
Pe baricadele 
lui August ’44 şi ale 
revoluţiei populare

Tot ceea ce se acumulase, timp 
de un deceniu, de către mişca
rea antifascistă din România 
şi-a găsit deznodămîntul în 
insurecţia naţională antifascistă 
şi antiimperialistă din anul 1944.

In primăvara şi vara anului 1944, acţiunile Partidului 
Comunist Român de grupare a tuturor forţelor muncito
reşti, democratice, patriotice antifasciste convergeau în 
direcţia pregătirii actului decisiv de salvare a ţării şi ală
turare la coaliţia statelor antihitleriste.

„Se cristaliza tot mai puternic în conştiinţa maselor 
populare necesitatea imperioasă a ridicării la luptă pen
tru oprirea cursului nefast al evenimentelor istorice în 
care fusese antrenată România, împotriva adevăratului 
vrăjmaş al intereselor noastre naţionale — Germania fas- 
cistă“1.

Avînd în vedere rolul important pe care-l puteau înde
plini femeile prin prezenţa şi activitatea lor, Partidul 
Comunist le-a adresat numeroase îndemnuri la luptă orga
nizată.

Ziarul patriotic „România liberă“ din 9 mai 1944 publica 
O chemare către femei, care evidenţia rolul şi locul feme
ilor în mişcarea de rezistenţă antihitleristă din ţara noas
tră :

1 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare la Sesiunea jubiliara a Marii 
Adunări Naţionale consacrată celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării României de sub dominaţia jascistă, 22 august 1974, 
Ed. politică, Bucureşti, 1974, p, 8.
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„Femei, războiul criminal v-a adus cele mai mari sufe
rinţe, mizerie şi umilinţă. Numai prin ieşirea imediată din 
războiul nemţesc şi alungarea nemţilor din ţară, putem să 
ne salvăm de pieirea sigură şi să salvăm viaţa copiilor şi 
a familiilor noastre.

Femei voi care formaţi o parte însemnată a poporului, 
trebuie să alegeţi între pieire sau salvare ! Numai prin 
luptă hotărîtă puteţi salva viaţa voastră, a copiilor, băr
baţilor şi părinţilor voştri, impunînd ieşirea din războiul 
nemţesc şi pacea.

Femei, cereţi bărbaţilor, fiilor şi fraţilor voştri să nu 
mai plece pe front să moară pentru nemţi, pentru prelun
girea războiului lor criminal...

Femei, ridicaţi-vă la luptă. Organizaţi-vă în grupuri 
patriotice pe întreprinderi, străzi şi cartiere. Intraţi în 
FRONTUL PATRIOTIC al poporului. Alegeţi-vă comitete 
de acţiune...

Femei din uzine, împreună cu bărbaţii, sabotaţi prin 
toate mijloacele, maşina de război, faceţi greve şi demons
traţi pentru revendicările voastre vitale şi pentru ieşirea 
imediată din războiul nemţesc. Sub conducerea comite
telor voastre de acţiune femeieşti să demonstraţi la cozi, 
pe străzi şi peste tot unde vă adunaţi"2

Era un adevărat apel-manifest de acţiune a femeilor 
române în cadrul amplului program elaborat de Partidul 
comunist în vederea desfăşurării şi dezvoltării mişcării de 
rezistenţă antifascistă, antihitleristă, pînă la treapta insu
recţiei naţionale.

Femeile au răspuns cu toată energia lor acestor che
mări, în momentele decisive ale luptei de eliberare. Atunci, 
în augustul salvării Patriei, femeile şi-au înscris cu ma
juscule aportul lor în istorie.

Adresîndu-se femeilor, P.C.R. a lansat un manifest, în 
august 1944, în care se spunea: „Partidul nostru vă 
cheamă la luptă. In aceste momente aveţi ide îndeplinit o 
mare sarcină istorică, să sprijiniţi armata, să îngroşaţi rîn- 
durile gărzilor înarmate şi să zdrobim definitiv armatele 
hitleriste şi pe sprijinitorii lor. Nu lăsaţi ca trupele nem
ţeşti să se mai poată aproviziona din ţară. Aprovizionaţi 
însă cu tot ce e nevoie armata şi poporul, care luptă pen
tru independenţa şi salvarea României. Femei! răzbunaţi

2 „România liberă", din 9 mai 1944.
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pe fiii şi soţii voştri tîrîţi la abator de fiarele nemţeşti.. 
Daţi mină de ajutor armatei şi gărzilor cetăţeneşti. însu
fleţiţi pe ai voşţri la lupta măreaţă de dezrobire a ţării 
pentru a dobîndi pacea mult dorită".

