
Femeile împotriva dicta
turii militaro-fasciste 
si a razboiului hitlerist

Asupra României se abăteau 
nori negri. Germania hitleristă 
dominînd mare parte din 
Europa îşi întindea tentaculele 
şi asupra ţării noastre silind-o 
la grave amputări teritoriale, 

la jug economic şi dictat politic de tip fascist prin împin
gerea la putere a legionarilor.

„Ţara îşi strigă durerea", scria un ziar al vremii; ţara 
erau şi ele, cu bărbaţii, cu fiii pe care-i crescuseră astfel 
încît acum să strige: „«Vrem să murim apărîndu-ne 
fruntariile, onoarea şi demnitatea naţională», «Vrem 
dreptate», «Jos dictatul de la Viena», «Ardealul nu înţelege 
să fie ciuntit»"?1.

Relatînd acest moment pe care l-a trăit, Elena Răceanu, 
activistă din ilegalitate a Partidului comunist, spune : 
„Dictatul de la Viena, adusese graniţa ţării la 30 km de 
Braşov. Revolta clocotea în inimile oamenilor. Era de ajuns 
o scînteie ca să explodeze. Noi am căutat să stabilim legă
turi ou reprezentanţii locali ai Partidului Naţional-Ţără- 
nesc, ai bisericii, ai organizaţiilor filantropice de femei, cu 
toţi aceia care erau animaţi de sentimente antihitleriste. 
S-a hotărît pe scară naţională ca, în ziua de 1 septem
brie 1940, să fie decretat doliu naţional. Comuniştii din 
Braşov au transformat această acţiune într-o demonstraţie 
puternică, de protest împotriva dictatului de la Viena. 
Circa 20 000 de oameni aflaţi în piaţa unde se ţinea mitin
gul au scandat lozinci antihitleriste. La 6 septembrie 1940,

1 A. Simion, Dictatul de la Viena, Ed. „Dacia" Cluj, 1972, p. 205.
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legionarii i-au arestat pe conducătorii muncitorilor care 
vorbiseră la mitingul de la Braşov"2.

Au fost ani grei, deosebit de grei pentru poporul nostru. 
Din septembrie 1940, cînd s-a instaurat dictatura mili- 
tară-fascistă antonesciană şi pînă la doborîrea acesteia 
tot ce a fost patriot, om de cinste, cu dragoste de muncă 
şi adevăr pe pămîntul românesc, a căutat într-un fel sau 
altul să-şi aducă sprijinul pentru dezrobirea ţării. Femeile 
române şi-au cinstit cu prisosinţă menirea de mame ale 
unui popor demn.

Pe femei le găsim prezente în acţiunile de înfruntare 
a bandelor fasciste, în manifestaţiile de protest contra 
armatelor hitleriste ce invadaseră ţara în toamna anu
lui 1940. Numeroase tinere, cu o deosebită cutezanţă, au 
manifestat alături de bărbaţi în piaţa Obor la 3 noiembrie, 
împotriva războiului hitlerist, a prezenţei trupelor ger
mane, a teroarei legionare.3 La 12 iunie 1941 zeci de femei 
au demonstrat la Doman şi Secul în judeţul Caraş împo
triva regimului fascist4.

La I.T.A. (Arad) acţiunea de protest a tinerelor mun
citoare s-a soldat cu un deznodământ tragic. Tînăra comu
nistă Ocsko Tereza, muncitoare la fabrica „Standard" din 
Timişoara, membră a Comitetului judeţean P.C.R., a fost; 
arestată de poliţia arădeană legionară şi schingiuită pînă 
la moarte. A căzut luptând pentru cauza muncitorimii şi 
a poporului nostru care o cinsteşte, la vîrsta de numai, 
23 de ani.5 

Multe femei au plătit cu ani grei de închisoare prezenţa 
în mişcarea muncitorească şi antifascistă. în 1940 auto
rităţile au descoperit un grup de activişti ai partidului 
care lucra în domeniul propagandei, arestînd pe Elisabeta 
Boţa, Ana Butenco, Maria Schafira, Margareta Müller şi 
altele, care vor fi închise pe diferite termene.6

In noiembrie 1941, prin sentinţa Curţii Marţiale, au fost 
condamnate la moarte şi executate şi două brave luptă

2 „Femeia", nr. 7 din iulie 1974 ; Episoade eroice din lupta anti
fascistă de Maria Covaci, p. 4.

