
401

161
Trãiascã Republica Popularã Românã [decembrie 1948]

Onor Ministerul de Externe
Tovarãºa Ana Pauker

Deoarece trãim azi într-un regim de democraþie popularã, m-am gândit cã pot
apela cu curaj la bunãvoinþa d-voastrã, ºtiind cã ascultaþi rugãminþile poporului.

Suntem o familie de oameni muncitori, din Focºani, nu am avut niciodatã o
altã ocupaþie decât prin muncã ne-am agonisit hrana de pânã acum.

Am fost duºi în eroare de cãtre organizaþiile sioniste ºi am trimis trei copii mici
în Palestina, ºtiind pânã în ultima zi cã noi plecãm cu ei, dar locurile noastre au
fost vândute ºi am rãmas departe de copiii noºtri. Am urmat ºcoala de cadre a
Comunitãþii, învãþând ideologia marxist-leninistã, dar azi am aflat cu durere cã nu
suntem printre acei ce pleacã, rãmânând iar departe de copiii mei mici, unul fiind
chiar de 9 ani.

Vã rog sã mai luaþi în consideraþie cã ºi eu am avut o soartã crudã, fiind cres-
cutã printre strãini, am muncit de la vârsta cea mai fragedã, tatãl meu murind în
rãzboiul trecut.

Vã scriu d-voastrã, fiind ultima mea speranþã. Apelez la bunãvoinþa d-voastrã,
ºtiind cã mã veþi înþelege, deoarece ºtiþi durerea unei mame departe de copiii sãi.
Noi suntem trei persoane: eu, soþul meu, care este croitor, ºi un copil de 2 ani ºi
patru luni. 

Solomon Moscovici de 44 ani.
Haia Debora Moscovici de 34 ani.
David Moscovici de 2 ani ºi patru luni.
Vã mai rog încã o datã sã ascultaþi rugãmintea mea ºi sã-mi înþelegeþi durerea

ºi sã-mi iertaþi îndrãzneala, sã daþi o soluþie favorabilã de a pleca cu plecarea (ali-
aua) de zilele astea, deoarece sunt unii care au renunþat la plecare.

Cu mult respect ºi mulþumiri
Haia Debora Moscovici.

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, Problema 31, vol. 19, f.2)
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Memorandum
Asupra principiilor unei politici comuniste în Palestina
ºi în cadrul Yishouv-ului evreu[1]

I. Yishouv-ul consolidat constitue o naþionalitate aparte
1) Dezvoltarea Yishouv-ului în Palestina reprezintã un fenomen foarte greu de

întâlnit în istoria dezvoltãrii naþionalitãþilor. Întemeiat prin activitatea politicã a
miºcãrii naþionaliste-burgheze evreieºti, intim legat cu imperialismul încã din
copilãria lui, Yishouv-ul avea de îndeplinit, încã de la începutul cuceririi britani-
ce, un rol politic în Orientul Mijlociu. Din punct de vedere economic, ca ºi din
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punct de vedere politic, Yishouv-ul depinde de acest imperialism. Cãci industria
evreiascã nu exista aproape nicãieri, iar agricultura rãmânea foarte puþin rentabilã.
Cele mai multe colonii trãiau doar graþie sumelor de bani acordate de fondurile de
ajutor sioniste; aceastã colonizare era fãcutã în scopul cuceririlor strategice.

Caracterul obiectiv al Yishouv-ului a fost uºor de definit, aceasta în pofida sacri-
ficiului altruist al unei pãrþi din tinereþea evreiascã, în ciuda faptului cã ideea pales-
tinianã primise din partea micii burghezii evreieºti un ajutor material determinat de
un sentiment naþional sincer. Caracterul Yishouv-ului era de a face jocul imperialis-
mului, de a servi ca instrument îndreptat contra deºteptãrii naþionale a popoarelor
arabe, de vreme ce Yishouv-ul depindea în întregime de imperialism. ªefii lui au re-
fuzat sã discute cu ºefii arabi fãrã consimþãmântul Biroului Colonial Britanic.

2) Primele semne ale unei schimbãri în aceastã stare de lucruri s-au arãtat la în-
ceputul marelui curent de imigrare evreiascã, curent cauzat de persecuþiile fascis-
mului german între anii 1934-36. Pe atunci, Yishouv-ul se dezvoltã, capitalul adus
în Palestina de cãtre emigranþi a fost investit în ramuri de activitate mai rentabile
– de ex. cultura intensivã –, iar colonizarea luã – în plus de caracterul sãu
tradiþional, de cucerire strategicã – un caracter economic. În timpul rãzboiului,
aceastã dezvoltare se continuã pe o ºi mai mare scarã. Pentru prima oarã se crea o
industrie independentã, iar importanþa fondurilor ºi a celorlalþi factori imperialiºti
scãzu considerabil. Aceasta a avut ca urmare stabilirea unei unitãþi economice in-
dependente. Acest proces aduse cu sine creºterea forþelor tari în cadrul Yishouv-
ului, pledeazã astãzi pentru o cooperare între arabi ºi evrei (cu toate cã încã destul
de slabã), iar influenþele marxiste crescurã la rândul lor (graþie lui „Shomer
Hatsa’ir”) ºi luarã fiinþã grupe democratice noi, ca de ex. „Aliyah Hadachah”.

3) O economie naþionalã colectivã începu sã aparã în sânul Yishouv-ului.
Industria constituie astãzi branºa economicã cea mai importantã, ocupând circa
60.000 de muncitori, cu o producþie anualã care depãºeºte 50 de milioane lire. E
adevãrat cã dezvoltarea unor anumite ramuri industriale a fost determinatã de
cãtre rãzboi, dar cea mai mare parte din industrii au o importanþã vitalã. Mai apoi,
o seamã de ramuri industriale se vor dezvolta în funcþie de avantajele ce se vor
acorda planului de exploatare a bogãþiilor naturale. Astãzi, imperialismul consti-
tuie un factor care împiedicã dezvoltarea industrialã a Yishouv-ului. Dar în acelaºi
timp se gãsesc acolo forþe gata de a combate imperialismul, e vorba de proletaria-
tul industrial, care s-a format odatã cu industria. Agricultura a devenit la rândul
sãu mult mai rentabilã prin introducerea metodelor moderne ºi a unei irigaþii ex-
tensive. Primejdia unei concurenþe între agricultorii evrei ºi arabi n-a fost înlãtu-
ratã, dar aceasta e mai mult o problemã economicã decât politicã ºi o mai
judicioasã repartiþie a muncii între diferitele ramuri va fi de naturã sã înlãture
definitiv aceastã primejdie. Prin urmare, toate acestea dovedesc cã economia
naþionalã ce s-a dezvoltat acolo nu depinde de imperialism ºi cã, dimpotrivã, im-
perialismul ºi companiile monopolizatoare constitue cel mai mare pericol pentru
aceastã economie, ameninþând-o în însãºi existenþa sa. Cu toate cã dezvoltarea eco-
nomicã impune în mod imperativ o cooperaþie arabo-evreiascã, noi nu ne putem
închipui o singurã economie palestinianã, ci douã economii distincte, dar totuºi
foarte legate una de cealaltã, graþie condiþiilor particulare ºi dimensiunilor þãrii.

4) Limba naþionalã comunã a Yishouv-ului este cea ebraicã. Limba ebraicã a de-
venit o limbã vorbitã, vie[2]. Tot sistemul de educaþie, de la „Kindergarten” [grã-
diniþã] pânã la Universitate, întrebuinþeazã limba ebraicã. Cele mai multe jurnale,
cotidiene (opt la numãr), apar în ebraicã, fãrã sã mai vorbim de reviste periodice.
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Capodoperele literaturii mondiale, romane, lucrãri filozofice – cuprinzând ºi ope-
rele gândirii marxiste (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Plehanov etc) sunt traduse în
ebraicã. Se cuvine sã observãm cã spre deosebire de comunitãþile evreieºti din alte
pãrþi, evreii nu vorbesc limba majoritãþii locuitorilor þãrii: adicã cei mai mulþi din-
tre ei nu cunosc limba arabã. În mod treptat, dupã ce au trãit câþiva ani în
Palestina, evreii înceteazã chiar de a mai vorbi limba þãrii lor de origine, iar pen-
tru tânãra generaþie limba vorbitã este exclusiv cea ebraicã. 

5) În cee ce priveºte psihologia naþionalã, e de notat crearea unei oarecare
tradiþii naþionale, tradiþie care a pãtruns în cele mai variate pãturi sociale. Conºti-
inþa naþionalã, efortul depus pentru a obþine independenþa naþionalã, sunt profund
înrãdãcinate, faptul cã majoritatea membrilor „Yishouv”-ului sprijinã direcþia or-
ganizaþiei politice reacþionare îºi gãseºte explicaþie în succesul obþinut de aceastã
organizaþie, care se laudã de a fi cel mai tenace luptãtor pentru independenþa
naþionalã a Yishouv-ului.

Tradiþia ºi metodele acestei organizaþii dau adeseori conºtiinþei naþionale ex-
presia unui ºovinism îngust (ura contra tuturor strãinilor), dar se cuvine sã notãm,
în urma recentelor prefaceri, cã ura contra arabilor a fost mult atenuatã ºi cã ten-
dinþele antiimperialiste sunt acelea care au devenit mai însemnate. Evreul mij-
lociu, care acum 10 ani considera cã existenþa sa naþionalã depinde în mod strâns
de guvernul imperialist britanic, acest evreu îºi dã seama astãzi de posibilitãþile de
a duce o politicã independentã. În sânul clasei muncitoare se marcheazã de aseme-
nea o orientare cãtre forþele progresive ale lumii.

6) Toate acestea ne aduc la concluzia cã Yishouv-ul trece o perioadã de consoli-
dare naþionalã. Recapitulând trãsãturile caracteristice ale unei naþiuni, vom regãsi
economia naþionalã, limba comunã, psihologia comunã, o seamã de factori, pe cale
de a se constitui pe un teritoriu determinat. De aceea, oricine aspirã sã stabileascã
principiile unei politici comuniste în cadrul Yishouv-ului, considerat fie o parte
din poporul evreu, fie o unitate din Orientul Mijlociu, nu trebuie sã subestimeze
acest proces. Astãzi, mai mult ca oricând dinainte, noi suntem conºtienþi de
greºelile ºi de obstacolele cauzate de necunoaºterea dezvoltãrilor interne ºi a prefa-
cerilor suferite de naþionalitãþi. Exemplul cel mai evident ne este dat de refuzul
îndârjit al Congresului Naþional Indian de a recunoaºte noi aspiraþii naþionale, care
agitã masele musulmane, ºi violenþa criticã, ridicatã contra acestuia de cãtre ICP.

II. Evreii ºi arabii
1) Evoluþia începutã în lumea întreagã în timpul rãzboiului antifascist ameninþã

situaþia imperialismului în toate þãrile coloniale. Puternicele influenþe fasciste care
existau în Orientul Mijlociu ºi clasele burgheze a cãror soartã este legatã de cea a
imperialismului au considerat Orientul Mijlociu ca una din bazele cele mai puter-
nice în serviciul oprimãrii coloniale. De aceea, imperialismul face tot ce-i stã în
putinþã pentru a-ºi întãri situaþia în Orientul Mijlociu ºi mai ales în Palestina.

2) Yishouv-ul, aºa cum s-a dezvoltat în timpul din urmã, cunoaºte divergenþe
interne devenite foarte ascuþite prin lupta de clasã. În afarã de problemele eco-
nomice ºi comerciale, s-a pus ºi problema orientãrii Yishouv-ului; adicã întrebarea
de a ºti cine este aliatul nostru în lupta pentru independenþa naþionalã. În ciuda
faptului cã ideea sionistã rãmâne doctrina oficialã a Yishouv-ului, dominând o
mare majoritate a membrilor clasei muncitoare, ale cãror sentimente naþionale ea
le exploateazã, în ciuda acestui fapt s-a ivit o barierã care separã diferitele grupuri
din Yishouv ºi care îºi croieºte drum chiar în sânul miºcãrii sioniste. Alãturi de
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grupele reacþionare, acelea care s-au bucurat de o situaþie precumpãnitoare în
economia dinainte de rãzboi ºi care au hotãrât sã trãiascã ºi sã moarã cu imperia-
lismul; acelea care cer ca arabii sã pãrãseascã Palestina – alãturi de aceste grupuri
s-a ridicat secþia progresistã a Yishouv-ului (reprezentatã de acele fracþiuni de
opoziþie, în cadrul Federaþiei Generale a Muncii – Hisdatrouth –, secþii a cãror ati-
tudine consideratã în fiecare din cadrele amintite mai sus, denotã o bazã mult mai
progresistã).

Bineînþeles, trebuie þinut seama de faptul cã atâta vreme cât factorul comunist
nu va fi destul de puternic, aceastã bazã va rãmâne neprecisã ºi fãrã mari urmãri.
Dar faptul însuºi al schimbãrilor intervenite constituie totuºi expresia unui prole-
tariat industrial modern în plinã formare, proletariat care devine una din clasele
dominante în Yishouv.

3) Printre arabi, dezvoltarea politicã ºi economicã din anii din urmã a dus dupã
sine eforturile disperate ale imperialismului în scopul de a întãri ºi consolida
forþele reacþionare. „Liga arabã” va exploata profundul sentiment naþional al
maselor arabe, în scopul de a uºura politica imperialismului în Orientul Mijlociu,
atâta vreme cât va fi dirijatã de forþele feudale reacþionare. Dar poziþia feudalilor
este slãbitã ºi de frica maselor a cãror furie ar putea sã se întoarcã contra lor înºile,
tot aºa de uºor ca ºi contra imperialismului. De aceea, ei excitã masele contra
evreilor ºi aþâþã ura, prezentând pe evrei sub emblema sionismului drept inamicul
principal în Orient. 

Boicotarea produselor evreieºti în Orient, instituitã nu de mult, nu e decât un
aspect al acestor procedee. Este evident cã toate acestea fac parte din politica im-
perialistã a lui „divide et impera”, „divide ºi guverneazã”.

4) Cu toate cã stânga sionistã a manifestat tendinþe antiimperialiste ºi cã ori-
entarea sa este dirijatã cãtre Uniunea Sovieticã ºi cãtre forþele progresive, ati-
tudinea nedreaptã a stângii faþã de multe chestiuni palestiniene a fost o stavilã în
calea unei schimbãri a situaþiei. Un mare numãr din secþiunile stângii acceptã
necesitatea unirii maselor arabe ºi evreieºti în lupta lor contra imperialismului, dar
– când e vorba de Palestina – aceste secþiuni înclinã de a cãuta sprijinul reacþiunii
feudale arabe, care împiedicã progresul ºi dezvoltarea. Rezultatul este cã se uitã
lupta contra reacþiunii în sânul Yishouv-ului, reacþiune aliatã fidelã a imperialis-
mului.

Principala forþã reacþionarã în Yishouv o constituie „Mapai” (Partidul Travaist
[Muncitoresc] Palestinian)[3], dar partidele de opoziþie sunt gata sã coopereze toc-
mai cu aceastã forþã, mergând pânã la unitate, ceea ce face cã, la drept vorbind,
problema hegemoniei, adicã a transferãrii puterii de la „Mapai” la forþele progre-
siste, nu se pune. Iar opoziþia rãmâne o opoziþie lealã.

5) De cealaltã parte, forþele progresiste arabe ºi comuniºtii arabi sprijinã mai
ales lupta ce trebuie dusã contra reacþiunii sioniste, ceea ce le slãbeºte tocmai în
lupta esenþialã contra reacþiunii arabe în favoarea dezvoltãrii forþelor democratice
printre arabi.

6) Influenþa ce s-ar putea exercita asupra forþelor progresive din Yishouv este
stânjenitã de faptul cã sunt douã organizaþiuni comuniste. Una din ele, PCP-ul
(Partidul Comunist Palestinian), se considerã a fi organizaþia, care continuã tradi-
þia veche a partidului. De fapt, anul trecut, aceastã organizaþie s-a silit sã-ºi modi-
fice în parte politica (hotãrând sã se opunã Cãrþii Albe ºi declarându-se în urma
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Congresului WFIU de la Londra în favoarea cãminului naþional). Dar, pe de altã
parte, aceastã organizaþie nu a renunþat la vechea sa politicã ºi þinând seama de
faptul cã ea îºi îndreaptã efortul principal spre lupta ideologicã contra sionismu-
lui (ceea ce ajutã reacþiunea sã þinã ascunsã divergenþa produsã printre clasele din
Yishouv), în loc de a tinde spre obiectivul sãu principal, graþie unei baze politice
mai concrete, PCP-ul nu face decât sã mãreascã prãpastia care-l desparte de clasa
muncitoreascã, care pãstreazã încã o bazã ideologicã sionistã. Mai mult decât atât,
orientarea sa se schimbã ºi din timp în timp mai face ºi saltul, fiindcã lipsa totalã
de legãturi cu clasa muncitoare din Yishouv permite acesteia din urmã sã-ºi
adapteze, de bine de rãu, politica sa politicii partidelor comuniste în alte þãri. ªi fi-
indcã diferitele partide nu au reuºit sã ajungã la concluzii generale în ceea ce
priveºte schimbãrile intervenite în anii din urmã în Yishouv, PCP-ul ºi-a schimbat
politica de mai multe ori în cursul anilor trecuþi.