La acţiunile organizate de Partidul comunist pentru 
insurecţie au participat femei cu munci de răspundere in 
organele centrale şi locale ale P.C.R. şi U.T.C., membre 
în organizaţii, ori muncitoare, funcţionare şi studente, în
deplinind sarcini de tipografi, legături între diferite gru
pări de luptă, lucrînd pentru depozitarea armelor şi 
muniţiilor, pentru răspîndirea materialelor de propa
gandă ş.a.

In zilele lui august ’44, cu arma în mînă, împotriva hi- 
tleriştilor, pe braţ cu banderola Crucii roşii sau a Forma
ţiunilor de luptă patriotică multe femei au ajutat la 
salvarea răniţilor, la împărţirea armelor, la buna funcţio
nare a posturilor de radio şi centralelor telefonice, asigu
rând hrana celor care au transformat nopţile în zile şi în 
clocot de luptă pentru triumful cauzei. Unele, abia ieşite 
din închisoare, s-au alăturat imediat celor care luptau în- 
potriva hitleriştilor.

Femeile au înscris frumoase pagini în istoria patriei prin 
paticiparea în unităţile militare la luptele pentru zdrobi
rea duşmanului cotropitor hitlerist, atît în zilele insurec
ţiei, cit şi pe frontul antihitlerist.

In luptele de lingă Arad, în zilele de 26—27 august, 
s-a distins prin destoinicie şi curaj, o tînără femeie, Ma
ria Deheleanu, care, în plin foc, a indicat ofiţerilor noştri 
amplasamentele armamentului greu al inamicului. Ea a 
însoţit subunităţile la asalt, aducînd muniţii pînă la lan
ţul trăgătorilor. Eroina a căzut lovită de un glonte în plin 
iureş al luptei.3

Operatoarele telefoniste Elena Ionescu şi Ioana Zamfir- 
Bazac, în zilele de 28—29 august, cînd se duceau lupte 
la Slobozia împotriva unei coloane germane, au asigurat 
funcţionarea necontenită a postului telefonic, necesar desfă
şurării operaţiilor militare. Elena Ionescu, la cei 18 ani 
ai săi, cu 28 de răni primite, a rezistat pînă în momentul 
respingerii hitleriştilor de către unităţile româneşti.4

3 Eugen Bantea, Constantin Nicolae, Gheorghe Zaharia, August
1944 — mai 1945, scurtă prezentare a contribuţiei României la 
războiul antihitlerist, Ed. militară, Bucureşti 1969, p. 97.

4 Idem, p. 79—80.
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Pentru patriotismul de care a dat dovadă, pentru ser
viciile aduse armatei, transmiţînd continuu informaţii asu
pra mişcării inamicului, Elena Ghenescu, operatoare tele
fonistă, a fost decorată şi citată prin ordin pe Armată.5

In luptele de la Moreni — Prahova, femeile au asigurat 
liniile de luptă cu muniţii şi alimente, au dat îngrijiri 
sanitare răniţilor, furnizînd în acelaşi timp informaţii 
preţioase trupelor noastre despre punctele de rezistenţă 
inamice.6

In septembrie 1944, cînd buciumele răscoliră Munţii 
Apuseni, alături de vînătorii de munte şi de sătenii din 
zona Arieşului, care au luptat împotriva trupelor fasciste 
hortiste, s-au distins nu numai în calitatea de surori me
dicale la policlinica din Sălciua, dar ajutînd la transpor
tarea alimentelor şi muniţiilor, numeroase femei între 
care Ana Bologa, Eleonora Gheţie şi Ana Praja Gheor- 
ghiu.7

Tot astfel, Ecaterina Dumitru, telefonista din Ghioroc 
care a refuzat să se retragă spre Lipova, deoarece frontul 
luptei se apropia, rămînînd la datorie.8

Numeroase femei au răspuns apelului Partidului comu
nist, apelului ţării „Totul pentru front, totul pentru vic
torie", contribuind la lupta dusă împotriva duşmanului hi- 
tlerist, semnînd decizia ireversibilă a victoriei asupra fas
cismului.