3 Arhiva I.SJ.S.P., Cota A-XXV-6 ; Arhiva C.C. al P.C.R., Fond 
1, dos. 361, f. 77.

4 Arhiva C.C. al P.C.R., dos 33115/2950, voi. 16.
5 Arhiva C.C. al P.C.R., Fond 95, dos. 740410, — 1543, f. 2.
6 Luptători pentru pace, socialism şi fericirea poporului, voi. I.

Editura tineretului, Bucureşti, 1955, p. 188—189.
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toare antifasciste — Ada Marineseu şi Lili Paneth, care 
pregăteau în laborator explozibil necesar acţiunilor de sa
botare a maşinii de război hitlcriste.

In septembrie 1942 printr-o sentinţă a Curţii Marţiale 
au fost condamnaţi comunişti şi utecişti de la Atelierele 
C.F.R. Griviţa şi un grup de cadre ale partidului şi ute- 
ceului din Comitetul judeţean Ilfov, între care Constanţa 
Crăciun, Ivanca Rudenco ş.a. In 1943 a fost arestată şi 
condamnată Anca Magheru şi alte luptătoare comuniste 
şi antifasciste, prezente în grupurile de rezistenţă şi în 
organele de conducere, îndrumate de Partidul Comunist 
Român.7

Ajutorarea miilor de deţinuţi comunişti şi antifascişti 
din închisori şi lagăre, a familiilor, a soţilor şi fiilor lor 
a fost încredinţată de către partid îndeosebi activistelor 
"Apărării patriotice". Intre 1940—1944 activitatea orga
nizaţiilor de apărare şi ajutorare a clasei muncitoare, a 
antifasciştilor, Crucea Roşie socialistă, Comitetele de aju
torare şi apărare a deţinuţilor „Ajutorul roşu" s-a inten
sificat la maximum, deşi condiţiile erau din cele mai 
vitrege,

Comitetul central al Apărării patriotice a avut în rân
durile sale femei deosebit de active ca Maria Iliescu, 
Victoria Sîrbu, Ana Toma — aceasta îndeplinind o vreme 
si funcţia de secretar general.8 Acestora li se adăugau 
soţiile militanţilor partidului comunist, devotate luptă
toare revoluţionare şi înflăcărate antifasciste.

Consemnarea unora din femeile comuniste şi antifas
ciste, care au activat cu abnegaţie în aceşti ani negri pen
tru ţară în diferite judeţe, nu epuizează lungul şir al 
luptătoarelor pentru cauza eliberării poporului.

Sub îndrumarea Comitetului Regional P.C.R. Moldova 
la Iaşi, Bacău, Botoşani, Tg. Ocna, Moineşti, Dorohoi, 
Piatra Neamţ, Comăneşti activau Măndiţa Florescu, 
Rozalia Ghelfan, Coca Zaharia, Aspasia Vrabie, Aurica 
Mistala şi altele. La Ploieşti, Sofia Dragomirescu, Elena 
Pirici, Natalia Pălăngeanu, Ana Zereşan, care au făcut 
parte din Comitetul local al Apărării patriotice. Activita
tea bogată a organizaţiei din Timişoara, cu 15 comitete de

7 Olimpiu Matichescu, Apărarea patriotică, Ed. ştiinţifică, Bu
cureşti, 1971, p. 60—90.

8 Idem, p. 25—26.
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patronaj, a evidenţiat între membrii Comitetului regional 
Banat pe Olga Deutsch, Cristina Simion, Ghizela Stein, 
Ela Ungar, Ecaterina Cimponeriu. Elena Cibi, Iuliana 
Balica, Rozalia Feldman ş.a.9. Activitatea acestei organi
zaţii democrate de femei, s-a dovedit deosebit de utilă. 
Deţinuţii erau sprijiniţi cu medicamente, hrană, îmbrăcă
minte. Mulţi dintre cei ajutaţi erau în situaţia de arest, 
înainte de proces. In timpul procesului se asigura apărarea 
cu avocaţi şi martori. Se adunau fondurile necesare pen
tru avocaţii comuniştilor şi antifasciştilor implicaţi în pro
cese. In multe cazuri viaţa depindea de acţiunea celor din 
afară. Un exemplu : organizaţia Apărării patriotice din 
Braşov a reuşit să obţină -— strîngînd 60 000 lei — comu
tarea pedepsei cu moartea pentru Ecaterina Vereş10 mili
tantă comunistă, care era în prag de a naşte.