În lunile din urmã, PCP-ul a declarat cã va accepta politica PCJB-ului, opu-
nându-se drepturilor de imigrare ºi nerecunoscând drepturi speciale naþionale
pentru cei din Yishouv ºi neadmiþând drepturile civile ale evreilor (ceea ce
înseamnã cã, în fond, aceastã politicã se bazeazã pe Cartea Albã). E de la sine înþe-
les cã circumstanþele care dominã Yishouv-ul – în care clasa muncitoare rãmâne
întotdeauna sionistã – fac ca PCP-ul sã fie condamnat a rãmâne o sectã aparte.

Uniunea Comunistã Palestinianã, ai cãrei fondatori sunt în cea mai mare parte
foºti membri ai CC din PCP (înainte de dizolvarea acestuia în grupe, care a avut
loc în 1943) ºi membri ai CC-ului Ligii Tineretului Comunist, a început a fi re-
cunoscutã în mod public în cadrul Yishouv-ului, din ziua când a rupt definitiv cu
trecutul, când comuniºtii erau consideraþi ca niºte agenþi ai arabilor, persecutaþi
atât de cãtre populaþie, cât ºi de cãtre poliþie. În acelaºi timp, Uniunea a pus bazele
unei politici de o nouã orientare comunistã, orientare de esenþã comunistã ºi de
formã naþionalã, þinând socotealã tocmai de prefacerile naþionale care au avut loc
în cadrul Yishouv-ului. Cu toate cã Uniunea Comunistã Palestinianã n-a fost fon-
datã decât în aprilie 1925, ea ºi-a câºtigat un loc recunoscut în mod public, dupã
cum am vãzut mai sus. Principiile politice expuse aici sunt cele acceptate de cãtre
Consiliul Naþional al UCP ºi reprezintã punctul de vedere care dominã în toatã
lumea comunistã asupra problemei Yishouv-ului ºi a Palestinei. Conºtient de
primejdia ce o constituie sciziunea comuniºtilor în sânul Yishouv-ului, UCP-ul, a
propus în mai multe rânduri o fuziune bazatã pe un program corect, dar toate aces-
te propuneri au fost respinse de cãtre PCP.

7) Evoluþia naþionalã a Yishouv-ului face ca singura orientare într-adevãr co-
munistã ºi care evitã în acelaºi timp orice deviere naþionalistã sã fie aceea care pre-
conizeazã dreptul celor douã popoare din Palestina de a se guverna singure , pe
calea luptei pe care fiecare din ele trebuie sã o ducã contra propriei sale reacþiuni
ºi contra imperialismului. Palestina trebuie sã se supunã hotãrârilor ONU-lui, tre-
buie sã se înlãture Cartea Albã ºi restricþiunile sale, trebuie sã se lupte contra
oricãrui plan de împãrþire a Palestinei, plan pe care imperialismul vrea sã-l im-
punã acestei þãri, bazându-se pe consolidarea a fiecãreia dintre cele douã naþiona-
litãþi. Trebuie dusã lupta pentru o dezvoltare democraticã ºi economicã liberã ºi
pentru ca instituþiile locale ºi guvernamentale sã fie încredinþate populaþiei însãºi.
O acþiune comunistã dusã de fiecare din cele 2 naþionalitãþi pe cont propriu va
avea ca rezultat o cooperaþie mult mai concretã între arabi ºi evrei.
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III. Lupta pentru unitatea poporului evreu
1) Prin exterminarea unei mari pãrþi din poporul evreu ºi prin persecuþiile in-

ternaþionale fasciste, conºtiinþa naþionalã a unei mari porþiuni din poporul evreu a
crescut, ºi sentimentul unei solidaritãþii evreieºti a ieºit întãrit.

2) Distrugerea numeroaselor centre de viaþã evreieºti a determinat la mulþi
evrei tendinþa de a pãrãsi þara lor de origine ºi de a se duce în Palestina.

3) Împrejurãrile fac ca reacþiunea sã poatã diviza diferitele fragmente ale
poporului evreu, sprijinindu-se pe discuþia ideologicã a soluþiei definitive ce s-ar
putea da problemei evreieºti, declarând cã antisemitismul nu va pieri niciodatã
etc. Or, singurul mijloc de a ajunge la unificarea poporului evreu este de a uita dis-
cuþia ideologicã ºi de a determina, sprijinindu-se pe lucruri pe care evreii le au în
comun, remarcând cã restabilirea vieþii evreilor în Europa ºi dezvoltarea unui
Cãmin Naþional în Palestina, departe de a fi douã noþiuni contradictorii, se
conecteazã una de alta, constituind douã mijloace de garanþie a drepturilor
naþionale ºi democratice a evreilor din lumea întreagã.

4) Reabilitarea vieþii evreieºti europene este un factor necesar în lupta dusã
contra fascismului ºi contra semitismului.

5) Dreptul la imigrare în Palestina se sprijinã pe faptul cã în Palestina a avut loc
procesul creãrii unei naþionalitãþi independente evreieºti, naþionalitate care are
dreptul de a absorbi pe indivizii evrei care vor sã vinã la dânsa. Metoda reacþiunii
în felul ei de a prezenta aceastã chestiune este de a aduce în discuþie problema ca-
pacitãþii de absorbire a þãrii. Dar problema centralã este de a ºti cine va rezolva
aceastã chestiune. Imperialismul? Reacþiunea? Cãci Palestina nu va avea o capaci-
tate de absorbþiune necesarã atâta timp cât nu va fi ajutatã sã-ºi dezvolte resurse-
le ei naturale. Iar dacã regimul va oprima þara, atunci va fi ºomaj ºi mizerie
economicã chiar pentru Yishouv-ul actual.

Cel mai bun mijloc de a atinge un punct de vedere comunist just, cu privire la
problema evreiascã ºi problema Yishouv-ului în Palestina ar fi de a se convoca un
congres internaþional al evreilor antifasciºti. Dar nici în acest domeniu iniþiativa
nu trebuie lãsatã sioniºtilor. O iniþiativã comunistã singurã va putea contribui în
mod serios la unificarea poporului evreu.

IV. Metodele de muncã ale comuniºtilor evrei
Am spus deja cã unul dintre factorii principali de care trebuie sã þinem seamã

este diviziunea în cadrul grupului comunist, diviziune cauzatã de lipsa unui pro-
gram comun, care sã þie seamã de schimbãrile mai recente ale situaþiunii.
Prezentãm în continuare un scurt rezumat al chestiunilor principale asupra cãro-
ra sunt diferenþe. 

a) UCP-ul admite ca Yishouv-ul sã fie o naþiune, ceea ce îi conferã deci dreptul
de autodeterminare. La lumina dreptului de autodeterminare se pot judeca
proiectele de constituþie elaborate pentru a servi interesele celor douã naþionalitãþi
(Federaþie de state sau un stat binaþional), [pe] de altã parte, grupul PCP cere pen-
tru Palestina dreptul de autodeterminare ºi egalitate de drepturi pentru cetãþeni,
pentru evrei ºi arabi. Este evident cã o formulare care recunoaºte, pe de o parte,
caracterul binaþional al þãrii ºi cere – pe de alta – dreptul de autodeterminare
naþionalã, aduce dupã sine imposibilitatea de a trece în practicã acest drept. În dis-
cursul istoric pronunþat cu ocazia discuþiunii proiectului Constituþiei Sovietice,
tovarãºul Stalin a definit cu multã limpezime condiþiile în care poate fi acordat
dreptul de autodeterminare. Astfel, pentru Palestina, dreptul de autodeterminare
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naþionalã ºi „recunoaºterea” caracterului binaþional al þãrii e o formulã a cãrei ur-
mãri imediate ar putea fi acelea de a ajuta imperialismul sã domine þara. În loc de
a permite organizarea unei lupte serioase dusã de fiecare dintre cele douã naþiona-
litãþi contra imperialismului, aceastã stare de lucruri le împinge la luptã una [con-
tra] celeilalte. De altã parte, n-are nici un rost sã cer drepturi civile (ignorând
drepturile naþionale), pentru cã aºa o cerere nu face decât sã deschidã eterna
chestiune a „majoritãþii ºi minoritãþii”. Aºa de exemplu, evreii cer alegeri
„democrate” în Ierusalim, unde evreii constituie majoritatea, în timp ce arabii cer
aceste alegeri pentru toatã þara. PCP obiecteazã cã dacã se pune pe primul plan
dreptul de autodeterminare, aceastã postulare ar fi de naturã sã întãreascã starea
de diviziune reacþionarã printre evrei. Dar PCP pare a ignora principiul explicat de
Lenin, cã dreptul de autodeterminare naþionalã nu are ca scop diviziunea forþelor,
ci abolirea urii naþionale aþâþate de reacþiune.

b) În conformitate cu aceste analizãri, UCP-ul crede cã eficacitatea acþiunii co-
muniste va fi mãritã prin organizarea a douã partide naþionale diferite, lucrând
fiecare în sânul naþiunii sale, pe când PCP-ul cere organizarea unui singur partid
comunist pentru amândouã naþiuni. În realitate, azi nu avem un partid comunist,
ci numai grupuri comuniste deslânate ºi fãrã nici o legãturã între ele. Or, circum-
stanþele actuale nu permit organizarea unui partid comun. Ne trebuie deci douã
partide, a cãror strategie politicã ºi tacticã naþionalã sã fie adaptate cerinþelor naþi-
unilor respective.

c) UCP-ul remarcã faptul cã þinând seama de situaþia politicã actualã, nu e
oportun de a se distinge în cadrul Yishouv-ului între sioniºti ºi ne-sioniºti.
Deosebirea trebuie fãcutã între forþele reacþionare ºi cele progresive. Aceasta este
de o importanþã capitalã. Comuniºtii nu pot fi sioniºti, fiindcã ei nu admit pãrerile
sionismului în ce priveºte problema evreiascã, la fel cum nu admit legãtura între
chestiunea naþionalã ºi lupta socialistã a clasei muncitoare. Dar comuniºtii nu
sunt antisioniºti la nu importã ce moment. Comuniºtii combat o oarecare ideolo-
gie numai atunci când ea se transformã în instrument politic în mâinile reacþiunii.
În URSS, atâta vreme cât religia a fost un instrument politic, al forþelor contrarevo-
luþionare, a trebuit sã se ducã o luptã ideologicã îndârjitã contra religiei. Astãzi, cu
toate cã ideologia religioasã rãmâne falsã, populaþia din URSS nu mai e împãrþitã
pe aceastã chestie. O situaþie analoagã este aceea a catolicismului în þãrile eu-
ropene eliberate. Iar despre poporul evreu, trebuie sã fim foarte atenþi, pentru a nu
permite reacþionarilor sã facã o distincþie ideologicã între sioniºti ºi nesioniºti.

Spre deosebire de concepþia sectarã a bundismului, punctul de vedere comu-
nist trebuie sã se ocupe de aceastã chestiune þinând seamã de forþele politice con-
crete ºi de lupta politicã concretã ce trebuie dusã printre evrei contra reacþiunii.
Pentru a proteja interesele proprii, clasa industrialã a muncitorilor trebuie sã fie or-
ganizatã în vederea luptei politice care e de dus contra imperialismului ºi contra
reacþiunii evreieºti. Acest lucru trebuie fãcut fãrã ca sã se revinã la discuþia ideo-
logicã acele mai potrivite probleme evreieºti în general etc. De altã parte, PCP-ul
nu conteneºte de a repeta declaraþiile sale de loialism faþã de învãþãmintele lui
Lenin ºi Stalin, dar în realitate acest partid e complet separat de clasa muncitoare
ºi de lupta acestuia. Urmarea va fi o atitudine detaºatã, sectarã, ºi nu o fidelitate
faþã de lecþiile lui Lenin. De mult a spus Lenin cã e mai bine sã uneºti pe munci-
tori pe pãmânt decât sã-i separi în ceruri.

d) Prin urmare, UCP-ul prezintã un program de unificare a forþelor progresive
din Yishouv, în scopul de a crea un mare front naþional, care va lupta pentru drep-
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turile naþionale ºi economice ale maselor, punând accentul pe necesitatea unei co-
operaþii arabo-evreieºti. Cu toate cã favorabilã în aparenþã unei oarecari cooperaþii
cu o altã grupã, PCP-ul face aceasta imposibilã, prin politica sa, care îl obligã sã se
separe ºi-l transformã într-o sectã. Deci o singurã cale de a ajunge la o activitate co-
munistã serioasã în Yishouv-ul evreu: calea unui front naþional-democratic.

e) UCP-ul pune problema amiciþiei celor douã naþiuni ºi a unei cooperaþii bazate
pe politici naþionale distinse. Trebuie ca organizaþia comunistã sã îmbrace forma
unei organizaþii naþionale ºi trebuie ca ea sã efectueze cooperaþia internaþionalã prin
mijlocul unei cooperaþii naþionale. Însã PCP-ul, arborând atitudinea cã vegheazã
asupra intereselor celor douã popoare, e privit de fiecare din acestea ca o organizare
care îndeplineºte o muncã misionarã în favoarea celuilalt popor, ca organizaþie
strãinã intereselor naþiunii, ce îl apropie. Nu ne vom opri asupra chestiunii tactice
ce e de adoptat ºi nici asupra programului de activitate a Yishouv-ului. Noi n-am
fãcut decât sã menþionãm pe principalele puncte ale acestei probleme. 

E de o importanþã vitalã de a se gãsi o soluþie, o importanþã hotãrâtoare nu
numai pentru lupta politicã în sânul Yishouv-ului, dar ºi pentru lupta
comuniºtilor din lumea întreagã. Pentru aceasta, noi vã cerem pãrerea asupra aces-
tor lucruri, rugându-vã sã ne ajutaþi în soluþionarea problemelor politice ºi la ajun-
gerea unitãþii printre Yishouv. 

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Relaþii Externe, dos. 18/1948, f.20-26)

[1] Yischouv (uzual întâlnit sub grafia Iºuv) este denumirea datã comunitãþii evreieºti din Ereþ
Israel ºi a societãþii constituite înainte de crearea statului Israel.
[2] Este vorba de ebraica modernã, un amestec între ebraica biblicã (limitatã ca vocabular) ºi cea
miºnicã (sau „limba înþelepþilor”), devenitã uzualã de pe la finele sec. XIX, îndeosebi în Palestina
ºi în Europa de est. În 1948, odatã cu întemeierea statului Israel, acest idiom a fost declarat limbã
oficialã, norma de pronunþie fiind cea sefardã. Deºi imigranþii aºchenazi – îndeosebi cei ultra-
ortodocºi – au opus o anume rezistenþã în utlizarea acestei limbi (preferând sã vorbeascã idiº), ac-
tualmente ebraica s-a generalizat la nivelul întregii comunitãþi evreieºti din Israel.
[3] Mapai a apãrut în 1930 prin fuzionarea partidelor Ahdut Haavoda ºi Hapoel ha Tzair, cu un
program social-democrat, ce promova „socialismul constructiv”. Încã de la întemeierea Israelului
s-a aflat la guvernare, iar în Knesset a fost reprezentat pânã în 1968, când s-a unit cu alte douã
partide (Ahdut Haavoda-Poaalei Zion ºi RAFI), dând naºtere Partidului Muncii din Israel.
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Nr. 563/1948

Notã privind unele ajutoare acordate de 
„American Joint Distribution Committee” populaþiei neevreieºti

A. Cantine
În anii de secetã s-au înfiinþat 12 cantine mixte în Moldova, destinate aproape

numai neevreilor (Bacãu, Dorohoi, Rãdãuþi-Dorohoi, Sãveni, Mihãileni, Darabani,
Iaºi, Roman, Fãlticeni, Botoºani, Moineºti ºi Tg. Ocna), acordându-se în perioada
februarie-august 1947: lei 28.913.804.000, pentru cca. 6000 persoane.

O cantitate de cca. 100 tone (10 vag.) cereale (grâu ºi porumb) a fost alocatã
acestor cantine.
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B. Cereale
Am pus la dispoziþia CARS-ului ºi prefecturilor de judeþ, în lunile martie,

aprilie ºi iunie 1947, o cantitate de 1210 tone (121 vagoane) de grâu ºi porumb, iar
pentru CFR 80 tone (8 vagoane) porumb.