In Pantheonul femeilor revoluţionare şi antifasciste, 
care au căzut în anii regimului burghezo-moşieresc şi ai 
dictaturii militaro-antonesciene, se înscriu şi femeile care 
au luptat cu arma în mînă pe frontul antihitlerist pentru 
zdrobirea Germaniei naziste şi eliberarea patriei. Elena 
Chiriţă, în septembrie 1944, venise pe cîmpul de luptă din 
defileul Mureşului, la Păuliş, ca infirmieră şi curier, Ră- 
nită în lupte, după vindecare a plecat din nou pe front. 
Înrolată ca voluntar a îndeplinit funcţia de sanitar al 
unuia din batalioanele Regimentului 96 infanterie, parti-

5 Participarea României la înfringerea Germaniei hitleriste, 
Ed. militară, Bucureşti, 19G2, p. 242—243.

8 Idem, p. 159—160.
7 Cluj, Pagini de istorie revoluţionară. 1848—1971, Cluj, 1971, 

p. 329—330.
8 „Femeia", din 5 mai 1973.
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cipînd la luptele Armatei române pentru eliberarea Unga
riei'. Nu de puţine ori a lăsat deoparte trusa sanitară pen
tru a pune mîna pe armă, luptând alături de ostaşii bata
lionului.

Pentru faptele sale, pentru curajul şi devotamentul său 
i s-au acordat grade militare pînă la cel de sergent, fiind 
decorată cu „Virtutea Militară". Rănită grav la porţile 
Budapestei, va muri îmbogăţind cu sacrificiul său faptele 
eroice ale femeilor române.

Pagini memorabile au fost înscrise de către femeile din 
spatele frontului, în oraşele şi satele lovite de urgia răz
boiului. Pentru sute de mii de sinistraţi şi evacuaţi de răz
boi, pentru orfani şi invalizi trebuia să se găsească adă
post, să se acorde ajutor. Femeile au înţeles durerile ţării 
şi au răspuns ou abnegaţie. Multe s-au înregimentat în or
ganizaţii ca „Apărarea patriotică", „Uniunea patriotică", 
colectând obiecte de îmbrăcăminte şi alimente care luau 
drumul frontului, organizînd clăci pentru confecţionarea 
celor necesare ostaşilor, participând la înfiinţarea de can
tine în gări, de cămine pentru copii orfani sau sanatorii 
pentru răniţi, au efectuat ore de muncă voluntară fără de 
număr pentru refacerea economiei ţării.

Femeile de o rară nobleţe sufletească din cadrul perso
nalului sanitar, au considerat că îşi fac mai bine datoria 
pentru ţară pe cîmpul de bătălie, vindecând răni şi salvînd 
de la moarte pe cei care nu precupeţeau nimic în numele 
libertăţii şi independenţei patriei.

Contribuţii preţioase au avut femeile muncitoare din fa
brici la asigurarea producţiei pentru sprijinirea armate
lor aflate pe front. In industria textilă, în industria ali
mentară, unde majoritatea erau femei, s-au depus uriaşe 
şi entuziaste eforturi pentru a produce cît mai mult şi mai 
repede pentru ostaşi. Multe femei s-au angajat în fabrici 
de armament pentru a fabrica muniţiile atît de necesare 
victoriei împotriva Germaniei hitleriste. S-au săvîrşit de 
către muncitoare, din august 1944 şi pînă în ultima zi de 
război, numeroase fapte de eroism cotidian, lucrînd, mai 
ales în timpul iernii, în condiţii foarte grele.

Concomitent cu aportul adus în susţinerea frontului an
tihitlerist, femeile au ştiut să lupte şi pe frontul intern al 
democratizării ţării.

Femeile muncitoare, funcţionare, intelectuale, vârstnice 
şi tinere au fost nelipsite participante la adunări şi mitin-
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guri populare, la reorganizarea sindicatelor, la realizarea 
pe cale revoluţionară a reformei agrare, la acţiunile menite 
să asigure curăţirea aparatului de stat de elementele fas
ciste, antidemocratice, la cucerirea prefecturilor şi primă
riilor, în instalarea reprezentanţilor poporului muncitor, la 
acţiunile de demascare a sabotajului şi speculii reacţiu- 
nii ş.a.