Pentru activitatea desfăşurată, multe cadre ale acestei 
organizaţii au fost, la rîndul lor, arestate, judecate, con
damnate ca activişti sau ,,cotizanţi“.

In anii 1942—1943 au fost arestaţi la Bucureşti 100 de 
antifascişti între care Elisabeta Sencovici, condamnată la 
25 ani muncă silnică. La Braşov, Reşiţa, Galaţi, Iaşi au 
avut loc, la fel, mari arestări. La Bucureşti, din nou, în 
octombrie 1943, au fost arestaţi 143 membri şi cotizanţi 
ai organizaţiei, între care o mare parte rude ale deţinu
ţilor şi internaţilor politici în lagăre şi închisori. Au fost 
pronunţate condamnări la moarte pentru Sabina Petruc, 
Sulamita Constantinescu, Elena Georgescu-Samoilă şi 
23 condamnări la muncă silnică pe viaţă şi alte pedepse 
pentru Cecilia Mănescu, Maria Hulubescu, Cleopatra 
Sandru, Florica Văcăreseu, Viorica Ene ş.a.11.

Pentru a contribui la salvarea vieţii acestora, a vieţii 
bărbaţilor, fiilor şi părinţilor, împletind sentimentul ma
tern cu cel al datoriei faţă de patrie, multe femei au par
ticipat la acţiuni de sabotaj şi partizanat.

Avea, în 1938, numai 23 de ani cînd, ieşind din închi
soarea Dumbrăveni, Elena Pavel, utecistă din anii liceului, 
absolventă a Universităţii din Iaşi, şi-a reluat activitatea.

9 Idem, p. 35—41.
18 Ecaterina Lazăr, Aveam optsprezece ani, Ed. albatros, Bu

cureşti, 1973.
11 Olimpiu Matichescu, loc. cit., p. 103—104.
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In anii dictaturii antonesciene se afla în comitetul de partid al 
Sectorului III Albastru.

In septembrie 1942 a căzut în mâinile Siguranţei. După 
13 zile, obosiţi şi înfuriaţi, „calificaţii" Siguranţei, care o 
torturaseră pentru a-i smulge mărturii despre partidul 
comunist şi activiştii lui, consemnau în raportul dosarului 
de anchetă: „Este o comunistă fanatică şi refuză să facă 
vreo declaraţie la cercetări, în legătură ou rolul avut în 
activitatea desfăşurată în cadrul mişcării comuniste"12. A 
fost condamnată la 25 ani muncă silnică şi dusă la închi
soarea din Ploieşti. Spera, începuse să aştepte victoria, 
eliberarea pe care o simţea aproape. Dar Elena Pavel a avut 
parte de o moarte crudă. La 1 august 1943 în timpul unui 
atac aerian un avion în flăcări s-a prăbuşit deasupra închi
sorii, iar flăcările au cuprins pavilionul femeilor, care 
erau în neputinţă de a se salva, fiind ferecate în celule.

Lungul şir al titlurilor de manifeste din anii războiului 
şi sublinierile lor dezvăluie încă o dată rolul femeilor în 
mişcarea de Rezistenţă antifascistă: Români şi românce, 
Femei române, Bărbaţi şi femei, flăcăi şi fete!, Către 
poporul român, români şi românce!, Către poporul român, 
muncitori şi muncitoare, patrioţi din România!13 Români, 
muncitori, plugari, tineri, femei, de orice naţionalitate. 
Patrioţi din toate partidele şi grupările politice, Mame, 
soţii, surori! Salvaţi copiii voştri de foamete, cereţi mai 
multă pîine. Vrem pace cu U.R.S.S. şi aliaţii ei! ; Luptaţi 
contra scumpetei şi impozitelor!; Femei române! Hitler 
trimite pe bărbaţii, feciorii şi fraţii voştri la moarte 
sigură pentru a cotropi şi mai mult poporul român. 
Duceţi-vă spre cazărmi, în gări, împiedicaţi prin toate 
mijloacele trimiterea pe front a acelora care vă dau pîine 
în familie! ; Femei române nu vă trimiteţi taţii, bărbaţii 
şi fraţii pentru carne de tun!