C. Efecte
Am predat Ministerului Asigurãrilor Sociale, în 1946, cantitatea de 1000 bale (5 1/2

vag.) efecte uzate de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte. Apoi am distribuit pentru populaþia
neevreiascã din regiunile înfometate (în cadrul acþiunii de ajutoare a Moldovei): 5000
bluze damã, 3000 bluze copii, 3000 cãmãºi copii, 3000 fuste damã, 2000 paltoane
damã, 1000 jachete damã, 3000 pantaloni copii, 5000 rochii damã, 3000 rochii copii

Pentru opera de ocrotire a copilului, am alocat între 13 decembrie 1947 ºi 28
octombrie 1948, prin Ministerul Sãnãtãþii, prin Comitetul Naþional de Ocrotire a
Copilului ºi prin Ministerul Muncii ºi Prevederilor Sociale, urmãtoarele: ciorapi
4600 per., cãmãºi 1450 buc., flanele 1300 buc., bluze 2200 buc., rochii 4250 buc.,
vestoane b. 750 buc., pantofi 3600 per., chiloþi 3350 per., pantaloni 1750 per., fuste
2100 buc., costume b. 2550 buc., paltoane f. 1005 buc., pijamale compl. 750 buc.,
bascuri/capiºoane 2500 buc., batiste 100 buc., prosoape 130 buc., plãpumi, pãturi
ºi cuverturi 630 buc., lucruri copii mici 20.000 buc., feþe de pernã 130 buc., pânzã
p. 1130 m., cearceafuri 3390 m., jucãrii diferite 400 buc.

D. Asistenþa medicalã ºi spitaliceascã
Spitalele, dispensarele, ambulatoriile, reclãdite, utilate ºi sprijinite de noi, de-

servesc populaþia pauperã, fãrã deosebire. Aceste aºezãminte spitaliceºti au fost ºi
sunt alimentate cu cantitãþi importante de medicamente, materiale sanitare ºi ali-
mente. S-a mai alocat, prin comisia noastrã medicalã, direct bolnavilor neevrei,
penicilinã, streptomicinã ºi insulinã.

De asemenea, s-au alocat cantitãþi de medicamente Centrului Naþional pentru
Ocrotirea Copilului, Serviciului Medical al Ministerului de Finanþe etc.

E. Produse alimentare
În 1946, 1947 ºi 1948 s-a alocat Ministerului Sãnãtãþii, Comitetului Naþional

pentru Ocrotirea Copilului, Confederaþiei Generale a Muncii, precum ºi altor mi-
nistere, urmãtoarele: 30 tone (3 vag.) cartofi deshidrataþi; 50 tone (5 vag.) fasole, 50
tone (5 vag.) mazãre; 670 cutii lapte condensat ºi lapte praf; 25 pachete ceai; 22,5
kg. cacao; 8 kg. unturã de peºte.

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 123/1948, f.1-2)

164
[Înregistrat: 21 ianuarie 1949]

Domnule Ministru,

Subscrisul, Alfred Arion Moses, din Bucureºti, b-dul Gh. Coºbuc no. 8, etaj III,
ap. 5 (colþ str. Sf-tul Ioan Nou no. 3), am cinstea ºi onoarea de a vã supune urmã-
toarele:
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Spre a evoca în veci tot ce a fãcut ºi face Republica Popularã Românã pentru po-
pulaþia evreiascã ºi având în vedere cã „româna” va constitui încã multe decenii de
acum înainte limba maternã a evreilor originari din Republica noastrã care se repa-
triazã în Israel, am onoare a vã propune înfiinþarea ºi deschiderea unei biblioteci ºi
centru de difuzare a tuturor publicaþiilor româneºti, sub numele: Biblioteca
Republicii Populare Române „Gheorghe Gheorghiu-Dej” în oraºul Tel Aviv.

Programul bibliotecii va fi: împrumutul cãrþilor, vânzare de reviste ºi ziare,
cãrþi de literaturã, ºtiinþã, artã, ce au apãrut ºi se gãsesc în anticariat, precum ºi
cele ce vor apare. De asemenea, se vor viziona jurnale ºi filme cinematografice
româneºti. Aceastã bibliotecã se va întreþine din: vânzarea ziarelor, revistelor ºi
cãrþilor, cotizaþiile celor ce vor lua cãrþi cu împrumut pentru citit ºi eventuale do-
naþiuni.

Întrucât subsemnatul sunt ºi eu unul din cei ce emigreazã în Israel, am cinstea
sã-mi ofer serviciile mele pentru organizarea ºi administrarea acestei biblioteci.
Dacã propunerea mea se va bucura de buna dvs. atenþie, propun ca la prima ocazie
sã se expedieze odatã cu plecarea noastrã un numãr de cãrþi suficient pentru în-
ceput, iar pentru aceasta donez mica mea bibliotecã.

Trãiascã Republica Popularã Românã
Alfred Arion Moses

D-niei Sale, Domnului ministru al Artelor ºi Informaþiilor din Republica Popularã
Românã.

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1948-1950, Culturale, nepaginat)
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133/4 februarie 1949

Referat

Am onoarea a referi urmãtoarele: „Agudath Israel” este o organizaþie semi-
sionistã religioasã, având centrala la Arad. Scopul acestei orgnizaþii este urmã-
torul:

– rãspândirea ºi întãrirea credinþei în sânul maselor evreieºti;
– lupta prin propagandã împotriva ateismului împrãºtiat de cãtre organizaþiile

sioniste de stânga; 
– educarea tineretului în spiritul învãþãturilor biblice ºi pregãtirea lor pentru

emigrare în Palestina.
Organizaþia are majoritatea aderenþilor sãi în Ardeal, unde fanatismul religios

predominã în sânul populaþiei evreieºti. Primeºte ajutoare financiare considerabile
din America, în dolari, trimise clandestin de cãtre Centrala pentru Europa a
Asociaþiei Mondiale „Agudath Israel”, cu sediul la Paris.

Istoric
Imediat dupã 23 august 1944, un grup de mai mulþi rabini din Polonia ºi

Ungaria, refugiindu-se în România, au constituit în Bucureºti „Asociaþia rabinilor
refugiaþi”, sub preºedinþia rabinului M. Rubin din Suceava.
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Unul dintre rabinii din conducerea asociaþiei, Halberstein, plecând în America,
a trimis de acolo cca. 200.000 dolari, care au fost împãrþiþi, fãrã nici un criteriu sau
justificare, câtorva rabini din conducerea asociaþiei. Printre aceºti rabini sunt:
Rabinovici, originar din Hârlãu, care are o sinagogã pe strada Olteni[1], fiul sãu ra-
binul S. Rabinovici, profesor, rabinul Zeltenreich. Aceºti doi din urmã rabini au
fãcut de multe ori naveta Bucureºti-Praga, cu sau fãrã paºaport.

Deoarece s-a aflat de banii trimiºi din America ºi de manipularea lor, aceºtia au
desfiinþat asociaþia, transformând-o din „Uniunea Rabinilor Ortodocºi” în gru-
parea „Agudath Israel”. La început gruparea a fost împotriva sionismului, apoi au
aprobat aceasta.

Un alt rabin, Vinogransk, a început o campanie de demascare a tuturor acestor
rabini, lipind pe zidurile Capitalei manifeste împotriva lor. Rubin ºi ceilalþi au cãu-
tat sã-l corupã întâi cu bani ºi, vãzând cã nu reuºesc, au început sã-l ameninþe.

Slt. de securitate
Chiricu D.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã de Poliþie, dos. 82/1947, f.292)

[1] Este vorba de Sinagoga „Buhuser Claus” din Bucureºti, str. Olteni nr. 38.
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Autobiografie

M-am nãscut în 1903 (18 sept.) la Bistriþa, jud. Bistriþa. Tatãl meu, Klein Avram
a fost tâmplar, deportat în 1944 din Cluj, la vârsta de 80 ani, a murit la Auschwitz;
mama mea Hanna, casnicã, a murit în 1915. Am avut 5 fraþi ºi trei surori, din care
1 frate ºi 2 surori nu s-au întors din deportare. Din cei 4 fraþi, unul Simion, fost
comerciant, trãieºte în Palestina, ca muncitor la o fabricã, Alexandru, muncitor
croitor la ACS Cluj, membru de partid, Ernest, tâmplar, maistru la ºcoala profe-
sionalã Cluj, membru de partid, Mauriþiu, de meserie comerciant, Timiºoara,
urmeazã la ORT un curs de meserie, mecanic. Sora mea Ida, casnicã, cãsãtoritã
Goldstein, Bucureºti, membrã de partid.

Acasã duceam o viaþã grea. O casã plinã de copii, tatãl meu muncind din greu
în meseria lui, fiecare din noi trebuia sã-ºi câºtige pâinea încã din copilãrie. Am
fãcut în Reghin 4 cl. primare maghiarã ºi 4 secundare germanã. Am avut dorinþa de
a studia mai departe, dar n-am avut posibilitate materialã. Câtva timp am rãmas
acasã, ajutând în gospodãrie, în timpul liber lucrând broderie pentru bani. Ca fatã
tânãrã am fost într-o organizaþie evreiascã, mai târziu am intrat în org. de tineret
„Avivah”, unde m-am ocupat cu limba ºi literatura ebraicã, lângã asta am fãcut un
curs de contabilitate, înfiinþat de organizaþie. 

Între 1922-28 am fost în 3 locuri angajatã ca funcþionar comercial. În iarna 1928-
29 am învãþat singurã stenografia maghiarã-germanã. În vara 1929 am venit la Cluj,
la sora mea, aci am cãutat servici ºi în sept. 1929 am intrat la Soc. de Asig. „Phönix”
din Viena, Filiala Cluj, în servici, ca stenodactilografã maghiarã-germanã. 

În cursul anilor m-am perfectat în toate muncile administrative ºi am devenit
funcþionarã de rãspundere. În acest servici am fost pânã la desfiinþarea societãþii,
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30.VI.1936, când am fost preluatã de Soc. de Asig. „Steaua Românã”, filiala Cluj. În
1937.VI. am fost concediatã împreunã cu ceilalþi funcþionari, preluaþi de la Soc.
„Phönix”. Am intrat la Firma Colectiv, ca stenodactilografã, unde am lucrat pânã la
plecarea mea din Cluj, II.1938.

La Soc. „Phönix” am fãcut cunoºtinþã cu dr. Ferd. Sonnenwirth, medicul socie-
tãþii, activist la „Munkás-Segély” [Ajutorul Muncitoresc]. El (cunoscând situaþia
mea, tatãl meu era deja bãtrân, trimiteam mare parte a salariului meu acasã,
munceam de zori pânã în noapte ca sã pot ajuta mai mult pe cei de acasã) a în-
ceput sã-mi vorbeascã de problema proletariatului. Prin el am fãcut cunoºtinþã cu
Irányi Duci (soþia lui Cerbu Traian, Bucureºti), Rosenfeld Ida ºi Ela, Margareta
Simon Kahana ºi altele. În 1930 au venit ºi fraþii mei Ernest ºi Alexandru la Cluj
ºi în 1931 am mutat pe tatãl ºi surorile mele la Cluj. 

În 1932 am fãcut cunoºtinþã cu Szmuk Izidor (soþul meu), expulzat din Cuba
pentru activitatea comunistã; el a fost acela care mi-a arãtat clar drumul just, m-a
convins. Am început sã activez în cadrul Sindicatului particular ºi în „Munkás-
Segély”. 

Aci am cunoscut pe tov. Józsa Béla[1] lângã ceilalþi activiºti. Un timp am lucrat
împreunã cu tov. Irányi Duci, fãcând muncã pe periferie, am luat parte la toate
acþiunile legale ºi ilegale duse de MS. Între timp am introdus-o pe tov. Elena Elias
în MS (pe care de altfel tot Szmuk a convins-o). Am mai copiat ºi multiplicat ma-
terial ilegal, primit de la fratele meu Klein Ernest, care activa deja în miºcarea
tineretului. Tot timpul, când activam la MS, tov. Józsa a þinut ºedinþe la noi cu
colectivul restrâns din MS, la care au luat parte între altele Almási Ecaterina, Elias
Elena etc.

În toamnã 1934 m-am cãsãtorit cu Szmuk I. Ne-am mutat la sora mea în str.
Masaryk 25. Tov. Józsa întrebuinþa aceastã nouã locuinþã de acum pentru alte ºe-
dinþe. Am mai luat parte la seminar org. de MS în grupuri la diferite locuinþe; la
care am luat parte era condus de Lévi Dezsõ în locuinþa tov. Klein Peri (soþia lui
Cinner Iosif). Venind în contact mai strâns cu tov. Lévi Nelli, Margareta Simon
Kahana etc am avut ocazia sã iau parte la câteva ºedinþe, cursuri, unde tov. Deri
Deheleanu[2] a prelucrat diferite teze.

În 1935 sau 36, nu ºtiu precis data, am primit instrucþiuni, sã intru în Partidul
Evreiesc. Aici am activat cu tov. Szirmai Sára, Kertész Maja Schönberger, Weiman
etc, ºedinþele ilegale cu colectivul þineam la tov. Szirmai, Kertész Maja, Rosenfeld
Köpich Ana, unde s-a prelucrat linia pe care trebuia sã ducem în sânul Partidului
Evreiesc. 

În 1937 ne-am mutat în str. Decebal, tov. Józsa a folosit aceastã locuinþã pen-
tru ºedinþe cu tov. strãini (delegaþi) ºi ne-a interzis (mie ºi soþului meu) orice
altã muncã în afarã de aceea în P. Evreiesc. Nici nu a fost voie sã vinã tov. la noi
în casã. 

În acest timp primeam mereu observaþii de la tov. cu care munceam înainte îm-
preunã, dar tov. Józsa ne-a spus sã nu ne necãjim. În XI.1937, soþul meu, dupã ce
a fost dat afarã din serviciu, nemaigãsind altã muncã a plecat la Bucureºti, eu am
mai rãmas un timp la Cluj. Tov. Józsa a întrebuinþat mai departe locuinþa noastrã,
în interval de 2-3 sãpt. a venit un tov. regãþean (nu ºtia ungureºte) cu care se în-
tâlneau la mine în casã. De la acest tov., nu-i cunosc numele, am primit ºi eu di-
rective, referitor la munca dusã în PE.

Pe la sfârºitul II.1938 am plecat ºi eu la Bucureºti. Am trãit foarte greu. Era în
timpul lui Goga. Soþul meu a fost mereu dat afarã din serviciu, fiind evreu. Dupã
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câteva luni a gãsit de lucru la un atelier la Bãneasa, ne-am mutat în sat ºi am stat
pânã în dec. 1938, când a fost dat afarã de un legionar. Ne-am mutat din nou la
Bucureºti, unde a început povestea veche cu serviciul, pânã [în] IV.1939, când a
intrat în Fabr. „Vulcan”. 

În acest timp, am venit în contact numai cu tov. Margareta Kahana ºi cu soþul
ei Mózes. Kahana a scris atunci cartea lui Hat nap és a Hetedik [ªase zile ºi al
ºaptelea], pe care am bãtut-o eu la maºinã. Mai târziu, când a plecat cu familia lui
în concediu, l-am înlocuit în servici o lunã de zile. Când am gãsit locuinþã potrivi-
tã, Kahana ne-a fãcut legãturã cu tov. Matei Socor (str. Sirenelor), care un timp în-
delungat a folosit casa noastrã pentru ºedinþe, mai târziu a stat zilele întregi la noi,
venind dimineaþa ºi plecând seara. Cu toate cã eram bolnavã, am fost tocmai ope-
ratã, l-am îngrijit[3].

În 1940 ne-am mutat în str. Vulcan. Aci a locuit la noi tov. Pricã Ioan, munci-
tor din Fabr. „Vulcan”. A locuit la noi pânã la cãderea lui cu acþiunea din „Obor”.
A fost arestat de la noi din casã. Am fost însãrcinatã din partea tov. Révi Ileana cu
aprovizionarea lui Pricã ºi încã 4 tov. Am primit bani pentru alimente ºi ajutorarea
rudelor. La Pricã mergeam eu regulat la vorbitor la Jilava, în calitate de gazdã, iar
pentru ceilalþi am predat pachete la rude (soþiile sau mame, între ele soþia tov.
Stanciu). 

Am avut contact cu tov. av. Maurer pentru pregãtirea martorilor la proces,
primeam instrucþiuni, pe care am dat mai departe. Dupã internarea tov. Maurer în
lagãrul Tg. Jiu am avut legãturã cu tov. av. Leibovici.

Dupã internarea soþului meu în lagãrul Tg. Jiu, VI.1941, nu mai mergeam regulat,
ci numai din când în când la Jilava. Aprovizionarea ºi legãtura între rude ºi avocat am
mai þinut un timp. Dupã întoarcerea mea din primul vorbitor de la Tg. Jiu, am luat
contact cu tovarãºa Iliescu ºi am fost însãrcinatã cu reorganizarea rudelor din Sect.
III. Alb. Pentru aceastã muncã am fost pusã în contact cu tov. dr. Kornhauser ºi tov.
Paneth L. Am lucrat împreunã spre toamnã, având ultima ºedinþã în str. Spãtarului.
Dupã asta nu l-am mai vãzut. A fost arestat ºi la 7.XI. executat la Jilava.

În iarnã m-am îmbolnãvit ºi am primit concediu ºi un ajutor, ca sã mã tratez.
Când m-am fãcut bine, am primit legãturã, dar n-a fost destul de intensivã, mi s-a
pãrut cã sunt neglijatã. Între timp am avut ceva de aranjat, am cerut de la tov.
Iliescu o întâlnire, d-sa mi-a trimis vorbã sã aranjez prin legãtura mea. Întrucât nu
am gãsit-o potrivitã, m-am adresat la altcineva, din cauza asta am avut neplãceri.
Între timp, legãtura mea ºi-a pierdut contactul, eu din motivul de mai sus nu am
insistat pentru o altã legãturã ºi am rãmas un timp inactivã. Îmi dau seama cã am
fãcut o greºealã. Mai târziu am aflat cã tov. Iliescu a procedat la fel ºi cu alþi tov.
evrei, cu motivul cã este prea periculoasã munca cu evreii (prigoana contra
evreilor era în toi).