Din toamna anului 1944 şi pînă în primăvara anului 
1945, eînd a fost instaurat primul guvern democrat al ma
selor muncitoare, nu a existat manifestaţie, demonstraţie, 
miting, confruntare între forţele revoluţionare, democra
tice, cu forţele reacţionare în care femeile să nu fi parti
cipat într-un procent impresionant.

Ziarul ,,Scînteia“ consemna că la adunarea forţelor demo
cratice din 24 septembrie de la stadionul A.N.E.F.. printre 
zecile de mii de participanţi „cel puţin 40 la sută erau 
femei muncitoare de la diferite fabrici din Capitală“. „In 
şirul nesfîrşit de muncitori, care au pornit încolonaţi de 
la stadion, manifestînd pe străzile Capitalei pentru liber
tate şi democraţie, impresionant nu numai prin numărul 
marc, dar mai ales prin strigarea revendicărilor arzătoare, 
a lozincilor imprimate pe pancardele purtate alături de 
steagul roşu cu secera şi ciocanul şi de drapelul tricolor, 
femeile, şi de data aceasta, au fost în primul rînd al ma
nifestanţilor, pline de entuziasm şi combativitate, stri
gând lozinci sau cîntînd cîntece cu conţinut progresist, do
vedind dorinţa fierbinte de a rupe definitiv lanţurile scla
viei".9

Femeile din toate categoriile sociale erau chemate să 
urmeze exemplul hotărîrii femeilor muncitoare, al tenaci
tăţii de care au dat dovadă şi să contribuie la lupta pen
tru zdrobirea reacţiunii, la demascarea trădătorilor popo
rului, la susţinerea războiului antifascist, împotriva spe
culei şi scumpetei, pentru drepturi egale, politice, pentru 
dreptul de a îi alese.10

Presa publica articole în care erau dezvăluite condiţiile 
grele de viaţă ale femeilor în fabricile stăpînite de clasele 
exploatatoare. Se publicau, de asemenei, relatări despre 
acţiuni iniţiate şi desfăşurate de femei împotriva speculei.

9 „Scînteia", din 27 septembrie 1944.
10 Idem.
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Femeile au demonstrat nu o data în faţa autorităţilor care 
le frustrau de drepturi fireşti. Astfel, la 13 decembrie 1944 
soţiile ostaşilor de pe front şi sinistraţilor, care, conform 
unei legi în vigoare, trebuiau să primească ajutoare de la 
primării au făcut o mare manifestaţie la Bucureşti.11

La sfîrşitul anului 1944 o atenţie deosebită a fost acor
dată ajutorării populaţiei din Moldova, începută de Apă
rarea patriotică, alături de care au venit şi alte organizaţii 
democratice patriotice.

S-au înfiinţat puncte de colectare, s-au adunat alimente 
şi obiecte, s-au făcut liste de donaţii. în acelaşi timp, de
legate ale Apărării patriotice împărţeau pachete cu ali
mente răniţilor.

Pentru a apăra şi a reprezenta mai bine interesele fe
meii, Comisia centrală a sindicatelor unite a constituit, 
în octombrie 1944, o comisie centrală de femei, cu indi
caţia ca fiecare sindicat să aibă comisii de acest fel, for
mate din cele mai bune şi destoinice muncitoare sau func
ţionare.

Comisia centrală de femei a sindicatelor unite a adre
sat, cu prilejul convocării Congresului general al sindica
telor din România, o chemare pentru comisiile de femei 
în vederea pregătirii Congresului: „Socotim că e necesară 
participarea şi a femeilor alegînd ca delegate femei cin
stite şi devotate, care vor putea reprezenta la Congres 
interesele femeilor muncitoare12.

Apelul Comisiei de femei de pe lingă Sindicatele Unitare 
reflectă marile răspunderi care se aflau pe umerii femei
lor în momentele cînd ţara se afla într-o maximă încor
dare. Noi femeile muncitoare trebuie să contribuim la ri
dicarea producţiei în fiecare fabrică, întreprindere, pretu
tindeni, unde depunem muncă. Ridicarea producţiei tre
buie strins legată de îmbunătăţirea nivelului nostru de 
trai“.13

Cu sprijinul organizaţiilor proprii, sub îndrumarea unui 
partid revoluţionar de guvernămînt, femeile vin şi-şi rea
firmă drepturile ce li se cuvin, începînd să le şi traducă 
în fapt. Platforma Frontului Naţional Democrat realiza 
integrarea femeilor cu deziderate specifice în programul 
general de democratizare a României.