Constituirea, în vara anului 1943, a Frontului patriotic 
antihitlerist, ca un succes al politicii P.C.R. de raliere a 
forţelor democratice, patriotice, antifasciste, a avut o im
portanţă deosebită şi pentru orientarea şi desfăşurarea 
mai largă a luptei femeilor din ţara noastră. Apelurile sînt 
adresate şi femeilor pentru organizare în Uniunea patrio-

12 Luptători pentru pace, socialism şi fericirea poporului, 
voi. I, Ed. tineretului, Bucureşti, 1955, p. 260.

13 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 1150, f. 433 ; Fond 1, 
dos. 308, f. 32 ; Arhiva I.S.I.S.P., Cota A-XXVI-2.
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tică, în Frontul patriotic antifascist prin intermediul dife
ritelor materiale de propagandă, editate de partid în aceşti 
ani, manifeste, broşuri, fluturaşi, prin articole publicate 
în „România liberă".

Astfel, în coloanele ziarului nu o dată şi-au găsit loc arti
cole cu titluri semnificative: Femei la luptă pentru pace, 
Chemare către femei etc. unde nu numai că erau îndem
nate la luptă dar erau evidenţiate acţiunile şi rezultatele 
obţinute, aşa cum a fost manifestaţia femeilor din 
Bucureşti, împotriva foametei14, cele de la „Industria 
arădeană", în mai 1942, la Poiana-Cîmpina, Ploieşti, 
iulie 1942, în Caraş-Severin, august 1942, la Braşov, în 
octombrie 1942.

Orientarea tactică a Partidului comunist se reflectă şi 
în chemările sale adresate, în 1943, cu indicaţii concrete 
asupra modului cum trebuie să acţioneze.

„Mame femei, fete române — se spunea în manifestul 
semnat de Comitetul femeiesc patriotic român în 1943 — 
Acest război, nu este războiul nostru !... In timp ce bărbaţii 
noştri pier cu sutele de mii, Hitler smulge din gura 
copiilor noştri ultima bucăţică de pîine şi de pe corpul lor 
ultimul fir de haine. Trădătorul Antonescu şi clica lui 
militară ne-a tîrît în cea mai groaznică catastrofă“.

Evidenţiind toate acestea, manifestul arată în continuare 
ce trebuie făcut pentru a împiedica distrugerea familiilor, 
a vieţilor omeneşti, catastrofa ţării.

„Numai atunci putem împiedica nimicirea neamului şi 
a ţării noastre, dacă pornim cu toţii la luptă împotriva 
fascismului sîngeros [...]

Mame, femei, fete patriote !
Trebuie să împiedicăm măcelărirea feciorilor, bărbaţilor, 

fraţilor noştri, pregătită de interesul scopurilor bestiale de 
jaf ale hitlerismului. Să ne apărăm neamul de cea mai 
mare nenorocire ! Să apărăm vatra noastră, cultura noas
tră şi civilizaţia împotriva barbariei hitleriste. Să oprim 
cu toate mijloacele producţia şi aprovizionarea de război !“

Fapte deosebite au săvîrşit în acest timp numeroase 
femei române şi dincolo de hotarele ţării, în Franţa, 
Cehoslovacia, U.R.S.S.

14 „România liberă", din 28 ianuarie 1943.
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Documentele de arhivă vin să ateste prezenţa românilor 
în brigăzile de partizani care luptau în Cehoslovacia şi 
Iugoslavia pentru zdrobirea hitlerismului.