În 1942 am lucrat pe linia lagãrului Tg. Jiu, am fost câteva ori la vorbitor la Tg.
Jiu (þineam legãturã cu un grup de rude). La VII.1942 mã pregãteam din nou sã
plec la Tg. Jiu. La 29.VII. m-am dus la magazinul „Ecaterina” din str. Regalã, ca sã
predau ceva lucru – în timpul cât soþul meu a fost internat am lucrat broderie –, d-na
Iris, patronul magazinului, era simpatizantã ºi dãdea totdeauna ceva pt. lagãr, ali-
mente, bani etc. Vãzând prin geam un individ suspect, am plecat, fãrã sã iau cu
mine ceva, afarã de suma primitã pentru lucru. La plecarea mea m-am convins cã
sunt urmãritã, nu mai mergeam decât la Siguranþã pentru autorizaþie. Dupã 2 zile,
în drum spre garã, am fost luatã de 3 agenþi, împreunã cu cumnatul meu Goldstein
Eugen, care m-a condus la garã, ºi dusã la Siguranþa Generalã. Mi-au rãscolit tot
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bagajul, au fãcut percheziþie, m-au întrebat ce am fãcut la „Ecaterina”, din ce trã-
iesc, pânã la urmã mi-au dat drumul spunând: „a fost o greºealã din partea
agenþilor”.

Din sept. 1942, când soþul meu a fost deportat cu ceilalþi tov. din Tg. Jiu la
Vapniarka, am luat parte exclusiv la munca de aprovizionare spre Vapniarka
(scrisori, bani, colete pe cale ilegalã). În IV, dupã ce s-au întors la Tg. Jiu, am lu-
crat iar pe linia Tg. Jiu.

Dupã 23 august am început organizarea femeilor în Uniunea Patrioticã, am
fost responsabilã de femei Circ. 28. În martie 1945 am devenit secretara celulei de
partid din Circ. 28 ºi am fost responsabila femeilor antifasciste (UFAR). Fiind
foarte slãbitã, am primit un concediu în iulie ºi am plecat la Bazna. De acolo am
venit la Cluj, am fost internatã câteva zile la Clinica Medicalã, pe urmã m-am în-
tors la Bucureºti. 

Deºi nu eram sãnãtoasã, în toamnã am început din nou activitatea, în martie
1946 am fost resp. de cadre în Celule ºi în aprilie am preluat cadrele pe Circ. 28.
În august 1946, îmbolnãvindu-mã mai rãu, am primit concediu din partea Jud. PC
ºi am venit la Cluj. (M-am prezentat la Jud. la tov. Henz). Dupã câteva zile am fost
internatã în Spit. Evreiesc, de unde am ieºit în februarie 1947. În martie m-am
înapoiat la Bucureºti, dar medicii mi-au interzis orice activitate pe un timp ne-
limitat. 

Între timp, soþul meu s-a stabilit la Cluj, eu am mai rãmas un timp la
Bucureºti. În iunie 1947 am venit la Cluj ºi am rãmas aci (cu ºtirea partidului). În
martie 1948, când medicul dr. Szinetár L. m-a declarat sãnãtoasã, am reînceput
activitatea. 

M-am prezentat la Jud. PMR, cadrele, dar întrucât actele nu sosiserã încã din
Buc. am fost îndrumatã la UFDR. M-am prezentat acolo ºi cu sosirea primului lot
al copiilor greci am trecut cu munca la „Fiapp”. Activez de atunci la „Fiapp” foarte
intens, în mod benevol. În august 1948 a sosit dosarul meu din Buc., am fost în-
cadratã în Cel. V. Sect. II. Întrucât activez permanent intens la „Fiapp”, sunt scu-
titã de muncã în celulã ºi iau parte numai la ºedinþe de celule.

Cluj, 28 februarie 1949 Szmuk Fania
Str. Gheorgheni 31

(Arh.St.Cluj, Prefectura Judeþului Cluj. Secþia Cadre, dos. 4/1949, f.76-79)

[1] Béla Józsa, activist comunist, a fost editorul în condiþii de ilegalitate a revistei proletare „Ír-
jatok” [Scrieþi], la Cluj, împreunã cu cumnatul sãu István Nagy. Sora lui Józsa, Erzsébet Nagy,
a lucrat în anii ‘30 ca bibliotecarã într-o firmã comercialã a lui Victor Cheresteºiu, loc de di-
fuzare a literaturii socialiste ºi de distribuþie a corespondenþei ilegale între comuniºti. A fost
executat de horthiºti la 22 noiembrie 1943.
[2] Iuliu Deheleanu (1888-1945), cunoscut ºi sub numele de Déry sau Dehényi, membru al
Partidului Comunist. Acesta, împreunã cu V. Aradi (refugiat ulterior în URSS), este cel care l-a
atras pe Teofil Vescan în miºcarea comunistã (cf. Memoriul lui T. Vescan, aflat în arhiva per-
sonalã a lui Mihai Ceauºu, cercetãtor la Institutul de istorie „A.D.Xenopol” din Iaºi).
[3] Ulterior, Matei Socor (n. 1908) a devenit directorul Societãþii Române de Radiodifuziune
(1948-1949), preºedinte al Comitetului pentru radioficare ºi radiodifuziune (1949-1952),
preºedinte al Uniunii Compozitorilor (1952).
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167
Confidenþial-Personal 2 martie 1949
Dupã exploatare se va distruge prin ardere

Dare de seamã cu privire la activitatea naþionalistã
desfãºuratã de instructorii sioniºti în RPR

1. Haimovici David, reþinut la data de 9 decembrie 1948. Nãscut la 12 august
1914 în comuna Nicolaevca, jud. Orhei, fiul lui Hana ºi Bention, absolvent a 6
clase de liceu, de profesiune agricultor tractorist, cu ultimul domiciliu provizoriu
în Bucureºti, str. Bd. Dacia no. 52.

Din cercetãri, rezultã cã susnumitul a fost trimis în þarã de cãtre Confederaþia
Generalã a Muncii din Israel (Histadrut)[1], aprobarea primind-o din partea de-
partamentului de tineret ºlehimi de pe lângã organizaþia sionistã din Ierusalim. În
þarã a intrat clandestin pe la Valea lui Mihai, unde în urma înþelegerii avutã tele-
fonic din Cehoslovacia cu instructorul palestinian Moºe Zalzman (actualmente în
Israel), ce se gãsea în Bucureºti la organizaþia „Gordonia”, a fost aºteptat de cãtre
individul Sicu Cohn din Bucureºti (actualmente în statul Israel), care l-a condus
pânã în Bucureºti.

Scopul pentru care a fost trimis ºi în cadrul cãruia ºi-a desfãºurat activitatea era
organizarea tineretului haluþian ºi pregãtirea acestuia în vederea emigrãrii în
Israel, atât pe plan cultural, cât ºi pe plan politic ºi naþional.

– Pe plan cultural, educarea tineretului se fãcea prin predarea de cursuri pen-
tru însuºirea limbii ebraice, învãþarea de cântece din Israel ºi prin presa venitã din
acest stat.

– Pe plan politic, prin popularizarea partidului „Mapai” (partid social-democrat
de dreapta), în care tinerii emigranþi de la noi erau îndrumaþi sã se încadreze la
sosirea în Israel, el însuºi constituind din acest punct de vedere un exemplu.

– Pe plan naþional, prin prelegeri ce cuprindeau subiecte din istoria poporului
evreu, istoria miºcãrii sioniste, popularizarea eroilor naþionali ºi realizãrile
miºcãrilor sioniste din Israel, alcãtuite cu scopul de a menþine ºi dezvolta conºti-
inþa naþionalã a tineretului haluþian, de a le pãstra încrederea în idealul lor, care
este naþionalist, ºi de a le menþine moralul în cadrul emigrãrii.

Pentru a controla munca tineretului haluþian, susnumitul s-a mai deplasat în
oraºele: Roman, Galaþi ºi Vãleni-Roman, unde, ca cetãþean al statului Israel, le vor-
bea despre realizãrile organizaþiilor sioniste, singurele cãrora li se datoreazã
crearea unui stat ºi care luptã pentru ca tinerii de la noi sã poatã emigra, devenind
astfel cetãþeni ai statului Israel.

2. Herºcovici David, reþinut la data de 28 decembrie 1948. Nãscut la Piatra
Neamþ, la 28.I.1919, fiul lui Iosub ºi Rachela, absolvent a 7 clase de liceu, de pro-
fesiune muncitor, domiciliat provizoriu în Bucureºti, str. Sf. ªtefan no. 9.

Din cercetãri rezultã cã susnumitul a fost trimis în þarã de cãtre organizaþia
„Haºomer-Haþair”, din care face parte, în scopul de a organiza ºi educa tineretul aces-
tei organizaþii în vederea plecãrii în Palestina, activând în acelaºi timp ºi ca reprezen-
tant în cadrul Hehaluþului la repartiþia efectelor, banilor ºi alimentelor primite din
partea Joint-ului. S-a ocupat cu educarea tineretului în cadrul acestei organizaþii în
urmãtoarele oraºe: Galaþi, Iaºi, Bacãu, Piatra Neamþ, Serdaru ºi Reghin.
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De la venirea sa în þarã a avut câteva ºedinþe cu ceilalþi instructori la sediul or-
ganizaþiei „Hehaluþ”[2] din str. Aron Florian no. 5, cu care a discutat despre pro-
centajul fiecãrei organizaþii în vederea emigrãrii. Declarã cã despre aceastã
activitate a informat verbal pe dl. Israel Barziliai, membru în conducerea
„Haºomer-Haþair”-ului din Palestina ºi ministru al Israelului la Varºovia, cu ocazia
vizitei acestuia în România, precum ºi pe dl. Lewy Gruenblat, tot cu ocazia vizitei
în România.

În cadrul activitãþii sale a avut legãturã cu urmãtorii instructori palestinieni:
Tesler Itzhak, David Haimovici, Isai Stosel Sara, Leon Negru, Rabinovici ºi Tuwia.
Pe la mijlocul lunii decembrie 1948, când a plecat primul transport de emigranþi,
împreunã cu Leon Negru urmau sã se întâlneascã la Constanþa cu un anume
Betalel Feldman, marinar pe acest vas ºi care urma sã le aducã veºti din kibuþul
Samir, din care fac cu toþii parte. La Constanþa s-a mai întâlnit cu Leibovici ªerban
ºi Averbuch. Din cercetãri mai rezultã cã susnumitul a intrat fraudulos în þarã în
apropiere de Oradea la data de 3 august 1947, cu ajutorul unui individ din Ungaria
cu numele de Mordhai. Dupã trecerea frontierei, a venit direct la Bucureºti, la un
anume Meniu Moscovici, domiciliat în B-dul Ferdinand no. 44, care este tot
cetãþean palestinian, fost în România în acelaºi scop, însã actualmente se gãseºte
în Palestina.

3. Tesler Itzhak, reþinut la data de 29 decembrie 1948. Este nãscut la 18 ian.
1919 în comuna Vertujeni, jud. Soroca, fiul lui Samuel ºi Frima, fãrã profesie. A
locuit provizoriu în Bucureºti, str. 11 Iunie no. 12, pânã la data arestãrii. A activat
în cadrul organizaþiei de tineret „Dror”.

A intrat în þarã în luna iunie 1947, trecând frontiera pe baza unui permis obþi-
nut în Ungaria, valabil 3 zile, cu care a venit la Oradea ºi de acolo direct la
Bucureºti. Misiunea de a veni în România a primit-o de la miºcarea Colectivelor
[kibuþurilor] Unite din Israel (Kibbutz Hamenhad), pentru a pregãti membrii orga-
nizaþiei de tineret „Dror”, în vederea emigrãrii în Palestina. De activitatea sa în
România a trimis rapoarte centralelor din Tel Aviv ºi Praga. Scotea în evidenþã
tinerilor importanþa ºi necesitatea de a se încadra în partidul Mapai.

În cadrul activitãþii sale a vizitat colectivele din oraºele Botoºani, Bacãu, Iaºi,
Fãlticeni, unde a depus aceeaºi activitate ca ºi în capitalã.

4. Seindlea Sclear zisã Sara, reþinutã la data de 29 decembrie 1948. Este nãs-
cutã în comuna Cãpreºti, jud. Soroca, la 2 martie 1917, fiica lui Iosif ºi Sosea,
necãsãtoritã, de profesiune muncitoare, domiciliatã provizoriu în Bucureºti, str.
Spinului no. 9.

A intrat fraudulos în þarã la 2 august 1948, prin Halmeu [jud. Satu Mare], cu
sprijinul unui þãran ungur. Misiunea de a veni în þarã a primit-o în Israel de la gru-
parea colectivelor (Hever-Hakvuzot) în scopul de a educa tineretul din organizaþia
„Gordonia”. A trimis rapoarte de activitate grupãrii colectivelor Kvutza. Din infor-
maþiile organelor anchetatoare, rezultã cã aceasta este foarte dârzã în ce priveºte
declaraþiile.

5. Negru Leiba, nãscut la Piatra Neamþ la 17 martie 1919, fiul lui Haim ºi
Debora, de profesiune agricultor, absolvent a 8 clase de liceu (bacalaureat), domi-
ciliat în Bucureºti, str. Sf. ªtefan no. 9.

Din cercetãri rezultã cã susnumitul, în luna noiembrie 1940, a plecat din
România în Palestina, iar în luna mai 1947 s-a întors în þarã prin aeroportul Lydo,
venind cu avionul pânã la Praga. A cãlãtorit pe bazã de paºaport, eliberat de au-
toritãþile engleze din Palestina. În Praga a stat o lunã de zile, iar în acest timp a
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scris în Bucureºti avocatului Nisdevmayer, în prezent plecat în Palestina, rugându-l
sã-i obþinã viza de intrare în România, comunicându-i totodatã ºi numãrul paºa-
portului. Dupã ce i-a trimis aprobarea de intrare în þarã, a venit în Bucureºti, unde
a luat legãtura cu organizaþia Haºomer-Haþair.

A fost trimis în România de organizaþia Haºomer-Haþair, ca instructor la aceastã
organizaþie ºi kibuþimilor ei, pentru a preda limba ebraicã ºi a educa tineretul
evreu din aceste organizaþii în spiritul naþional palestinian, dupã învãþãtura par-
tidului Mapai. În acest scop a vizitat kibuþimile din Bucureºti, Piatra Neamþ, Bacãu
ºi Galaþi, unde le-a þinut prelegeri cu scopul mai sus menþionat. În timpul ocupãrii
de cãtre CDE a sediilor organizaþiilor sioniste ºi dupã aceasta, el a activat mai de-
parte în cadrul organizaþiei Haºomer-Haþair ºi în colectivele din þarã. Rezultatul ac-
tivitãþii sale îl raporta direct în Palestina prin scrisori, de unde primea ziare ºi
informaþii.

6. Zindel Rabinovici, nãscut la 5 mai 1917 în comuna Bãlþi, jud. Bãlþi, fiul lui
Sloma ºi Udlei, de profesiune mecanic, absolvent a 8 clase de liceu, domiciliat în
Bucureºti, str. Sf. ªtefan no. 9.

Din declaraþia sa rezultã cã în luna decembrie 1947 a plecat din Palestina cu
paºaport eliberat de autoritãþile engleze, venind cu vaporul pânã la Constanþa.
Ajuns în Bucureºti, a þinut legãtura cu partidul Mapai prin numiþii Dascãlu, Gheler
ºi Haimsohn. A venit în þarã în calitate de corespondent al ziarului „Al Mamiº-
mar”, însã nu a putut lucra în aceastã calitate, întrucât Ministerul Informaþiilor i-a
refuzat acreditarea, pe motiv cã existã un alt corespondent venit din Palestina.
Atunci, a dat ajutor organizaþiei sioniste „Miºmar” prin conferinþe, educând tinere-
tul în spiritul atitudinii partidului Mapai, îndemnându-i sã emigreze în Palestina.
Prelegeri în acest scop a þinut în Bucureºti ºi Iaºi.

7. Stosel Andrei este nãscut la 20 martie 1916 în comuna Cetan, jud. Someº,
fiul lui Herman ºi Eugenia, de profesiune agricultor, absolvent al Comerþului
Superior ºi al ªcolii de Economie Agricolã, domiciliat în Bucureºti, str. Plantelor
no. 82.

Din cercetare rezultã cã în luna august 1947 a plecat din portul Haifa cu va-
porul pânã în Italia, de unde a trecut în Elveþia ºi de aici la Praga. La Consulatul
român din Praga a primit viza de intrare în þarã, iar la 12 august 1947 a sosit la
Braºov, unde a stat timp de trei luni. Dupã acest timp a venit la Bucureºti, unde a
luat legãtura cu organizaþia sionistã „Dror-Ihut”, care face parte din partidul Mapai
ºi cu kibuþurile sale din þarã.