11 „Scînteia11, din 8 decembrie 1944.
42 „Scînteia“, din 14 decembrie 1944.
î:l „România liberă11, din 12 decembrie 1944.
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„Lupta noastră pentru această platformă — se menţiona 
în articolul Către femeile muncitoare — trebuie să de
vină motorul luptei întregului popor român şi ne deschide 
şi nouă femeilor, orizonturi largi".14

Femeile declarau că luptînd pentru guvern F.N.D. vor 
cere aplicarea integrală a principiului de egalitate a se
xelor prin ştergerea tuturor piedicilor legale şi de fapt 
puse în calea acestei egalităţi, cu atît .mai mult cu cît ştiau 
că Partidul comunist în proiectul de platformă s-a decla
rat gata să acorde tot sprijinul luptei de emancipare a 
femeii.

In vederea unei mai largi mobilizări a masei de femei la 
acţiune pentru realizarea obiectivelor Platformei, a fost 
elaborat şi dat publicităţii şi un proiect special cu reven
dicări pentru femei.

Documentul evidenţiază răspunderea Partidului Comu
nist Român de a mobiliza masele largi de femei la lupta 
generală a poporului român, prezentînd, totodată, consi
derentele care justificau importanţa pe care o reprezintă 
munca între femei: femeile, mai ales în urma situaţiei 
create de război reprezintă majoritatea poporului român; 
numărul femeilor în producţie este foarte ridicat şi întrece 
pe cel al bărbaţilor într-o serie de ramuri ; prin combati
vitatea sa, femeia reprezintă o forţă importantă din punct 
de vedere politic şi economic, care trebuie să fie activi
zată. „Mobilizarea femeilor în războiul pentru eliberare, 
pentru curăţirea aparatului de stat şi pentru cucerirea li
bertăţilor democratice trebuie dusă pornind de la situaţia 
specială şi revendicările speciale ale muncitoarelor, ţăran
celor, intelectualelor şi gospodinelor".

Comunitatea condiţiilor genera comunitatea revendică
rilor diferitelor categorii de femei.

Platforma de program cuprindea şi indicaţii cu caracter 
organizatoric : „Fiecare organ de conducere al P.C.R.,
comitete regionale, judeţene şi locale trebuie să formeze 
resorturi speciale pentru munca între femei. Aceste resor
turi, vor duce munca în cadrul organizaţiilor profesionale 
şi patriotice existente în cadrul resorturilor speciale de fe
mei ale acestor organizaţiuni.

14 „Scînteia“, din 13 octombrie 1944.

228



Activistele noastre trebuie să ducă lupta pentru unirea 
organizaţiilor feminine existente în front unic pentru cu
cerirea libertăţilor, drepturilor integrale ale femeilor, pen
tru încadrarea acestor organizaţii în lupta generală a po
porului român. “

In ultima parte a documentului sînt enunţate sarcinile 
principale în direcţia cărora trebuia concentrată munca 
secţiunilor şi organizaţiilor feminine, dezvoltînd ultimul 
punct al programului de interes general privind lărgirea 
democraţiei :

„1. Munca de mobilizare a femeilor pentru războiul de 
eliberare ;

2. Munca de mobilizare a femeilor în curăţirea aparatu
lui de stat de elementele fascisto-hitleriste ;

3. Munca de mobilizare a tuturor femeilor din România, 
într-o acţiune largă pentru cîştigarea drepturilor politice 
ale femeilor, pentru dreptul de a alege şi a fi alese, pen
tru dreptul la orice profesiune şi funcţie ;

4. Munca de mobilizare a femeilor împotriva speculei, 
scumpetei, îndărătul căreia se ascunde sabotajul elemen
telor fascisto-hitleriste ;

5. Pentru salarii egale cu ale bărbaţilor la muncă egală ;
6. Pentru protecţia femeii în muncă ;
7. Pentru protecţia mamei şi a copilului în întreprin

dere, cartier şi sat“.
In încheierea documentului elaborat de C.C. al P.C.R. 

