA° fANA 
345 GREVE. DIN CANE 112, AU 
AVUT LOC IN BUCUREŞTI. 

Principalele intreprinderi din Bucureşti unde au izbucnit greve intre 
30 noiembrie 1918 - 15 octombrie 1920. 

din laşi unde, în martie 1921, a avut loc conferinţa grupelor comu
niste etc. 

Panoul care subliniază crearea P.C.R., drapat în roşu şi avînd mari 
dimensiuni, permite scoaterea în evidenţă a acestui important eveniment 
din istoria proletariatului din ţara noastră şi a întregului nostru popor. 

Sînt expuse : procesul verbal din 7 mai 1921 prin care Secţiunea din 
Bucureşti şi-a ales delegaţii la congres, o hartă a ţării pe care sînt mar
cate oraşele şi centrele care şi-au trimis reprezentanţii la congres, 
ordinea de zi a congresului, fotografii după moţiunile votate, portrete ale 
unor militanţi de seamă pentru transformarea partidului socialist, în 
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partid comunist etc. O deosebită valoare prezintă macheta sălii în care 
s-a luat istorica hotărîre de creare a Partidului Comunist din Romînia. 

Apreciind însemnătatea pe care a avut-o în viaţa clasei muncitoare 
şi a întregului nostru popor crearea P.C.R., tovarăşul Gheorghe Gheorghiu
Dej arăta că o dată cu înfiinţarea partidului comunist din ţara noastră „a 
început o etapă nouă în lupta proletariatului şi a maselor muncitoare. In 
iruntea lor se află acum un conducător devotat pînă la capăt cauzei dez
robirii celor ce muncesc, hotărît să conducă la victorie lupta poporului 
pentru eliberarea de orice exploatare şi asuprire" 1• 

Sala din str. Sf. Ionică unde s-a luat istorica hotărîre de constituire a P.C.R. (machetă) 

Alte materiale ilustrează măsurile de represiune luate de regimul 
burghez9-moşieresc împotriva partidului revoluţionar al clasei muncitoare 
încă din prima zi a existenţei acestuia, în rîndul cărora se înscrie şi 
cunoscutul proces din Dealul Spirei intentat comunişţilor care au votat 
pentru crearea partidului revoluţionar al clasei muncitoare. In continuare 
sînt ilustrate acţiunile întreprinse de P.C.R., de Secţiunea din 
Bucureşti în perioada stabilizării relative a capitalismului ( 1922-1928) 
un loc important ocupînd acele exponate care se referă la lupta comu
niştilor pentru mobilizarea la luptă împotriva exploatării capitaliste şi 
pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare. Sînt expuse de asemeni 
fotografii ale unor sedii ale organizaţiilor legale conduse de partid şi 
sedii ale sindicatelor unitare. 

Un spaţiu deosebit a fost rezervat perioadei 1929-1933, şi în cadrul 
acesteia, eroicelor lupte muncitoreşti din ianuarie-februarie 1933 care, 
prin înaltul lor nivel de organizare, prin amploarea şi spiritul lor revolu
ţionar, au marcat un moment de cotitură în dezvoltarea partidului şi a 
întregii mişcări muncitoreşti 2• Pentru a se înlesni vizitatorului înţele
gerea profundă a evenimentelor din perioada amintită - prin materiale 
şi documente variate, se scot în evidenţă cauzele care au generat noile 
acţiuni şi lupte revoluţionare. Astfel dintr-un grafic rezultă că în perioada 
crizei economice salariul real a scăzut cu 38 la sută. Alte materiale înfăţi-

I Gh. Gheorghiu-Dej, 
p. 432. 

2 Gh. Gheorghiu-Dej, 
p. 435. 
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1959-1961, Editura politică, 1961, 
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şează aspecte ale caselor în care locuiau muncitorii şi imagini de la azilul 
de noapte. Sînt impresionante, de asemenea, fotografiile care au surprins 
în faţa oficiilor de plasare, sute de intelectuali şi muncitori, ţărani veniţi 
din provincie, alături de copii care părăsiseră băncile şcolii, toţi căutînd 
de lucru. Documente, fotografii, fotocopii după ziarele vremii oglindesc 
aspecte din timpul grevei de la „Lemaître" din 1931 şi demonstraţia din 29 
ianuarie 1931, la care au participat mii de muncitori de la „Griviţa" împo
triva „Curbei de sacrificiu". Un alt panou ilustrează măsurile luate de 
P.C.R. pentru întărirea unităţii de acţiune a clasei muncitoare, pentru 

Casa din str. Ecoului nr. 29 unde s-a tipărit ziarul „Scînleia" in lunile iulie-septembrie 1932 

lărgirea legăturilor cu masele, pentru realizarea frontului unic de jos şi 
pentru intensificarea activităţii de propagandă. 

Pe un panou central, care domină cea de-a 11-a sală din muzeu, 
sînt prezentate luptele eroice ale ceferiştilor de la atelierele „Griviţa" -
Bucureşti. Vizitatorii întîlnesc imaginea casei din strada Mitropolit Gri
gore 69 în care, în ziua de 20 martie 1932, a avut loc conferinţa pe ţară a 
muncitorilor ceferişti care a ales Comitetul Central de acţiune, avînd ca 
secretar ie tov"' Gheorghe Gheorghiu-Dej ; fotocopii ale unor manifeste 
elaborate de C.C. al P.C.R., manifestul Comitetului central de acţiune cu 
revendicările muncitorilor, ziarul „Lupta C.F.R." etc. Alte fotografii şi 
documente ilustrează grevele demonstrative din 28 şi 31 ianuarie precum 
şi greva din 2 februarie 1933. Fotografii, documente, machete şi alte mate
riale oglindesc evenimentele din 15-16 februarie 1933 cînd toţi cei aproxi
mativ 8.000 de muncitori de la „Griviţa" au intrat în grevă. Privind foto-
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grafiile şi documentele din care rezultă că ceferiştii au transformat ate
lierele într-o adevărată fortăreaţă, vizitatorul încearcă profunde senti
mente de recunoştinţă şi admiraţie pentru neîmf ricaţii luptători de la 
„Griviţa". Jn mijlocul sălii este expusă macheta atelierelor din perioada 
respectivă. Este ilustrată de asemenea prin fotografii şi alte materiale 
impresionanta solidaritate a celor 12 OOO de muncitori, şomeri, mici meşte
şugari, intelectuali, studenţi, ţărani care au făcut front comun cu ceferiştii. 