În aceste organizaþii ºi colective a þinut prelegeri cu caracter naþionalist, în sen-
sul cã educa tineretul din România sã emigreze în Palestina, arãtând viaþa de acolo
ºi prelucrând cu ei istoria poporului evreu, pentru ridicarea nivelului lor cultural
ºi pentru trezirea conºtiinþei naþionaliste în vederea îndeplinirii idealului lor de a
emigra în Palestina.

Sublocotenent de Securitate
Manu Aurel

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1948-1950, Fugari, nepaginat)

[1] Creat în 1920 ºi condus pânã în 1935 de David Ben-Gurion, Histadrut a fost mai mult decât
un sindicat al muncitorilor. Federaþia a constituit un instrument al edificãrii statului Israel, co-
ordonând un vast sector economic (kibboutzim, mochavim, întreprinderi), gestionând casa de
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asigurãri de sãnãtate (Kupat Holim), coordonând ºcolile de meserii, organizând asociaþii
sportive ºi culturale, edituri etc. 
[2] Aceasta publicase încã din 1945 un impozant volum intitulat Sefer Hehaluþ (Bucureºti,
Biblioteca Hehaluþ, 224 p.), o culegere de studii ºi eseuri despre hehaluþ, cuprinzând totodatã
ºi un glosar.
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33/4 martie 1949

NOTÃ

La sfâºitul lunii ianuarie a.c. a sosit la Târgu Mureº la organizaþia „Agudath
Israel” un numãr de 27 persoane, cu scopul de a organiza un colectiv de muncã.
Tendinþa acestora este ca la o eventualã emigrare sã poatã obþine locuri mai de-
vreme, în primul lot. 

Nici unul dintre aceºtia nu are o ocupaþie serioasã ºi se întreþin din munci
ocazionale ce le depun la evreii mici burghezi. Majoritatea acestora sunt fete între
18-22 de ani, fãrã ocupaþie, cu singurul scop de a emigra prin orice mijloc.
Prezenþa lor în localitate este dãunãtoare.

Sursa: DRSP Cluj
Rap: Nr. 4271/23.II.1949
Jl. nr. 25885/28.II.1949

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã de Poliþie, dos. 82/1947, f. 291)
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NOTÃ INFORMATIVÃ
Despre Edith (Aviva) Levinstein, fost funcþionarã la Legaþia Statului Israel[1], 
care cere sã rãmânã în RPR ºi dupã ce nu mai e în serviciul Legaþiei

Edith Levinstein s-a nãscut la Tg. Mureº în anul 1921, pãrinþii ei fiind Iosif
Lanczet, proprietarul unei agenþii de publicitate, ºi Ida Kahana. În 1935 s-a mutat
toatã familia în Palestina ºi au devenit cetãþeni ai acelei þãri. Edith ºi-a terminat
liceul la Tel Aviv, însuºindu-ºi la perfecþie limba ebraicã ºi engleza, pe lângã lim-
bile maghiarã, românã ºi germanã, pe care le cunoºtea înainte.

La vârsta de 20 ani s-a cãsãtorit cu comerciantul Alexei Levinstein. În 1947 a
venit cu paºaport în România, împreunã cu mama ei, spre a-ºi vizita neamurile de
aici ºi a stat trei luni în România, la Bucureºti ºi Cluj. În Cluj a fãcut cunoºtinþã cu
doctorul Maximilian Müller, numit recent profesor conferenþiar la Universitatea
„Babeº”[2]. Expirând timpul vizitei, a trebuit sã se reîntoarcã împreunã cu mama
la Palestina.

A reuºit sã fie primitã funcþionarã la Legaþia Israel, datoritã inteligenþei ºi
cunoºtinþei de limbi, ºi în aceastã calitate a venit în decembrie 1948 în þarã, cu
gândul de a divorþa de Levinstein ºi a se cãsãtori cu tovarãºul Müller.

Îndatã ce s-a aflat la Legaþie despre legãturile ei cu un comunist, imediat i s-au
retras toate lucrãrile confidenþiale, iar peste câteva zile s-au gãsit lucrãri urgente



419

care ea urma sã le ducã personal în Israel. Când a întrebat dacã se va reîntoarce la
Bucureºti, i s-a dat rãspunsul cã reîntoarcerea ei depinde de organele centrale din
Israel. A avut o explicaþie cu subºeful Legaþiei, a spus cã vrea sã se mãrite aici ºi
atunci i s-a sugerat sã demisioneze. I s-a spus cã Legaþia trebuie sã comunice
Ministerului AE al RPR cã ea nu mai face parte din serviciul Legaþiei ºi i se retrage
deci paºaportul de serviciu. Aceasta s-a întâmplat la 22 martie a.c. I s-a promis to-
todatã cã Legaþia Israel va semnala dorinþa ei de a rãmâne – din motive personale
– în RPR, ca cetãþean al statului Israel. Depinde de MAE ºi MAI dacã ºederea ei în
România va fi aprobatã – i s-a spus la Legaþie.

Edith Levinstein e pe cale de a deveni, sub influenþa neamurilor ei, dintre care
mai mulþi sunt vechi luptãtori comuniºti (dr. E. Kahana, Rozalia Cheresteºiu nãsc.
Kahana, Maria Fischer nãsc. Kahana ºi Kahana Samoilã), a viitorului ei soþ, o bunã
comunistã, cu toatã originea ºi educaþia ei burghezã. Are încã rãmãºiþe naþionalis-
te, dar e de absolutã bunã credinþã, ºi din punct de vedere principial ea e demult
în tabãra noastrã.

Am convingerea cã dacã i se dã posibilitatea sã rãmânã în România (doreºte sã
urmeze studii la Universitate), va deveni un om folositor pentru miºcare. În
schimb, pentru a lupta pentru comunism în statul Israel, nu e încã destul de for-
matã ºi pregãtitã.

Dr. V. Cheresteºiu[3] 5.III.1949

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1948-1950, Consulare, nepaginat)

[1] România a fost printre primele state ce au recunoscut statul Israel (la 11 iunie 1948), la 12
ianuarie 1949 Reuven Rubin prezentându-ºi la Bucureºti scrisorile de acreditare în calitate de
trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar al Israelului.
[2] Maximilian Müller va fi, între 1950-1955, ºeful catedrei de Psihiatrie de la Facultatea de
Medicinã din Cluj.
[3] Victor Cheresteºiu (1895-1971), absolvent al facultãþii de litere ºi filozofie din Budapesta,
doctor al Universitãþii din Viena (1917), activist comunist din ilegalitate. Între 1953-1956 a fost
directorul Institutului de istorie din Bucureºti, dupã care se mutã la institutul similar din Cluj,
în 1953 devenind profesor la Universitatea de aici (pânã în 1962). Victor Cheresteºiu era cãsã-
torit cu Rozalia (nãscutã Kahana), iar sora acesteia, Ella – închisã în ghetoul de la Cluj, în 1944
– a devenitã ulterior soþia poetului László Salamon. Din lucrãrile lui Cheresteºiu, se cuvin a fi
menþionate: Românii ºi ungurii. Scurtã privire istoricã asupra raporturilor româno-maghiare
din Ardeal (1947); Adunarea naþionalã de la Blaj 3-5 mai 1848 (1966); iar în colaborare Lucrãri
ºi publicaþii din România despre Marea Revoluþie Socialistã din Octombrie, 1917-1944 (1967).
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Confidenþial-Personal Nr. 122/21 martie 1949
Dupã exploatare se va distruge prin ardere

Manifestãri sioniste
De la 1 ianuarie a.c. ºi pânã în prezent

Manifestãrile sioniste au fost dirijate în urmãtoarele scopuri:
1. Activitatea dirijatã în vederea forþãrii autoritãþilor noastre pentru a aproba

emigrarea în Palestina.
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Manifestaþii
a) În ziua de 22 ianuarie a.c., în urma zvonurilor lansate de sioniºti, la sediul

CDE din Calea Cãlãraºi nr. 67, cca. 5-600 cetãþeni evrei manifestau în faþa sediului
ºi cereau sã fie înscriºi pentru plecare în Palestina.

Acelaºi lucru s-a întâmplat în ziua de 23 ianuarie a.c., când în faþa imobilului
din str. Aron Florian nr. 5, unde se aflã Oficiul de Emigrare, s-au adunat peste 1000
persoane care cereau de asemenea emigrarea.   

La Templul Coral sioniºtii au determinat pe Micu Zentller sã lanseze invitaþii la
serviciul divin, la care participa ºi ministrul Rubin[1], ºi au pus ºi un afiº la intrarea
în Templu, prin care fãceau cunoscut aceasta: sioniºtii doreau ca la sfârºitul slujbei,
când ministrul v-a pãrãsi Templul, sã facã o manifestaþie prin care sã cearã emigrarea.

În ziua de 17 februarie a.c., sioniºtii au pregãtit o manifestaþie de mare am-
ploare în faþa Legaþiei Statului Israel, la care au participat peste 6000 persoane.
Aici s-a putut identifica numitul Geller – secretarul general al organizaþiei
„Miºmar” –, Carola, din organizaþia „Hehalutz”, ºi numitul Ricu, instructor pales-
tinian, care agita masele. Mobilizarea unei pãrþi din populaþia evreiascã în faþa
Legaþiei statului Israel s-a fãcut de cãtre sioniºti prin comunicãri telefonice ºi prin
mobilizare de la om la om.

b) La data de 18 februarie a.c., imediat dupã manifestaþia ce a avut loc în faþa
Legaþiei statului Israel din Bucureºti, s-a aflat de acest lucru ºi în provincie, ceea
ce a fãcut ca cei interesaþi pentru a [nu] pierde ocazia înscrierii pentru emigrare sã
ia cu asalt Oficiile PTT, pentru ca sã trimitã recomandat la Bucureºti cererea de în-
scriere. Cazuri concrete s-au semnalat în Iaºi, Bacãu, Roman ºi Dorohoi.

c) Curieri sioniºti. Sioniºtii au lansat zvonul cã CDE opreºte scrisorile la
Oficiile PTT, pentru a nota pe cei ce fac cereri de înscrieri, spre a-i avea în vedere
la o viitoare Alia. Din acest motiv, sioniºtii s-au transformat în curieri improvizaþi,
ducând scrisorile de emigrare direct Legaþiei din Bucureºti. S-a identificat numi-
tul Cervaniuc Lazãr, curier improvizat din Sighet, care a adus mai multe memorii
adresate Legaþiei din Bucureºti în ziua de 3 martie a.c. Cazuri similare s-au înregis-
trat în oraºele Buhuºi, Bârlad ºi Satu Mare.

d) Zvonuri lansate de sioniºti. Zvonurile lansate de sioniºti sunt diferite. În
Oradea, sioniºtii au lansat zvonuri cã va fi desfiinþat comerþul particular, care va fi
preluat de stat. Ca o consecinþã, în Bistriþa, proprietarii evrei au început sã-ºi
vândã casele în vederea emigrãrii.

2. Activitatea sioniºtilor îndreptatã împotriva încadrãrii în muncã a evreilor.
Cu ocazia elaborãrii noilor contracte colective, sioniºtii au lansat zvonuri cã cei

ce vor semna Contractul Colectiv vor fi obligaþi sã lucreze în întreprinderile res-
pective 3 ani, sau chiar mai mult, în acest fel nemaiputând emigra în Palestina.
Zvonul a prins ºi a dat naºtere la diferite comentarii, atât la cei încadraþi în câm-
pul muncii, cât ºi la cei pe cale de a se încadra.

Un alt zvon pe care l-au lansat sioniºtii este cã cele 3% din voturi obþinute de
Partidul Comunist Palestinian în alegerile din Israel sunt special umflate pentru a
flata URSS-ul. În acest fel, sioniºtii cautã sã denigreze Partidul Comunist
Palestinian.

În ziua de 5 februarie  a.c., numitul Schwartz, sionist din Bucureºti, a lansat
zvonul cã între guvernul RPR ºi statul Israel se duc tratative pentru plecarea a
100.000 persoane în Palestina, în schimbul unei sume de bani, pe care guvernul
palestinian ar fi dispus sã o plãteascã drept despãgubire pentru braþele de muncã
de care guvernul român va fi lipsit prin plecarea acestor evrei.
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3. Activitatea de educare sionistã antimarxistã.
La data de 11 martie a.c., organizaþia „Miºmar” a trimis o circularã sediilor sale

de tineret, în care dã directive cum trebuie sã se comporte aceºtia faþã de prelu-
crãrile ce se vor face cu materialul marxist. Între altele, îi sfãtuieºte pe tineri sã par-
ticipe la întregul program al platformei, afarã de zilele de sâmbãtã ºi zilele de
sãrbãtoare. Prelucrarea materialului marxist sã se facã de aºa manierã ca sã se
poatã omite tot ceea ce este în contradicþie cu sionismul ºi religia. La observaþiile
fãcute de CDE, sã nu se discute în contradictoriu, ci sã se cearã imediat sfatul or-
ganizaþiei. În continuare se dau mai multe instrucþiuni aºezate pe puncte de cum
trebuie sã se comporte tinerii sioniºti.

4. Menþinerea agitaþiilor în sânul populaþiei evreieºti.
a) Participãri la ºedinþe CDE, unde s-a luat cuvântul în mod semnificativ ºi

provocator.
Agitaþia continuã a se menþine în sânul populaþiei evreieºti, întreþinutã prin

propaganda fãcutã de sioniºti.
În ziua de 15 februarie a.c., la întrunirea þinutã de CDE la Iaºi, în timp ce dele-

gatul vorbea, a fost întrerupt ºi huiduit de asistenþã, printre care se aflau mulþi
sioniºti ºi care strigau: „Vrem Alia”. La terminarea conferinþei, delegatul CDE-ului,
anume Goldenberg, a fost huiduit de cãtre sioniºti pânã ce acesta a reuºit sã se urce
în tramvai.

În aceeaºi zi, acelaºi lucru s-a întâmplat ºi la Ateneul „Steinberg” din Iaºi, unde
în timp ce conferenþiarul vorbea a fost întrerupt de vacarmul pe care sioniºtii îl
provocaserã în salã, strigând cã ei nu au ce sã facã în România, deoarece ei mor de
foame ºi nu au servicii. La fel s-a procedat ºi cu ceilalþi conferenþiari CDE de la
Ateneul „Salom Alechem”, unde a vorbit Sasha Braunºtain, ºi la Ateneul „ªloim
Michoels”, unde a vorbit numitul Robu. Cu aceastã ocazie s-a identificat sionistul
Schwartz, de meserie tâmplar, care a agitat persoanele prezente.

În ziua de 9 martie a.c., la o întrunire a CDE-ului în Braºov, numitul Kofler s-a
ridicat ºi a acuzat CDE-ul spunând cã nu este adevãrat cã acesta are intenþia sã
plaseze pe evrei în câmpul muncii ºi cã cel mai bine ar fi sã le dea drumul evreilor
sã plece din þarã. În acþiunea sa a fost secondat ºi de numitul Géza, sionist din
Braºov.

Tot în ziua de 9 martie a.c., numita Berkó Edith din Cluj, la întrunirea organi-
zatã de CDE în localitate, a luat cuvântul ºi a spus cã Ana Pauker sã lase pe evrei
sã emigreze, deoarece în RPR nu sunt de nici un folos, prin faptul cã sunt ºi vor
rãmâne sioniºti.

La întreprinderea Alimentara din Bucureºti, în ziua de 12 martie a.c., CDE-ul a
organizat o întrunire în scopul de a lãmuri salariaþii evrei. Datoritã propagandei fã-
cutã de sioniºti, nu a participat la aceastã întrunire nici un sfert din salariaþii evrei
ai sus menþionatei întreprinderi.

În urma articolului apãrut în „Scânteia”, care combãtea propaganda sionistã,
sioniºtii au lansat o contrapropagandã, prin care spuneau cã articolul, cât ºi toatã
acþiunea întreprinsã de CDE nu au decât o valoare teoreticã în scopul de a con-
tracara puternicul curent referitor la emigrarea evreilor. Astfel, numitul
Maximilian Reiner, inginer la Cecom Alimentar, a mãrturisit cã ar vrea sã plece ºi
el, însã se îndoieºte cã i se va permite aceasta, deoarece face parte din cadrele ad-
ministrative ale PMR-ului. Inginerul Reiner este repatriat din URSS.

Cu ocazia unei conferinþe ce a avut loc la dispensarul CDE din Botoºani, la data
de 22 februarie a.c., în timp ce un delegat al CDE-ului vorbea ºi demasca pe
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sioniºti, a fost oprit de numitul Avram Bercovici, sionist din Botoºani, care a stri-
gat cã cele spuse de delegatul CDE-ului sunt minciuni. Alþi conducãtori sioniºti
care au agitat populaþia evreiascã din Botoºani sunt numiþii dr. Herman Tatzig,
Iancu Lazarovici ºi Leib Ruckenstein.

Numitul Calman Buium zis Carol Aizic din Dorohoi, sionist, a afirmat cã CDE
trebuie sã fie utilizat ca un paravan al adevãratelor sentimente evreieºti.