se arată că trebuie dusă o activitate intensă „pentru ridi
carea nivelului politic al femeilor", trebuie dusă „o 
muncă susţinută de clarificare a femeilor şi de mobilizare 
a lor alături de bărbaţi pe baza proiectului de platformă 
pe care C.C. al P.C.R. îl adresează tuturor forţelor demo
cratice ale ţării, în largul Front Unic al întregului popor 
pentru realizarea unei Românii libere, democratice şi in- 
dependente".15

Era primul document-program din istoria mişcării fe
meilor din România, care cuprindea prevederi de înfăp
tuit nu într-un viitor mai mult sau mai puţin depărtat, 
ca în cazul programelor socialiştilor sau ale comuniştilor 
în ilegalitate, ci în prezentul acelei etape.

Cei peste 100 000 oameni, participanţi în ziua de 8 oc
tombrie la marea adunare de pe Stadionul A.N.E.F., des

15 „Scînteia“, din 4 octombrie 1944. 
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făşurată sub lozinca „Vrem guvern F.N.D.“, au auzit de 
la tribună, alături de alţi vorbitori, glasul reprezentan
telor femeilor române care afirma clar, demn şi curajos 
revendicările lor.

După ce a fost exprimată voinţa femeilor pentru un 
guvern al Frontului Naţional Democrat în încheierea cu
vântului său reprezentanta femeilor, Elena Livezeanu, a 
spus : „Noi femeile democrate din toată ţara, începem o 
luptă hotărîtă alături de toţi tovarăşii şi bărbaţii noştri din 
Frontul Unic Muncitoresc şi din Frontul Naţional Demo
cratic pentru a obţine dreptatea pe care o aşteptăm de 
atîta vreme“.16

In întreprinderi, instituţii, şcoli au avut loc adunări ale 
femeilor, având în frunte pe comuniste şi militantele pro
gresiste, unde s-a exprimat deplina adeziune la Platforma 
F.N.D. şi la programul-platformă al femeilor. Din ce în ce 
mai mult erau izolate femeile reacţionare, uneltele patro
nilor şi politicienele burgheze.

La adunarea delegatelor comitetelelor de fabrică pentru 
alegerea Comisiei de femei din Bucureşti, s-a afirmat ho- 
tărîrea de a împleti lupta pentru cucerirea revendicărilor 
femeilor cu lupta împotriva reacţiunii, pentru un guvern 
real democrat.

Acţiunile femeilor vor creşte la începutul anului urmă
tor, în condiţiile în care Partidul comunist pregătea insta
urarea primului guvern democratic din istoria ţării.

Noile documente elaborate de partidul comunist la înce
putul anului 1945, îndeosebi Programul de guvernare al 
F.N.D., au avut o importanţă covîrşitoare pentru mobili
zarea maselor muncitoare, pentru concentrarea forţelor 
democratice în vederea realizării sarcinilor etapei istorice 
de desăvîrşire a revoluţiei burghezo-democratice şi apro
piere a momentului revoluţiei socialiste.17

Inceputul anului 1945 a fost marcat de numeroase adu
nări populare.ale femeilor care au însemnat tot atîtea ade
ziuni la programul F.N.D. şi tot atîtea angajamente.

O impunătoare întrunire a femeilor democrate s-a des
făşurat în ziua de 21 ianuarie 1945 în Aula Academiei Co
merciale din Bucureşti. Redînd atmosfera în care s-a des
făşurat această acţiune ziarul „Scmteia“ din 23 ianuarie 
consemna : „Femeile din toate categoriile sociale au venit

16 "Scînteia", din 10 octombrie 1944.
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să asculte, să primească îndrumări, să-şi spună prin repre
zentantele lor, păsurile şi nevoile de totdeauna. Muncitoa
rele, gospodinele, funcţionarele, intelectualele, înfrăţite în 
aceeaşi luptă vor lupta pentru drepturile lor, pentru re
vendicările lor, pentru o viaţă mai bună“.

Au vorbit Eugenia Rădăceanu şi Elena Livezeanu, Flo
rina Bagdazar şi Maria Sîrbu, au vorbit muncitoare, func
ţionare, studente, au vorbit reprezentante ale ţărancelor.