Muncitorii de la „Griviţa" masaţi în curtea atelierelor în timpul 
luptelor din 15-16 februarie 1933. 

Jn muzeu, ampla acţiune de solidarizare care s-a exprimat prin 
greve, demonstraţii, manifestaţii de stradă este ilustrată prin moţiuni, 
scrisori, apeluri şi telegrame de protest trimise autorităţilor, articole şi 
declaraţii apărute în presă. 

Procesul înscenat conducătorilor muncitorimii ceferiste şi petroliste 
este ilustrat cu numeroase materiale din care rezultă că el a fost trans
format într-o tribună politică revoluţionară de demascare a regimului de 
teroare şi asuprire, că acuzaţii s-au transformat în acuzatori. 

Printr-un text este subliniată însemnătatea luptelor din ianuarie
februarie 1933 organizate şi conduse de P.C.R. care au înscris o dată 
memorabilă, nu numai în istoria mişcării muncitoreşti şi a poporului 
nostru, dar şi în istoria luptei clasei muncitoare şi a forţelor progresiste 
pe plan internaţional. 
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Şi în perioada ce a urmat proletariatul bucureştean, alături de cel din 
întreaga ţară, sub conducerea P.C.R. a întreprins numeroase actiuni şi lupte 
împotriva exploatării şi asupririi. 

Materiale diferite ilustrează momentele cele mai semnificative ale 
luptei P.C.R. împotriva pericolului fascist şi pentru realizarea Frontului 
Unic .Muncitoresc şi a Frontului Popular Antifascist. De asemenea sînt 
evidenţiate cele mai reprezentative greve ale muncitorilor. Dintre expo
natele care subliniază aspectele amintite remarcăm: grafic cu organiza-

La 1 Mai 1936 a avui loc în Capitală o puternică manifestaţie antifascistă. 

ţiile de masă, cu sediul în Bucureşti, conduse de P.C.R., fotocopii ale 
ziarului „Scînteia" şi ale altor organe de presă scoase din iniţiativa 
partidului, rezoluţii şi manifeste din care reiese activitatea permanentă 
<1 P.C.R. de a atrage toate organizaţiile politice care se pronunţau împo
triva fascismului în închegarea unui Front popular, antifascist. O deose
bită valoare muzeistică prezintă costumul de deţinut şi cătuşele cu care 
ani de-a rîndul burghezia şi moşierimea au încercat să înăbuşe lupta 
clasei muncitoare, întemniţînd la Văcăreşti pentru cercetare, mulţi dintre 
fruntaşii mişcării muncitoreşti, care apoi erau transferaţi în cumplita 
închisoare, Doftana. 

în continuare este ilustrată lupta dusă de clasa muncitoare din 
Bucureşti, sub conducerea P.C.R .. împotriva dictaturii regale (1938-1940) 
şi a dictaturii militare-fasciste instaurată la 6 septembrie 1940. 
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Printre exponatele care ilustrează aceste teme amintim fotocopia 
ziarului Scînteia „Ediţie specială'' din 30 august împotriva dictatului de 
la Viena, fotografia casei din Calea Victonei 34 unde a funcţionat, înce
pînd cu septembrie 1939, postul ilegal de radio „Romînia Liberă", docu
mente referitoare la marea demonstraţie antifascistă din I Mai 1939 etc. 

Un exponat deosebit de valoros este harta Bucureştilor pe care sînt 
marcate locurile şi casele ilegale prin care comuniştii îşi desfăşurau 
activitatea. 

Prezentarea luptei clasei muncitoare con-dusă de P.C.R. se încheie 
în sala 11 prin ilustrarea luptei duse împotriva războiului antisovietic, 
pentru ieşirea Romîniei din acest război şi alăturarea ei coaliţiei anti
hitleriste. 

In sala a 12-a a muzeului vizitatorul ia cunoştinţă de pregătirea şi vic
toria insurecţiei armate din august 1944 organizată şi condusă de P.C.R., 
şi apoi de celelalte evenimente care au dus la cucerirea deplinei puteri 
politice de către clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea muncitoare, 
o dată cu proclamarea Republicii Populare Romîne la 30 Decembrie 1947. 
In continuare sînt înfăţişate succesele obţinute de oamenii muncii din 
capitală sub conducerea partidului pentru construirea şi desăvîrşirea 
construcţiei socialiste. 

Luînd cunoştinţă de succesele remarcabile înregistrate în dezvol
tarea capitalei în anii puterii populare vizitatorul e pătruns, de ideea, că 
visul atîtor generaţii de luptători, ca şi idealurile pentru care a luptat 
proletariatul din capitală, alături de cel din întreaga ţară, s-au împlinit. 
Cu acest sentiment străbate ultimele săli ale muzeului vizitatorul, martor 
şi părtaş la izbînda deplină a socialismului în patria noastră. 
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