Intre cei 12 partizani români menţionaţi în lista brigăzii 
,,Nalepka“ a fost şi studenta Rişca Elena, care a luptat în 
grupa de pe Muntele Sitno. Cei care au cunoscut-o măr
turisesc că era o neînfricată luptătoare. Intr-una din lupte, 
cînd detaşamentul său a fost încercuit de hitlerişti, tânăra 
Elena s-a oferit voluntar, ca împreună cu un puşcaş mitralior 
să îndeplinească misiunea de a susţine retragerea 
partizanilor, care trebuiau să iasă din încercuire. Acţiunea 
a reuşit, dar, în timp ce susţinea cu foc retragerea tova
răşilor săi de luptă, ea a fost grav rănită la ambele picioare 
de o rafală de armă automată. A fost luată prizonieră de 
un ofiţer S.S. şi dusă la închisoarea din Banska Bystrica, 
unde, la 6 ianuarie 1945 a fost împuşcată. Avea 
21 de ani.15

In satele din Clisura Dunării din Banat, femeile au dat 
un neprecupeţit ajutor partizanilor iugoslavi, aprovizionîndu-i 
cu alimente, adăpostindu-i şi nu o dată trecînd cu 
ei la atacarea hitleriştilor.

O pagină frumoasă de internaţionalism au înscris 
românii participanţi la mişcarea de rezistenţă din Franţa. 
Un aport însemnat în promovarea solidarităţii cu poporul 
francez, cu consecinţe concretizate în anii rezistenţei an
tifasciste din această ţară, l-a avut activitatea desfăşurată 
între 1933—1939 de Asociaţia „Infrăţirea", a muncito
rilor români din Franţa.

In cadrul Asociaţiei o multilaterală activitate a desfă
şurat şi Cercul femeilor care milita atît pentru emanci
parea femeii cît şi pentru educarea copiilor românilor din 
Franţa în spiritul patriotismului şi solidarităţii interna
ţionale.

S-au evidenţiat prin activitatea desfăşurată în cadrul 
Cercului femeilor Aurelia şi Veturia Şimandan, Mica 
Mărcuş, Veturia Torneanu, Eugenia Luncaş şi Cornelia 
Torneanu.16

Asociaţia a desfăşurat, de asemenea, o intensă activi
tate în sprijinirea luptătorilor republicani din Spania,

15 Participarea României la înfrîngerea Germaniei hitleriste, 
Ed. militară, Bucureşti, 1962, p. 533—534.

16 Români în rezistenţa franceză — Amintiri, Ed. politică, Bu
cureşti, 1969, p. 323, 331.
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acordînd ajutor moral şi material voluntarilor români 
care după înfrîngerea Spaniei democrate, au ajuns în 
lagăre pe teritoriul Franţei.

Printre sutele de patrioţi români înrolaţi în Rezistenţa 
franceză au fost şi numeroşi membri ai Asociaţiei „Infrăţirea“, 
unii fiind în strînsă legătură cu grupurile 
de luptători români încadraţi în acţiunile armate ale Re
zistenţei din zona Paris, Pas-de-Calais, Marseille, Nancy, 
Lyon, Toulouse ş.a., mulţi luînd parte activă la insurecţia 
din Paris în august 1944.

Un aport însemnat a înscris Frontul naţional român din Franţa, 
constituit în toamna anului 1943 din iniţiativa 
comuniştilor români şi reunit sub preşedinţia savantului 
Traian Vuia. In casa lui a funcţionat o perioadă redacţia 
ziarului „La Roumanie Libre“.

 Personalităţi prestigioase ale culturii româneşti şi-au 
exprimat protestul împotriva fascismului în forme dife
rite. Dacă marele sculptor Brâncuşi, în semn de protest 
împotriva cotropirii naziste, a refuzat să părăsească ate
lierul său din inima Parisului, respingînd participarea la 
vreo expoziţie în tot timpul ocupaţiei, Maria Ventura, 
marea artistă de origine română, societară a Comediei 
franceze a refuzat să apară pe scena teatrelor pariziene. 
Ea a fost vicepreşedintă a Asociaţiei „France-Roumanie“ 
şi preşedintă de onoare a Uniunii femeilor române.

Elena Văcărescu, descendentă a trei generaţii de cărtu
rari, ea însăşi poetă de valoare, laureată a Academiei 
Franceze pentru Les Chants de l'Aurore şi Le Rhapsode 
de la Dîmbovitza, deţinătoare a premiului Femina, a avut, 
de asemenea, o prezenţă activă în Rezistenţa franceză.