În cursul zilei de 13 martie a.c. au avut loc mitinguri organizate de CDE în toatã
þara, pentru demascarea ideologiei sioniste. În Bucureºti, ca ºi în provincie,
sioniºtii – prin propagandã de la om la om – au dat cuvânt de ordine ca lumea sã
nu participe la întruniri. Cu toate acestea, mobilizãrile au reuºit, având sprijinul
organizaþiilor locale PMR. La Galaþi au participat cca. 1200 persoane, la Bacãu
1000, la Botoºani 1200, la Oradea 600, la Focºani 600 etc. S-a observat cã atunci
când s-au strigat lozinci în favoarea PMR, în favoarea URSS, în favoarea RPR, s-a
aplaudat foarte puternic, dar cã atunci când s-au strigat lozinci împotriva
sioniºtilor aplauzele au fost foarte slabe.

b) Opunerea sioniºtilor faþã de cazurile de autodizolvare.
Sioniºtii au lansat zvonul cã organizaþiile lor nu trebuie sã se dizolve, deoarece

în acest mod pierd ºi ultima ºansã de a emigra în Palestina.
Gita Leibovici, fostã conducãtoare a miºcãrii sioniste „Dror Hehalutz Haþair” din

Bucureºti, a declarat în ziua de 2 februarie a.c., la o ºedinþã a colectivului de muncã
al acestei organizaþii, cã în cel mai scurt timp se va organiza o emigrare în Palestina,
specialã pentru tinerii sioniºti care au fãcut muncã de Hacºara. La colectivul „Dror
Hehalutz Haþair” din str. Dostoevschi nr. 25, la o întrunire ce a avut loc în ziua de
10 februarie a.c., s-a vorbit cã atâta timp cât organizaþiile sioniste nu vor fi desfi-
inþate legal, membrii lor vor lupta în permanent ºi vor opune chiar ºi forþa de va fi
nevoie CDE-ului, care va încerca sã le desfiinþeze organizaþiile fãrã o bazã legalã. 

Cu toate cã organizaþia sionistã a hotãrât închiderea tuturor organizaþiilor sio-
niste, în ziua de 13 ianuarie a.c., în Rãdãuþi, membrii organizaþiei „Ichud” îºi con-
tinuau activitatea lor sionistã, sub conducerea altor comitete alese, cu toate cã
organizaþia se dizolvase. Membrii organizaþiei „Ichud” din Rãdãuþi, în ziua de 7
ianuarie a.c., pe la orele 11 a.m., conduºi de numitul Siegfried, au ocupat sediul
CDE, pãtrunzând înãuntru prin forþarea uºii.

În aceeaºi zi ºi la aceeaºi orã s-au produs la Sighet aceleaºi incidente între
membrii organizaþiei „Ichud” ºi ai CDE. Acþiunea a fost pregãtitã pe întregul judeþ
de numitul Reinhold Muniu, membru în comitetul organizaþiei din Rãdãuþi.

Sioniºtii de la fosta ºcoalã „Cultura Agricolã” din Colentina, cãreia i s-a schim-
bat „firma” în „Plugah Supari Achºara”, au declarat cã delegaþii CDE-ului care vor
sã intre la ei în ºcoalã, pentru a le dizolva colectivul, vor fi puºi pe fugã. În acest
scop, tinerii sioniºti care fãceau pazã la aceastã ºcoalã au organizat gãrzi dintre ei
cu furci ºi ciomege ºi care pãzeau intrãrile în ºcoalã, pentru a preîntâmpina o even-
tualã sosire a delegaþilor CDE în scopul amintit mai sus.

În Tg. Neamþ, la data de 17 ianuarie a.c., cu ocazia evacuãrii unui colectiv de
muncã al organizaþiei „Haºomer”, delegatul CDE-ului, anume Tutman, a fost lovit
de cãtre haluþimi, iar maºina care transporta mobila gãsitã în acest colectiv de
muncã a fost avariatã de cãtre tinerii colectivului.

În ziua de 25 ianuarie a.c., organizaþia sionistã „Hanoar Haþimoni”, primind
dispoziþii de la centru pentru desfiinþare, membrii acesteia au convocat o ºedinþã.
La sfârºitul ºedinþei, aceºtia au luat steagul organizaþiei, i-au dat foc, iar cenuºa lui
ºi-au presãrat-o pe creºtetul capului în semn de doliu pentru desfiinþarea organi-
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zaþiei. La plecare, unul dintre membri a luat o piatrã ºi a spart un geam de la sediu,
dupã care s-au împrãºtiat. Faptul s-a petrecut în oraºul Galaþi.

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1948-1950, Fugari, nepaginat)

[1] Reuven Rubin (n. 1893, la Galaþi), trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar al Israelului
la Bucureºti, care ºi-a prezentat scrisorile de acreditare la 12 ianuarie 1949. La sosirea sa, la 16
decembrie 1948, era însoþit de Avieser Shlusch, al doilea secretar al Legaþiei, Yehuda Ariel,
ataºat cultural, ºi Gabriela Ariel, ataºat de presã. În urma unor diferende româno-israeliene,
Rubin ºi-a pãrãsit postul la 12 decembrie 1949, afacerile Legaþiei fiind preluate de prim-secre-
tarul ei, Eliezer Halevi.
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Federaþia Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) 
din Republica Popularã Românã

STATUTUL CULTULUI MOZAIC
Aprobat prin Decretul Prezidiului Marei Adunãri Naþionale a 
Republicii Populare Române cu nr. 589 din 1 iunie 1949*

Capitolul I

Art. 1. Cultul mozaic este unic pe întreg cuprinsul þãrii ºi se exercitã conform
tradiþiilor religioase, potrivit mãrturisirii de credinþã în conformitate cu D.L. nr.
177/1948[1].

Art. 2. Pãrþile componente locale ale cultului mozaic sunt Comunitãþile.
Organizaþia centralã a cultului mozaic este Federaþia Comunitãþilor Evreieºti
(Mozaice) din RPR. Comunitãþile se pot constitui cu numãr de membri care sã asi-
gure prin contribuþiuni la întreþinerea Comunitãþii ºi se organizeazã ºi
funcþioneazã pe bazã de act constitutiv, aprobat de cãtre Federaþia Comunitãþilor
Evreieºti (Mozaice) din RPR ºi Ministerul Cultelor.

Art. 3. Comunitatea este întrunirea credincioºilor de religie mozaicã dintr-o lo-
calitate.

Art. 4. Comunitatea este persoanã juridicã în conformitate cu dispoziþiunile art.
8 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase.

Art. 5. Comunitatea trebuie sã fie înscrisã în registrul special al primãriei lo-
cale, cu arãtarea nominalã a organelor de conducere ºi control ºi cu indicarea nu-
mericã a membrilor care fac parte din ea.

Art. 6. Comunitãþile se vor denumi: Comunitatea Evreilor (Mozaicã) din........
(localitatea).

Art. 7. Orice constituire de noi Comunitãþi trebuie sã aibã aprobarea Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) din RPR ºi recunoaºterea Ministerului Cultelor.

Art. 8. Comunitatea este obligatã sã împlineascã nevoile religioase ale credin-
cioºilor, precum ºi cele ale tradiþiei ortodoxe sau sefarde, surplusul de cheltuieli
necesare satisfacerii acestor tradiþii fiind suportate de credincioºii lor.
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În acest scop, se vor putea constitui în Comunitate secþiuni ortodoxe sau se-
farde, cu aprobarea prezidiului Federaþiei. Credincioºii dintr-o altã localitate, fãrã
Comunitate proprie, se pot înscrie în Comunitatea cea mai apropiatã.

Art. 9. Comunitatea are misiunea de a reprezenta cultul mozaic în localitatea
respectivã, de a crea, întreþine, supraveghea instituþiunile necesare pentru în-
deplinirea cerinþelor religioase ale credincioºilor. Comunitatea va putea organiza
operã de asistenþã ºi de culturã mozaicã.

Art. 10. Comunitatea administreazã bunurile mobile ºi imobile, pe baza unui
regulament aprobat de Federaþia Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) din RPR ºi re-
cunoscut de Ministerul Cultelor.

Art. 11. Comunitatea este condusã de un comitet ales de membrii sãi, în vârstã
de minimum 21 ani, indiferent de sex, cu vot egal ºi direct, cu reprezentare pro-
porþionalã.

Art. 12. Organele de conducere ale Comunitãþii sunt: a) Adunarea Generalã; 
b) Comitetul; c) Comisia de cenzori.

Art. 13. Veniturile Comunitãþii se compun din: a) Contribuþiunile benevole ale
credincioºilor; b) Donaþii ºi subvenþii; c) Taxe ºi contribuþiuni benevole pentru ser-
vicii prestate; d) Taxe de gabelã, cu azime ºi alimente rituale; e) Subvenþii de la
stat, comunã ºi alte autoritãþi; f) Venituri imobiliare ºi mobiliare.

Art. 14. Actele constitutive ale Comunitãþilor vor cuprinde ºi urmãtoarele
prevederi:

a) Normele privitoare la convocarea Adunãrii Generale, la întocmirea listelor
de alegãtori, procedura pentru alegeri, constatarea rezultatului ºi procedura pen-
tru contestarea rezultatului ºi procedura la alegeri.

b) Normele dupã care se aleg organele de conducere.
c) Normele de organizare a Comunitãþilor, care vor funcþiona cu urmãtoarele

secþiuni: 1. Cult; 2. Administrativ-financiarã; 3. Secþia de învãþãmânt teologic ºi
culturã mozaicã, organizatã cu respectarea legilor RPR.

d) Normele de alcãtuire a bugetului.
e) Instituirea instanþelor disciplinare de judecatã prevãzute de art. 8 al. 2 din

Decretul 177/1948.
f) Normele de funcþionare ale instituþiilor respective (sinagogi, cimitire, bãi ri-

tuale, abatoare etc) conform principiilor stabilite în prezentul statut, referitor la
aceste instituþiuni.

Art. 15. Normele privitoare la convocarea Adunãrii Generale ºi la alegerea or-
ganelor de conducere ce urmeazã a fi înscrise în actele constitutive ale Comunitã-
þilor, astfel cum se aratã la art. 14, vor cuprinde urmãtoarele: 

a) Alegerea organelor de conducere se face de cãtre Adunarea Generalã sub
conducerea unei comisiuni de alegeri ºi la o datã stabilitã de Federaþia Comunitã-
þilor Evreieºti (Mozaice) din RPR, cu aprobarea autoritãþilor.

b) Alegerea organelor de conducere se face la fiecare 3 ani, iar lucrãrile de
pregãtire a alegerilor se efectueazã de cãtre comitetul în funcþiune sau de cãtre un
comitet numit de Federaþia Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) din RPR.

c) Comisiunea de prezidare a alegerilor va fi propusã de cãtre comitetul pentru
pregãtirea alegerilor ºi ratificatã de Adunarea Generalã.

d) Toþi membrii Comunitãþii care au împlinit 21 ani au dreptul de vot.
e) Numãrul membrilor aleºi în comitetul de conducere nu va putea fi mai mare

de 15 în localitãþile din provincie ºi 50 în capitalã.
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f) Membrii comitetului de conducere vor fi aleºi pe bazã de liste cu reprezen-
tarea minoritãþii.

g) Lucrãrile Adunãrii Generale sunt valabile dacã au rãspuns la convocare
jumãtate plus unul din numãrul membrilor înscriºi în comunitate ºi cu drept de
vot. Dacã la prima convocare n-a rãspuns acest numãr, Adunarea Generalã se
amânã cu o sãptãmânã, în mod automat, când va putea hotãrâ cu majoritatea mem-
brilor prezenþi, indiferent de numãrul lor.

h) Votul este secret.
i) Contestaþiunile ºi declaraþiunile de neacceptare a rezultatelor se vor înainta

în termen de 5 zile la Federaþia Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice), care va pro-
nunþa hotãrârea definitivã asupra contestaþiei.

Art. 16. În caz de încetarea existenþei unei Comunitãþi din orice cauzã, averea
ei revine de drept Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice).

Art. 17. Toate templele, sinagogile, casele de rugãciuni ale cultului mozaic sunt
drept proprietatea Comunitãþii; administrarea lor se face de cãtre eforii alese de
enoriaºii respectivi, ratificate de Comunitate ºi pe bazã de bugete aprobate de
Comunitate, sub controlul acesteia.

Art. 18. Cimitirele, bãile rituale ºi abatoarele rituale sunt de drept proprietatea
Comunitãþii ºi se administreazã de cãtre aceasta.

Art. 19. Nici un serviciu de cult de orice naturã (Brith Mila, Bar Mitzwah, cu-
nunii religioase, divorþuri religioase, înmormântãri, heder, Talmud, Thora, Beth
Iacob ºi Ieºuva, baia ritualã, tãierea ritualã) nu poate fi exercitat decât de cãtre
Comunitate sau cu aprobarea Comunitãþii.

Art. 20. Rabinii, hahamii, cantorii, hazanii, circumcizatorii (Moel), predicatorii
ºi orice alþi slujitori ai cultului nu pot funcþiona ºi nu pot sãvârºi servicii religioase
fãrã autorizarea Comunitãþii.

Art. 21. Nimeni nu poate purta titlul de rabin fãrã aprobarea consiliului supe-
rior rabinic al Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) din RPR ºi recunoaº-
terea Ministerului Cultelor.

Art. 22. Comunitatea poate avea unul sau mai mulþi rabini.
Comunitatea poate acorda titlul de prim-rabin unui rabin al Comunitãþii. În

Comunitãþile cu mai mulþi rabini, toþi rabinii Comunitãþii alcãtuiesc Sfatul Rabinic
al Comunitãþii, primul rabin fiind preºedintele Sfatului Rabinic; avizul Sfatului
Rabinic fiind obligatoriu în problemele strict religioase. Primul rabin face parte de
drept din comitetul Comunitãþii, exercitã atribuþiunile Sfatului Rabinic între ºe-
dinþele acesteia ºi supravegheazã aplicarea prescripþiilor religioase.

Art. 23. Asociaþiunile civile ºi fundaþiunile create de credincioºii mozaici care
urmãresc ºi scopuri religioase vor putea fiinþa numai cu aprobarea ºi controlul
Comunitãþii sau Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) ºi cu recunoaºterea
Ministerului Cultelor.

Capitolul II

Despre Federaþia Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice)
Art. 24. Organizaþia centralã a cultului mozaic este Federaþia Comunitãþilor

Evreieºti (Mozaice) din RPR care cuprinde Comunitãþile din þarã.
Art. 25. Scopul ºi atribuþiunile Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice)

sunt:
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– Sã reprezinte cultul mozaic ºi sã vegheze la exercitarea cultului conform
legilor în vigoare.

– Sã reprezinte, sã apere ºi sã supravegheze interesele Comunitãþilor din þarã.
– Sã coordoneze ºi sã controleze activitatea Comunitãþilor.
– Sã rezolve orice diferende între Comunitãþi sau credincioºi.
– Sã aprobe constituirea de noi Comunitãþi, conform legilor.
– Sã aprobe actele constitutive ale Comunitãþilor ºi modificarea acestor acte

constitutive.
– Sã autorizeze colecte cu interes general în conformitate cu legile în vigoare.
– Sã creeze instituþiuni pentru realizarea scopurilor sale.
– Sã constituie organele disciplinare ale Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti

(Mozaice).
Art. 26. Organele de conducere ale Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice)

sunt: a) Congresul; b) Comitetul de conducere; c) Prezidiul; d) Consiliul superior
rabinic; e) Comisia de cenzori.

Art. 27. Congresul are urmãtoarele atribuþiuni:
– Elaboreazã, voteazã ºi modificã statutul de organizare al cultului mozaic.
– Aprobã activitatea comitetului de conducere.
– Alege comitetul de conducere al Federaþiei, ºeful rabin al cultului mozaic ºi

consiliul superior rabinic.
– Alege comisia de cenzori.
– Delegaþii ortodocºi ºi sefarzi din congres vor alege separat pe membrii

ortodocºi ºi sefarzi din consiliul superior rabinic ºi delegaþii lor în comitetul de
conducere al Federaþiei. Aceºtia la rândul lor vor alege pe delegaþii lor în prezidiul
Federaþiei. Delegaþii sefarzi ºi ortodocºi din prezidiu fac parte din biroul central re-
spectiv. Lucrãrile congresului trebuie înaintate Ministerului Cultelor, spre apro-
bare.

Art. 28. Congresul se întruneºte o datã la 2 ani, în adunare generalã, iar în se-
siune extraordinarã ori de câte ori trebuinþa va cere, cu respectarea dispoziþiunilor
din Decretul nr. 177/1948; convocarea congresului se face de cãtre prezidiul
Federaþiei.

Art. 29. Congresul e format din delegaþii Comunitãþilor, socotindu-se un dele-
gat pânã la 2000 membri. La fiecare 1000 în plus se mai adaugã câte un delegat.
Votul este proporþional cu numãrul credincioºilor reprezentaþi.