La sfîrşitul lunii ianuarie 1945 o atenţie deosebită au 
acordat femeile Congresului sindicatelor în care şi-au pus 
mari speranţe, pentru afirmarea şi apărarea intereselor 
lor. La adunările premergătoare ale diferitelor uniuni sin
dicale, din industria textilă, pielărie şi încălţăminte, Uniu
nea sindicatelor metalo-chimice, Federaţia sindicatelor 
funcţionarilor particulari şi femeile au luat în număr 
mare cuvîntul, exprimîndu-şi dezideratele.

In raportul Comisiei de organizare a mişcării sindicale 
unite din România la Congresul sindical, în capitolul pri
vind „dezvoltarea mişcării sindicale" se spunea: „organi
zarea secţiunilor de femei în cadrul sindicatelor a progre
sat simţitor; în unele întreprinderi au fost dobîndite re
vendicările femeilor, salarii egale la muncă egală şi alte 
cerinţe speciale".18

Un loc important l-a ocupat şi dezbaterea la „Raportul 
asupra problemelor feminine", care exprima situaţia fe
meii din România anului 1945. „Nu există ramură în pro
ducţie unde femeia să n-aibă un rol important. In indus
tria textilă 3/4 sînt femei. Numai în această industrie la 
Bucureşti avem 10 000 femei organizate.

La Cisnădie, în judeţul Sibiu, dintre cei 3 500 munci
tori textilişti 3/4 sînt femei. La fabrica de muniţii şi ar
mament din Cugir sînt 800 de femei. Femeile lucrează la 
maşini, la freze, la muncile cele mai grele".19

Raportul arăta cît de mulţi paşi mai trebuiesc făcuţi 
spre a asigura salarii, condiţii de muncă, drepturi pe mă
sura contribuţiei mari a femeilor.

„Problema femeilor, care este în fond o problemă a în
tregii muncitorimi, a poporului — se spunea mai departe 
în raport — ridică în faţa sindicatelor unite, a forului lor

18 „Scîntcia", din 31 ianuarie 1945.
19 „Scînteia“, din 1 februarie 1945.
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superior — Congresul — sarcini serioase", sarcini care erau 
-sintetizate în 8 puncte.*

In încheierea raportului se evidenţiau principalele direc
ţii de activitate în care femeia era chemată, să-şi aducă 
contribuţia la lupta împotriva sabotajului, scumpetei şi 
speculei, pentru descoperirea şi pedepsirea criminalilor de 
război şi a duşmanilor poporului, trădători de ţară, la ri
dicarea producţiei.

Reflectând atenţia acordată problemelor ce interesau 
femeile, în rezoluţia Congresului au fost cuprinse puncte 
cu precizări directe :

„a. Congresul hotărăşte că trebuie dată o atenţie deose
bită importanţei femeii muncitoare manuale şi intelec
tuale ;

b. Sindicatele trebuie să ducă o luptă hotărîtă de zi cu 
zi, pentru îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale a fe
meii muncitoare din fabrici, ogoare, birouri, şcoli şi pen
tru cîştigarea revendicărilor speciale ale femeilor munci
toare manuale şi intelectuale.

Trebuie dusă lupta pentru respectarea muncii femeilor 
şi pentru salariu egal la muncă egală".

Tot ca o reflectare a aprecierii de care se bucura aportul 
femeii la realizarea sarcinilor etapei istorice în care se 
afla ţara noastră este şi faptul că în Comitetul Central 
şi Comisia de cenzori a C.G.M. au fost alese şi reprezen
tante femei -— Elena Stoia, Eugenia Rădăceanu şi altele.

* 1. Femeia ar putea să dea un aport mai mare pentru demo
cratizarea ţării, dacă n-ar fi lipsită de drepturi. Vom lupta deci 
cu toţii în front unic cu întreaga clasă muncitoare, pentru acor
darea drepturilor economice, politice şi sociale egale pentru toate 
femeile şi de toate categoriile, la oraşe ca şi la sate.

2. Dreptul la muncă şi exercitarea tuturor profesiunilor.
3. Salariu egal la muncă egală.
4. Asigurarea femeilor văduve cu pămînt, prin reforma agrară, 

în mod special protejarea nevestelor şi copiilor celor ce luptă pe 
front.