Două din poeziile Elenei Văcărescu dedicate Rezistenţei 
Les maquisards şi Le prisonnier au fost recitate, pentru 
prima oară, de Maria Ventura, la eliberare, într-un tea
tru parizian în cadrul unei acţiuni a Frontului Naţional 
Român.

La moartea Elenei Văcărescu, în februarie 1947, apreciindu-i
personalitatea şi importanţa activităţii depuse, 
Eugenie Cotton, pe atunci preşedintă a Uniunii femeilor 
franceze a spus : „Elena Văcărescu a servit cauza feminină 
mai intîi prin virtuţile ei proprii, arătînd pînă la ce nivel 
se poate ridica o femeie, şi, în al doilea rînd, ajutînd marea
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masă a femeilor, peste care apasă atîtea dureroase poveri, 
ca să-şi scuture vechile servituţi“17.

Asociaţia femeilor române din Franţa s-a format în 
primăvara anului 1944, în ajunul insurecţiei Parisului, 
din iniţiativa Frontului Naţional Român, grupînd român
cele care activau în diverse formaţii ale Rezistenţei, desfăşurînd 
o susţinută activitate de solidaritate şi de pro
pagandă.

Preşedintă a Asociaţiei a fost aleasă Elena Vaschide, 
văduva marelui savant Nicolae Vaschide, succesorul lui 
Bergson la College de France. A fost arestată şi eliberată 
din închisoare de insurecţia pariziană. I-a urmat la con
ducerea Asociaţiei pictoriţa Elena Alexandrescu, care, în 
ilegalitate, făcuse parte dintr-o organizaţie franceză de 
rezistenţă împreună cu soţul şi fiul ei. După eliberarea 
Franţei, preşedintă de onoare a fost aleasă scriitoarea 
Elena Văcărescu.

Alături de Elena Văcărescu, la manifestările culturale 
ale Asociaţiei şi-au adus contribuţia Maria Ventura, Elvira 
Popescu, Lola Bobescu, Maria Lascăr şi alţi artişti români 
de seamă.

In anii 1944—1945, în cadrul legăturilor Frontului Na
ţional Român din Franţa cu Crucea Roşie Elveţiană, cu 
Asociaţia Românilor din Belgia, româncele şi prietenele 
lor franceze au activat în centrele de repatriere franceze, 
procurînd alimente, îmbrăcăminte şi acte pentru întoar
cerea în patrie a foştilor deportaţi români din partea de 
nord a Ardealului duşi la muncă forţată în Germania de 
către autorităţile hortyste şi hitleriste.

Dr. Maria Banu, participantă activă la munca plină de 
pericole a personalului medico-sanitar, evidenţiază noi şi 
noi aspecte ale contribuţiei femeilor române la mişcarea 
de rezistenţă în Franţa.

Locuinţele Mariei Banu şi a Elenei Vaschide au fost nu 
o dată centre de întîlnire, punct de legătură ale luptăto
rilor români din Rezistenţă.18

In grupul medicilor români democraţi au activat în 1943 
şi Maria Vlădescu, Elena Alexandrescu, Lucia Partenie.

17 Idem,, p. 29—46.
18 Idem, p. 183—184.
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In zilele insurecţiei din august 1944, la Paris, întregul 
grup de medici români au făcut parte din Miliţia patrio
tică a Cartierului Latin, fiind prezenţi la luptele de elibe
rare în diverse puncte de prim ajutor. Maria Banu a lup
tat la postul de prim ajutor din localul facultăţii de 
medicină unde erau îngrijiţi cei răniţi în luptele de la 
palatul Luxemburg. Ea a fost decorată cu Medalia Rezis
tenţei.

Charlotte Gruia Purtătoare de mesaje şi dinamită, cum 
îşi intitulează amintirile, a fost condamnată în contumacie 
la zece ani închisoare.19

In mişcarea de Rezistenţă din Franţa şi Belgia au par
ticipat multe alte femei. Zina Brîncu şi Cristina Luca 
au desfăşurat o susţinută activitate politică.