Art. 30. Lucrãrile congresului sunt valabile dacã au rãspuns la convocare jumã-
tate plus unul din numãrul de delegaþi prevãzuþi mai sus. Dacã la prima convocare
nu sunt prezenþi jumãtate plus unul din delegaþi, congresul se amânã automat cu
o sãptãmânã, când va putea hotãrî cu majoritatea delegaþilor prezenþi, indiferent
de numãrul lor. Pentru modificarea statutului este necesarã o majoritate de 2/3 din
votul celor prezenþi spre a fi valabil.

Art. 31. Comitetul de conducere al Federaþiei se compune din 30 membri titu-
lari ºi 30 supleanþi nominal pe cine suplinesc. Membrii comitetului ºi supleanþii
sunt aleºi de congres pe bazã de liste cu reprezentarea minoritãþii. ªeful rabin face
de drept parte din comitet, ceilalþi 29 membri fiind aleºi de congres.

Art. 32. Convocarea comitetului se face de cãtre preºedintele ºi secretarul gene-
ral al Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice). Majoritatea membrilor comite-
tului poate cere convocarea comitetului, preºedintele ºi secretarul general fiind
obligaþi a convoca comitetul în acest caz, cel mult într-o sãptãmânã de la prezen-
tarea cererii.
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Comitetul lucreazã valabil cu minimum jumãtate din numãrul membrilor, ho-
tãrârile luându-se cu majoritatea membrilor prezenþi.

Art. 33. Atribuþiunile comitetului sunt:
– Sã execute hotãrârile congresului.
– Sã alcãtuiascã ºi sã voteze orice regulamente de orice fel necesare bunei or-

ganizãri ºi administrãri a cultului ºi a instituþiunilor Comunitãþilor.
– Sã vegheze la aplicarea legii ºi regulamentelor privitoare la cultul mozaic ºi

instituþiunile sale.
– Sã numeascã comisii interimare acolo unde din orice motive nu funcþioneazã

o conducere statutarã a Comunitãþii.
– Sã dizolve comitetele sau comisiile interimare care se abat de la dispoziþiile

legii cultelor ºi statutului de faþã, în urma cercetãrilor fãcute.
– Sã alcãtuiascã bugetul Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) ºi sã sta-

bileascã contribuþiunile fiecãrei Comunitãþi cãtre Federaþie.
– Sã aprobe constituirea noilor Comunitãþi.
– Sã aleagã preºedintele ºi secretarul general al Comitetului Federaþiei.
– Sã repartizeze pe membrii comitetului în diferitele secþiuni ºi sã aleagã preºe-

dinþii ºi vicepreºedinþii acestora.
– Secþiile Comitetului sunt: a) Cult; b) Administrativ; c) Învãþãmânt teologic ºi

culturã mozaicã.
– Sã organizeze învãþãmântul religios în conformitate cu legea.
– Sã primeascã ºi sã ratifice în fiecare ºedinþã raportul prezidiului asupra ac-

tivitãþii sale.
– Sã aprobe ºi sã controleze fiinþarea asociaþiunilor ºi instituþiunilor prevãzute

la art. 23 din prezentul statut.
Art. 34. Consiliul superior rabinic se compune din ºeful rabin ºi 11 rabini din-

tre care 3 þin de tradiþia ortodoxã ºi 2 care þin de tradiþia sefardã.
ªeful rabin este drept preºedintele consiliului superior rabinic. Cei 3 rabini

ortodocºi constituie biroul central ortodox. Cei 2 rabini sefarzi constituie biroul
central sefard.

Sediul consiliului superior rabinic astfel constituit este la sediul Federaþiei.
Art. 35. Atribuþiunile consiliului superior rabinic sunt:
– Dã avize asupra problemelor cu caracter de practicã religioasã interesând în-

treg cultul mozaic din RPR ºi supravegheazã aplicarea prescripþiilor religioase.
– Examineazã actele ºi pregãtirea deservenþilor cultului mozaic ºi acordã drep-

turi de funcþionare.
– Acordã titlul de rabin în conformitate cu normele stabilite.
– Rezolvã neînþelegerile între membrii clerului.
Art. 36. Atribuþiunile birourilor centrale dinlãuntrul consiliului rabinic sunt de

a hotãrî asupra problemelor cu caracter de practicã religioasã referitoare la tradiþia
ortodoxã ºi sefardã. Hotãrârile lor vor fi comunicate prezidiului Federaþiei ºi ºefu-
lui rabin. Prezidiul va putea suspenda hotãrârile contrarii legilor þãrii.

Art. 37. ªeful Rabin este capul religios al cultului mozaic din RPR. El este ales
de congresul Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) din RPR ºi confirmat de
înaltul prezidiu al Marei Adunãri Naþionale din RPR.

ªeful rabin supravegheazã exerciþiul cultului mozaic din RPR ºi face propuneri
comitetului Federaþiei ºi consiliului superior rabinic în legãturã cu practica reli-
gioasã ºi cu învãþãmântul religios ºi dã avize comitetului Federaþiei în probleme re-
ligioase. Convoacã consiliul superior rabinic ori de câte ori nevoia cere sau la
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cererea comitetului Federaþiei sau a douã treimi din membrii consiliului superior
rabinic ºi exercitã atribuþiunile consiliului superior rabinic între ºedinþele acestuia.

Art. 38. Prezidiul Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) din RPR este
compus din 11 membri, din care preºedintele ºi secretarul general al Federaþiei,
ºeful rabin ºi alþi 8 membri aleºi din cei 30 de membri ai comitetului de conduce-
re al Federaþiei.

Art. 39. Atribuþiunile prezidiului sunt:
– Sã execute hotãrârile comitetului.
– Sã coordoneze, sã îndrumeze ºi sã supravegheze activitatea comunitãþilor

din þarã.
– Sã exercite toate atribuþiunile comitetului de conducere al Federaþiei în in-

tervalul dintre ºedinþele acestuia, referind la prima ºedinþã a comitetului asupra
mãsurilor luate.

Art. 40. Prezidiul lucreazã cu minimum jumãtate plus unul din numãrul mem-
brilor, hotãrârile luându-se cu majoritatea voturilor celor prezenþi.

Art. 41. Preºedintele, iar în lipsa lui secretarul general al Federaþiei, reprezintã
Federaþia în faþa organelor de stat, autoritãþi de orice naturã, instanþe judecãtoreºti,
fiscale, administrative de orice naturã, Banca de Stat RPR, vãmi, poºtã etc ºi faþã
de particulari. Preºedintele ºi secretarul general aduc la îndeplinire hotãrârile
luate de comitet sau de prezidiu ºi coordoneazã munca secþiunilor între ºedinþe.

Art. 42. Congresul alege o comisie de cenzori compusã din 3 membri titulari ºi
3 supleanþi cu domiciliul în Bucureºti.

Art. 43. Atribuþiunile cenzorilor sunt:
– Controleazã gestiunea financiarã a comitetului Federaþiei.
– Încheie procesele verbale cu constatãrile fãcute, comunicându-le comitetului.
– Alcãtuieºte raportul comisiunii de cenzori cãtre congres.
– Încheie la fiecare 3 luni un proces-verbal al comisiunii cu constatãrile fãcute

în acest interval, comunicându-le comitetului.

Capitolul III

Dispoziþiuni tranzitorii
Art. 44. Pânã la primul congres al cultului mozaic, care se va aduna cel mai

târziu în termen de ºase luni de la aprobarea prezentului statut:
a) Actuala comisie interimarã a Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti

(Mozaice) din RPR va deveni comitetul de conducere al Federaþiei Comunitãþilor
Evreieºti (Mozaice) din RPR prevãzut în acest statut.

b) Consiliul superior rabinic prevãzut la art. 33 din acest statut va fi desemnat –
pânã la primele alegeri – prin decizia Ministerului Cultelor la propunerea Federaþiei.

c) Pânã la alegeri sau la numirea unor comisiuni interimare, actualele comitete
vor conduce Comunitãþile.

Acolo unde existã mai multe comitete într-o localitate, ele se constituie într-un
comitet unic format din membrii tuturor comitetelor, organizând secþiuni conform
art. 8 din prezentul statut.

Art. 45. În ce priveºte operele de asistenþã socialã conduse de Federaþie, ele vor
fi duse ºi lichidate treptat de Federaþia Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) conform
legilor RPR.

Art. 46. Pe data aprobãrii prezentului statut se dizolvã de drept toate asociaþiu-
nile civile din toatã þara, având drept scop întreþinerea ºi administrarea instituþiu-
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nilor care servesc exerciþiul cultului mozaic, precum: Soc. „Sacra” din Bucureºti,
Comunitatea Templului Coral, Soc. „Sacra” din provincie etc, bunurile lor trecând
în patrimoniul Comunitãþilor Evreieºti (Mozaice) locale.

Art. 47. În localitãþile Timiºoara, Arad, Braºov, Bucureºti, Oradea, Cluj, Satu
Mare, Tg. Mureº vor putea funcþiona secþiunile prevãzute la art. 8, care se vor
numi Comunitatea Evreilor (Mozaicã) din......... Secþia Comunitatea Ortodoxã.

Art. 48. În localitãþile Bucureºti, Craiova, Constanþa, Timiºoara, Giurgiu, Turnu
Severin, Ploieºti ºi Cãlãraºi vor putea funcþiona secþiuni prevãzute la art. 8, care se
vor numi Comunitatea Evreilor (Mozaicã) din......... Secþia Comunitatea Sefardã.

Art. 49. Acestea vor avea în atribuþiunile lor organizarea practicii religioase res-
pective, având autonomia administrãrii veniturilor provenind din serviciile de
cult. Ele vor întocmi capitolul din actul constitutiv al Comunitãþilor privitor la or-
ganizarea secþiei respective.

Art. 50. Prezentul statut se aplicã în cadrul ºi în conformitate strictã cu preve-
derile legii pentru regimul general al cultelor din RPR.

(Broºurã)

* Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din România funcþioneazã ºi astãzi pe baza prezentului
Statut.
[1] Este vorba de Decretul nr. 177, pentru regimul general al cultelor religioase, publicat în
„Monitorul Oficial”, nr. 178 din 4 august 1948.
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Republica Popularã Românã
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Securitãþii Statului
Nr. 14/22.004 – 19 august 1949

Direcþiunea Generalã a Securitãþii Statului
Obiect: Se raporteazã situaþia asociaþiilor dizolvate ºi autodizolvate

La ordinul dvs. nr. 144/16768 din 4 februarie, 5 mai ºi 6 iulie 1949, avem
onoarea a raporta cã asociaþiile de mai jos sunt autodizolvate ºi dizolvate, dupã
cum urmeazã:

Asociaþia „Dr. W. Filderman”, asociaþie culturalã ºi de ajutor mutual, fondatã la
27 iunie 1932, cu sediul în Bucureºti, b-dul Basarabiei nr. 173, recunoscutã per-
soanã juridicã de Tribunalul Ilfov cu sentinþa nr. 40 din 30 martie 1934, dosar nr.
1620/934. Scopul: ajutor de boalã ºi de înmormântare.

Asociaþia s-a autodizolvat din 1948[1].

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 156/1947, f.1)

[1] Dupã 1945, sediul asociaþiei fusese, în Bucureºti, în str. Zaharia nr. 44, iar în urma adunãrii
generale din 23 martie 1947 avea un comitet de conducere în frunte cu: Isac Rainhorn, Avram
Kesller, Rachmil Lupescu, Miºu Michelstein, Miºu Goldstein ºi Adolf Moscovici (cf.
Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 156/1947, f.4).



430

173
[Comisia judeþeanã de verificare Cluj. Fiºã personalã]

Numele ºi prenumele: Burg Iosif. Anul ºi locul naºterii: 1920, Cluj. Domiciliul
actual: Cluj. Originea socialã: muncitoreascã. Studii: 4 cl. primare, 2 cl. liceu.
Profesia de bazã: mecanic de precizie. Întreprinderea sau institutul unde lucreazã:
Cinema „Select”. Ce funcþie deþine actualmente: ºef operator de cinema. Starea
materialã în prezent: fãrã avere. Stagiul în partid: 1947. Ce muncã de partid a avut:
îndrumãtor, resp. educaþie politicã.

A fost exclus din partid în ziua de 16.VIII.1949 de Subcomisia de Verificare nr.
2, sectorul II[1], pentru urmãtoarele fapte:

1. A fost un speculant de piese de maºini cinematografice, de aur ºi valute
strãine, ba chiar de contrabandã de aur.

2. Fãcând rost de acte false de trecerea graniþei RPR. Este individualist, influ-
enþabil, cu multe apucãturi mic-burgheze.

În urma recercetãrii cazului am constatat urmãtoarele fapte:
Ca evreu, a fost în detaºament de muncã, de unde s-a reîntors la Cluj în noiembrie

1944, bolnav ºi zdrenþos. A intrat în serviciu la Cinematograful „Select” numai în luna
decembrie. În luna februarie 1945 a fost încunoºtiinþat cã tatãl sãu, înainte de de-
portare, a lãsat bijuteriile familiei ºi suma de 700 pengõ la Cinematograful „Select”.
Cu aceºti bani a plecat la Budapesta, având intenþia ca sã caute rudele care au mai
rãmas în viaþã ºi în acelaºi timp sã aducã pentru cinematografele din Cluj materiale
(cãrbuni) ºi piese de maºini de care aveau neapãratã nevoie. Acest drum l-a fãcut de
douã ori, aducând diferite piese cinematografelor. Din câºtigul realizat ºi-a cumpãrat
unele mobile ºi îmbrãcãminte. Aceste afaceri, în acel timp, era ceva obiºnuit ºi
neîmpiedicat. În acest timp nu era membru de partid. Nu s-a folosit de paºaport fal-
sificat ºi nu a fãcut contrabandã cu persoane peste hotar. N-a avut nici un amestec în
afacerile clandestine ale fostului conducãtor al Casei Filmului, Frieder Kokó.

Afacerea lui valutarã a constat prin aceea cã cu ocazia plecãrii lui la Budapesta
a cumpãrat 40 dolari la Cluj (care se vindeau în acel timp în fiecare colþ de stradã),
deoarece nu putea procura materialele necesare numai cu valutã strãinã.

Luând în considerare cã toate aceste mici afaceri le-a fãcut pe când nu era încã
membru de partid ºi cã câºtigul realizat l-a folosit pentru procurarea celor strict
necesare, pentru cã era ruinat complet când s-a reîntors din detaºamentul de
muncã. Mai departe, de când s-a înscris în partid, trãieºte o viaþã cinstitã ire-
proºabilã, cãutând sã munceascã pe linia trasatã de partid.

În baza celor de mai sus, Comisia de Verificare a Judeþenei Cluj a hotãrât în
unanimitate reîncadrarea lui în partid.

Cluj la 10 septembrie 1949
Urmeazã iscãlitura membrilor ce formeazã comisia: [indescifrabil] 

Conform directivelor Comitetului Central, în cazul când cel ce a fãcut apelul este
nemulþumit de hotãrârea Comisiei Judeþene de Verificare, poate face din nou apel
la Comisia Centralã de Verificare.
Am luat la cunoºtinþã: Burg Iosif

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 8, dos. 26/1950, f.100)
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[1] Aceste comisii au fost create în urma Hotãrârii Biroului Politic al CC al PCR din 21 noiem-
brie 1948, privind începerea acþiunii de verificare a membrilor de partid. Acesta a fost în-
ceputul unui cortegiu de „demascãri” pentru reale sau imaginare vini ale multor activiºti,
acþiune soldatã cu excluderi din partid, arestãri sau deportãri în colonii de muncã.

174
Legaþia Republicii Populare Române Confidenþial
Tel Aviv
Nr. 215/30 octombrie 1949

Tovarãºa Ministru,

Am onoarea a vã comunica amãnunte asupra manifestaþiei din ziua de 21 crt.
a pãrinþilor care au copii în RPR.

Organizaþia „Hitahdut Ole Romania” (imigranþii din România), care este sub in-
fluenþa partidului fascist „Herut” ºi dirijatã de guvern printr-un funcþionar supe-
rior al sãu, Jak Rosenzweig – numit secretar general al organizaþiei –, a început o
activitate mai însemnatã, imediat ce s-a deschis Legaþia RPR[1].

Organizaþia cuprinde, dupã spusele preºedintelui ei Mizrachi, circa 5000 mem-
bri ºi are perspectivã de a atrage un numãr mai mare. La Haifa, organizaþia este
foarte activã ºi puternicã totodatã. Elementele din conducerea localã fac parte din
conducerea partidului Herut din Haifa.

Comitetul din Haifa este format din 31 persoane. Preºedinte: av. Sami Singer.
Au comitet pe sectoare ºi suburbii. Au lansat un manifest-program chiar în ziua
constituirii (1 septembrie a.c.). Sãptãmânal se þin ºedinþe, se conferenþiazã, se agitã
etc. Nu întâmplãtor org. Haifa este cea mai activã. Cei veniþi în Israel sunt luaþi în
primire de „Hitahdut Haifa” chiar din momentul debarcãrii. Din Haifa, în ziua de
3 oct. a.c., a venit o delegaþie din partea celor cu copii în RPR. De asemenea, din
Haifa au fost ºi manifestanþii din ziua de 21 oct. ªi unii ºi alþii au fost aºadar or-
ganizaþi de „Hitahdut Ole Romania” Haifa. Ziarul reacþionar în limba românã
„Renaºterea noastrã” cu mult timp înainte a anunþat cã se va manifesta la Legaþie. 