5. Ocrotirea muncii femeii prin concedii plătite înainte şi după 
naştere. Crearea maternităţilor.

6. Ocrotirea copilului prin crearea de leagăne, cantine şi că
mine de zi, la oraşe şi la sate pe contul statului şi al întreprin
derilor.

7. Lupta pentru lichidarea analfabetismului, prin formarea de 
cursuri la fiecare întreprindere şi la sate.

8. Dreptul de vot, de a alege şi a fi aleasă, în toate conduce
rile comunale, judeţene ca şi în conducerea statului. („Scînteia", 
din 1 februarie 1945).
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Pe aceeaşi linie de activizare a femeilor în opera de 
democratizare a ţării se înscrie, la 30 ianuarie 1945, prima 
Conferinţă a femeilor muncitoare din România.

La lucrările conferinţei au participat reprezentantele 
sindicatelor, femei muncitoare din toate ramurile de pro
ducţie.

In cadrul discuţiilor s-a evidenţiat tot mai mult apro
pierea şi solidaritatea femeii muncitoare cu ţăranca mun
citoare în apărarea intereselor comune.

In încheierea lucrărilor conferinţei s-a adoptat o rezo
luţie încadrată în obiectivele Congresului Sindicatelor 
Unite.

In acelaşi timp s-au adoptat şi unele măsuri cu carac
ter organizatoric şi anume „în toate conducerile sindicale 
trebuie să intre reprezentante de femei în proporţia în 
care lucrează şi în fabrică". Să fie create comisii de fe
mei pe lîngă fiecare sindicat, fiecare comitet de fabrică 
ce vor mobiliza masele de femei în jurul sindicatului.

Ca rezultat al activităţii duse pentru cuprinderea fe
meilor în sindicate la 1 septembrie 1945, din numărul de 
1 300 000 membri, mai mult de 30 la sută erau femei. 
Peste 400 000 femei erau organizate în diferite sindicate. 
In industria textilă majoritatea celor înscrişi în sindicat 
erau femei.

Femeile au unit adeziunea lor cu a tuturor celor care 
cereau guvern F.N.D., au participat la marile adunări pu
blice şi la manifestaţiile desfăşurate între 23 şi 27 fe
bruarie la Sibiu, Craiova şi Timişoara, la Galaţi, Ploieşti, 
Constanţa şi alte oraşe. La Bucureşti, femeile s-au găsit 
în primele rînduri ale celor peste o jumătate de milion 
de demonstranţi.

„Numai un guvern al F.N.D. vrea şi poate să înfăptu
iască cerinţele şi năzuinţele drepte ale femeii" — se spu
nea în Chemarea Consiliului F.N.D. către femei, publi
cată în „România liberă“ din 24 februarie 1945.

Cînd, la ordinele guvernului Rădescu, s-a tras în mul
ţimea care demonstra în centrul Capitalei, femeile au dat 
dovadă de o mare combativitate. Redînd acest lucru sub 
titlul Femei sub gloanţe, Scînteia detalia aspecte din acea 
memorabilă zi din iarna anului 1945 : „O femeie cu bro
boadă mare albă, prinsă peste cap şi peste umeri, înche
iată cu ea la mijloc, a ridicat tricolorul. I s-au alăturat 
alte două femei din care una muncitoare la S.T.B., ele s-au
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aşezat în fruntea coloanei care se regrupase, strigînd : 
«Jos fasciştii!», «Moarte lor !», «Jos Rădescu!». Ele afir
mau astfel, sub ploaia de gloanţe, voinţa neînfrântă a po
porului român de a obţine dreptate în ura lui nezdrunci
nată faţă de duşmanii poporului"20.

Pe lista răniţilor şi a morţilor se aflau şi luptătoarele 
Marioara Georgescu, Liza Micoş, Angela Duciu membre 
ale Uniunii Patriotice, Maria Anghel, Maria Butnaru, 
Sanda Dumitrescu, Maria Sava.

Femeile au fost de asemenea prezente la asaltul prefec
turilor de către forţele democratice, pentru instalarea de 
prefecţi ai poporului. Ele au fost în primele rînduri în 
luptele de la Craiova, Turnu Măgurele, Caracal, Sibiu, 
Constanţa şi alte oraşe.

29 „Scînteia“. din 26 şi 27 februarie 1945.