Au plătit cu viaţa pentru participarea lor la mişcarea 
de Rezistenţă antifascistă pe pămîntul Franţei alături de 
Nicolae Cristea, Andrei Sas Dragoş, Ion Crăciun, Iosif 
Clisci şi tînăra comunistă Olga Bancic.

La proces Olga a răspuns cu demnitate de cea mai înaltă 
ţinută : „Da, e adevărat că sînt româncă, că sînt partizană şi 
că sînt comunistă. Sînt mîndră de ceea ce sînt şi 
nu mi-e frică de voi, chiar dacă mă ţineţi în lanţuri“.

In ziua de 9 mai 1944, exact cu un an înaintea victo
riei asupra hitlerismului sentinţa de condamnare la moarte 
a fost executată. Olgăi Bancic i s-a tăiat capul cu securea 
de către hitlerişti.

In România întemniţarea militanţilor comunişti şi anti
fascişti întregea tabloul sumbru al dictaturii militaro-fasciste. 
In închisori se găseau alături de combatante comu
niste şi antifasciste sute de femei condamnate pentru că 
împiedicaseră pe ai lor să participe la războiul lui Hitler, 
erau femei care îndrăzniseră să protesteze împotriva răz
boiului, care voiseră să împiedice ca mîinile celor dragi 
să se păteze cu sînge vărsat mişeleşte, ca bărbaţii şi copiii 
lor să fie prefăcuţi în ucigaşi. Se aflau zeci şi sute de alte fe
mei care se făcuseră vinovate de aşa-zisele delicte de război.

Jertfele comuniştilor şi antifasciştilor români din închi
sori şi lagăre se adăugau luptei generale a poporului nos
tru împotriva celei mai mari primejdii pentru fiinţa na
ţiunii. Germania hitleristă şi dictatura antonesciană au 
devenit adversare întregului popor, iar războiul crescuse

19 Idem, p. 128—143.

219



tensiunea la maximum. Starea de spirit a populaţiei arăta 
existenţa unui cazan sub presiune, oricînd gata să ducă la 
explozie. Femeile, care alcătuiau majoritatea populaţiei 
valide aflată în oraşe şi sate, au devenit în anii războiului 
mai cutezătoare. Creşterea capacităţii de pătrundere in 
masă a Partidului comunist, victoriile sovietice pe front 
contra Germaniei naziste, avîntul mişcării de rezistenţă 
în toate ţările europene ocupate vor da impulsuri noi ac
ţiunilor antifasciste ale femeilor. Este locul să fie amintite 
zecile şi zecile de comuniste, tinere şi vîrstnice care asi
gurau „tehnica“ partidului, pregăteau locurile de întîlnire 
conspirativă, transportau materiale, directive, făceau legă
tură între organele de partid, punîndu-şi la tot pasul viaţa 
în pericol. Modeste şi tenace, gata să moară fără să spună 
un cuvînt despre munca tovarăşilor de luptă, aceste mili
tante comuniste şi uteciste au fost utile în cel mai înalt 
grad partidului şi luptei antifasciste a poporului.

Femeile comuniste nu o dată au reuşit să conlucreze cu 
femeile socialiste, să atragă şi femei cu vederi progresiste, 
democratice la acţiuni antifasciste. Şirul manifestaţiilor 
femeilor din prima jumătate a anului 1944 vorbeşte despre 
eficienţa înrîuririi comuniştilor în oraşele şi satele ţării. 
La Bucureşti, Craiova, Galaţi, Sibiu, Braşov, Buzău, 
Bacău, femeile au protestat împotriva regimului de dic
tatură antonesciană, a privaţiunilor grave la care erau 
supuse familiile. Inspectoratul regional de poliţie din Alba 
Iulia raporta la 24 februarie 1944 că 250 de femei au 
manifestat pentru demobilizarea bărbaţilor. La Cetate — 
Dolj, 200 de femei, soţii de militari, şi la Deta — Banat 
alte 200 de femei au demonstrat contra autorităţilor 
antonesciene20.

Se apropiau momentele hotărîtoare pentru ţară, femeile 
găsindu-se la datorie, ca întotdeauna, cînd în joc se aflau 
destinele neamului.

20 „România liberă", din 9 mai 1944.