Nu am stat de vorbã cu delegaþii decât individual, cu fiecare. Luaþi în parte,
erau oameni care cereau sprijinul Legaþiei în vederea urgentãrii aducerii familiilor
rãmase în RPR ºi recunoºteau cã au fost minþiþi de propaganda sionistã. A doua
oarã, la 21 oct., aceiaºi delegaþi au condus un grup de circa 60 bãrbaþi ºi femei, care
au manifestat în faþa Legaþiei. 

Veniserã pe strãzile Tel Aviv-ului, încolonaþi, cu douã placarde, dintre care una
în româneºte: „Vrem copiii noºtri”. În faþa Legaþiei au început sã strige „Trãiascã
RPR, Ura!” O delegaþie de 5 s-a prezentat consulului, spunând cã reprezintã pe
manifestanþi ºi cere sã vorbeascã cu ministrul. Noi am prevãzut încã de la 3 oct. cã
s-ar produce aceastã manifestaþie ºi am avut timp chiar în ziua manifestaþiei sã ne
sfãtuim cum sã procedãm. Nici de data aceasta nu s-a stat de vorbã cu o delegaþie,
ci am cerut sã vinã pe rând fiecare din manifestanþi ºi sã spunã ce vrea; delegaþii,
primind acest rãspuns, au plecat sã comunice oamenilor.

Manifestanþii au devenit nerãbdãtori ºi ºi-au schimbat lozincile strigând:
„Vrem copiii noºtri din RPR”. Femeile au început sã plângã cu hohote; se vedea
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clar cã printre manifestanþi erau agitatori. Se auzeau strigãte: „Sã vinã ministrul
afarã”, „Sã urcãm noi sus”, „Nu, sã vinã el jos”. Au înaintat din stradã în curtea
hotelului pânã la scãri, s-au retras apoi din nou în stradã în faþa Legaþiei[2]. În tim-
pul acesta s-a adunat lume multã, interesându-se despre ce este vorba. Dintre ma-
nifestanþi se dãdeau explicaþii duºmãnoase referitoare la copiii care sunt reþinuþi
în RPR. Înjurãturi la adresa RPR, tovarãºa Ana vinovatã, regimul din RPR etc.
Femeile erau cele mai pornite, plângeau, strigau.

Delegaþii au revenit apoi în biroul Legaþiei însoþiþi de un numãr de 10-12 ºi cam
tot atâþia au rãmas pe culoarele hotelului aºteptând rândul. Nu redau aici expli-
caþiunile noastre, important este ce am obþinut de la ei, ºi anume:

– Primii sunt ei vinovaþi cã ºi-au pãrãsit copiii.
– Vinovate sunt organizaþiile sioniste care i-au împins sã vinã în Israel, fãcân-

du-i sã lase copiii în þarã.
– Ne-au spus de asemenea cã au fost în aceastã dimineaþã în manifestaþie la

Ministerul Imigraþiei (al cãrui ministru este totodatã ºi ministru de Interne), unde
li s-a spus de cãtre un funcþionar cã guvernul român este de vinã cã nu au copiii
ºi cã, deci, sã se ducã sã manifesteze la Legaþia românã.

În sfârºit, dupã ce am avut aceste dovezi, am atacat ºi demascat propaganda
sionistã ºi pe acei care i-au organizat ºi împins sã manifesteze la legaþie. Iar noi
suntem puºi acum sã îndreptãm greºelile lor, ca ºi propaganda criminalã a
sioniºtilor. Au recunoscut cã noi nu purtãm vina. Apoi i-am sfãtuit cã totuºi sã în-
tocmeascã memorii amãnunþite ºi sã spunã în ele tot ce au spus în faþa noastrã.

Toatã aceastã chestiune a durat o orã ºi trei sferturi. Manifestaþia s-a spart în
dezordine.

Rezumãm
Manifestaþia a fost organizatã de „Hitahdut Ole Romania”. Încurajatã ºi spri-

jinitã de guvernul Ben-Gurion în atari manifestãri. Manifestanþii au pornit cu
trenul sau autobuzul din Haifa, cu placarde, au manifestat mai întâi la Min.
Imigraþiilor (de aici – dupã chiar declaraþiile lor – li s-a spus cã guvernul român
este vinovat. Minist. de Interne nu numai cã a ºtiut de manifestaþie, dar le-a ºi spus
unde sã se ducã).

În aceeaºi zi am cerut o audienþã la Externe. Tov. Davidovici[3] prezentându-se
locþiitorului directorului general al MAE, a adus la cunoºtinþã faptul în sine: o
demonstraþie ostilã la Legaþie a unor cetãþeni israelieni, manifestaþie cunoscutã de
Min. de Interne. Nu am prezentat nici un protest, ci doar o aducere la cunoºtinþã.
Pânã acum nu am primit vreun rãspuns la intervenþia fãcutã.

La cele de mai sus facem urmãtoarele observaþiuni: Putem spune cã guvernul
Ben-Gurion este în pragul falimentului atât în politica internã, cât ºi în cea ex-
ternã. De aceea cautã ca din orice sã facã un succes al sãu. ªi vrea mai ales sã-l
gãseascã în problema imigrãrilor din þãrile de democraþie popularã. Guvernul din
Tel Aviv ºtie cã guvernul RPR acordã vize individuale de plecare spre Israel ºi în
mod demagogic foloseºte aceste aprobãri, arãtându-le ca un succes al lor propriu
fie în urma intervenþiei Legaþiei de la Bucureºti, fie a campaniei duse în Israel.
Astfel, anunþã cã vor veni din RPR un numãr de 1000 oameni, lãsând sã se înþe-
leagã cã aprobãrile s-au dat în urma discursului lui Ben-Gurion din 28 crt.[4], la
fel este interpretatã plecarea a unui numãr de 3000 evrei din Ungaria.

Pãrerea noastrã este cã ar trebui curmatã odatã pentru totdeauna aceste încer-
cãri ale lor, care aici îi scoate ca campioni, iar þãrile de democraþie popularã sunt
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cele care cedeazã. Aceasta s-ar putea face printr-un comunicat din partea guver-
nului RPR, care sã fie repetat de Legaþia din Tel Aviv ºi în care sã se arate cã nu se
duc tratative, plecãrile care au loc se fac pe bazã de vize de ieºire date de guvernul
RPR la cererea fãcutã de cetãþenii sãi, ca acte fireºti ale guvernului faþã de cetãþenii
sãi. În aceste acte, guvernul RPR nu se lasã influenþat de nici o presiune sau in-
tervenþie din afarã, ba mai mult, respinge orice amestec din partea oricui ar veni.
Acei care ar vrea sã prezinte lucrurile altfel, o fac cu scopul demagogic, cãutând
succese ieftine în faþa poporului sãu.

În felul acesta, s-ar lua o posibilitate de agitaþie guvernului Israel ºi s-ar lãmuri
ºi solicitanþii din þarã.

Primiþi, tovarãºã ministru, asigurarea respectului meu.

Ministrul RPR în Israel
N. Cioroiu[5]

Tovarãºa Ana Pauker, Vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri, 
Ministru al Afacerilor Externe al RPR. Bucureºti

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1948-1950, Generale, nepaginat)

[1] Oficial, activitatea Legaþiei române ºi-a început activitatea la 21 septembrie 1949, când
Nicolae Cioroiu ºi-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de trimis extraordinar ºi minis-
tru plenipotenþiar preºedintelui Chaim Weismann. Nicolae Cioroiu a sosit la Tel-Aviv încã din
22 iunie 1948, pânã în septembrie ocupându-se de amenajarea Legaþiei. Alãturi de N. Cioroiu,
din personalul Legaþiei mai fãceau parte B. Dianu (pentru problemele consulare) ºi P.
Davidovici (pentru problemele economice, culturale, presã). Asupra activitãþii Legaþiei, cu
referinþe la relaþiile bilaterale româno-israeliene, vezi vol. România-Israel. Documente diplo-
matice, 1948-1969, ed. D. Bleoancã, N.Al. Nicolescu, C. Pãiuºan ºi D. Preda, Bucureºti, Edit.
Sylvi, 2000.
[2] Sediul Legaþiei Române era în hotelul „Yarden” din Tel-Aviv, unde ocupa doar câteva
camere (patru). În anii aceia era într-adevãr o problemã cu aflarea unor spaþii adecvate in-
stalãrii diverselor Legaþii. Francezii aveau sediul la hotelul „Kaete Dan’s”, iugoslavii la hotelul
„Yarkon” etc.
[3] Paul Davidovici (n. 1903) era consilier de Legaþie. Între 1952-1953 va fi director în Centrala
Ministerului Afacerilor Externe, ulterior lucrând la Centrocoop. Deºi în luna august 1949
Legaþia românã nu îºi începuse legal activitatea, P. Davidovici a trimis în þarã un raport în care
se atrãgea atenþia asupra organizaþiei „Hitahduth Ole Romania”, invocatã în documentul de
faþã, caracterizând-o în felul urmãtor: „Hitahduth Ole Romania nu a jucat pânã acum vreun rol.
Se pare însã cã odatã cu sosirea Legaþiei, guvernul începe a-i da importanþã. Un funcþionar din
M. de Externe, J. Rosentzweig, a fost trimis de guvern sã se ocupe de Ole Romania ºi a fost ales
secretar general. [...] Preºedinte este fostul avocat Mizrachi din Bucureºti, din grupul
«Renaºtere» ºi fost preºedinte al organizaþiei sioniste din România. El a venit la mine ca sã-mi
spuie ce este Ole Romania, «ca sã nu aflu cine ºtie ce de la alþii, pe la spate». Ei susþin cã fac
activitate de ajutorare a imigranþilor care cer aceasta, economicã, culturalã, socialã. Au 2500 de
membri, centrul la Tel Aviv ºi organizaþii locale în câteva oraºe mai importante [...]. Dacã pânã
acum nu fãceau altceva, acum însã ei s-au mobilizat pentru a activa împotriva noastrã. De la ei
pornesc zvonurile cã cei ce se vor întoarce în RPR vor fi trimiºi în Siberia. Cei de la
«Renaºterea» sunt strâns legaþi cu cei de la Ole R. Felul cum s-au reorganizat la câteva luni
numai, dupã ce au avut un congres ºi au ales o conducere, au þinut ºedinþe pe oraºe, apoi un
congres nou la Tel Aviv, în liniºte, fãrã nici o publicitate, toate acestea dovedesc cã ei sunt unul
din mijloacele guvernului Ben-Gurion ºi a reacþiunii de aici ca sã lupte cu noi”. (cf. Arhiva
Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1948-1950, politica internã, nepaginat)
[4] Este vorba de un discurs al lui Ben-Gurion rostit în faþa activiºtilor Mapai, la Bath Yam, în
care – printre altele – ataca guvernul român în privinþa emigrãrilor. În faþa acestei atitudini, gu-
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vernul român a înaintat o notã de protest. Asupra acestui moment vezi ºi „Scânteia”, XVIII,
1949, nr. 1585 (18 noiembrie), p.4.
[5] Nicolae Cioroiu (n. 1908) fusese anterior trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar la
Roma, iar din 1950 ambasador la Londra (pânã în 1952), apoi adjunct al ministrului Afacerilor
Externe, dupã înlãturarea Anei Pauker (1952-1956). ªi-a continuat activitatea diplomaticã ca
ambasador la Beijing ºi Hanoi (1956-1957) ºi New-Delhi (1957-1961), iar dupã revenirea în þarã
a fost o vreme director al Muzeului de Istorie a PCR (din 1971).

175
Domniei Sale, Domnului Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Secretar General al CC al PMR
Loco

Pentru cazul cã nu îmi cunoaºteþi antecedentele, daþi-mi voie sã vi le relatez în
chip sumar, pentru prezentarea mea.

Scriitor ºi publicist (fost director al ziarului „Mântuirea”), am fost timp de 35
ani animator ºi educator spiritual al evreimii din România ºi directorul conºtiinþei
naþionale evreieºti. 

În 1942 am fost internat în lagãrul din Tg. Jiu, ca o consecinþã directã a acestei
funcþiuni, iar în anii 1944-1946 am fost în acelaºi timp mandatarul „Instanþei
Supreme din Ierusalim” pentru emigrarea evreilor, preºedinte al Organizaþiei
Sioniste ºi al Organizaþiei de Emigrare, preºedinte al Congresului Mondial
Evreiesc, secþiunea din România, ºi al Partidului Evreiesc din Republica Popularã
Românã, azi toate dizolvate.

Întrucât problema repatrierii evreilor în Israel constituie pentru mine, ca ºi
pentru douã treimi din evreii din Republica Popularã Românã, problema crucialã
ºi întrucât mã consider ºi sunt considerat de majoritatea covârºitoare a evreimii
din þarã ca cel mai chemat sã desluºesc datele problemei ºi sã contribui astfel la
promovarea ei; întrucât am motive sã cred cã în calitate de secretar general al CC
al PMR din RPR, care are rolul hotãrâtor în guvernarea þãrii ºi deci prin definiþie
interesat de problemele de emancipare ºi izbãvire umanã, v-aº fi recunoscãtor dacã
mi-aþi acorda o audienþã, pentru a vã face o expunere oralã, lucru pe care îl con-
sider de cea mai mare importanþã atât pentru numãrul imens de evrei pentru care
nu existã altã soluþie decât repatrierea, cât ºi din punct de vedere al intereselor
Republicii Populare Române.

În prealabil, cred util a anexa acestei cereri un memoriu premergãtor. Vã
mulþumesc ºi vã stau oricând la dispoziþie.

Trãiascã Republica Popularã Românã!

A.L. Zissu
Str. Aurel Vlaicu 34
Telefon: 2-36-25

[Însemnare marginalã, cu creionul, a lui Gh. Gheorghiu-Dej: „Vãzut. Originalul de
pãstrat pt. a-l folosi în vedera luãrii unei atitudini. Sã fie trimis câte un exemplar
tovilor Ana, Luca, Teo, Moghioroº, Ioºca. Cu întreb.”]
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[ANEXÃ]

MEMORIU

Rezoluþia Plenarei CC al PMR din luna martie a.c. cu privire la ideea naþionalã,
prin care stigmatizeazã ideea ºi miºcarea sionistã drept reacþionare ºi ºovine; lichi-
darea în consecinþã a Organizaþiei Sioniste din RPR ºi a instituþiilor patronate de
dânsa, care i-au urmat, ºi campania antisionistã prin presã, radio ºi întruniri publice,
au fost tot atâtea surprize dureroase pentru evreimea din RPR câte verificãri au con-
stituit ele, prin repercursiunile ºi efectele lor asupra maselor evreieºti, ale temeini-
ciei ºi adâncimii cu care sentimentul naþional e ancorat în conºtiinþa evreiascã. Toate
aceste manifestãri de veºtejire ºi mãsurile restrictive n-au izbutit sã suscite compre-
hensiunea evreiascã, pentru cã deºi greu lovitã prin ele, populaþia evreiascã, în per-
plexitatea ei, n-a înþeles nimic. Neputând concepe cum s-a putut arunca odiul culpei
fasciste asupra celei mai generoase ºi democratice miºcãri naþionale a secolului, ea
nu s-a considerat moralmente vizatã, încredinþatã fiind cã la mijloc e pur ºi simplu
o eroare de apreciere. Cu atât mai încredinþatã este ea ºi astãzi de acest lucru, cu cât
aceste manifestãri se produceau imediat dupã memorabila ºi remarcabila atitudine a
guvernului URSS faþã de problema pusã la ONU, a creãrii statului Israel, atitudine
care a fost pãstratã ºi în perioada criticã prin care a trecut noul stat din chiar clipa
înfiinþãrii sale, de pe urma nãvãlirii hoardelor arabe, iniþiatã, organizatã ºi condusã
de guvernul britanic în complicitate cu agresorii feudali ai popoarelor arabe. Aºa se
explicã de ce campania antisionistã ºi lichidãrile, respectiv autodizolvãrile în care ea
a culminat, în loc de a avea drept efect resemnarea, a intensificat ºi oþelit, dim-
potrivã, hotãrârea de repatriere a evreilor din RPR, hotãrâre care s-a manifestat cu o
amploare necunoscutã înainte. Faptul este notoriu ºi-i de prisos sã insist. Voi remar-
ca doar cã numãrul evreilor petiþionari dornici de repatriere, care în plinã campanie
antisionistã au asaltat Legaþia israelianã din Bucureºti, a trecut de 200.000. ªi nu tre-
buie desconsiderat faptul cã sioniºtii, foºti activi, adicã acei evrei prezumaþi a fi
politiceºte educaþi, dându-ºi seama de inutilitatea operaþiei, nici n-au petiþionat, deºi
sunt cei dintâi care doresc ºi aºteaptã repatrierea. Ca fost conducãtor sionist aº vrea
sã precizez cã conducerea sionistã, azi dizolvatã, nu numai cã n-a iniþiat, dirijat sau
contribuit în vreun fel la declanºarea reacþiei evreieºti, dar a fãcut tot ce a putut ca
s-o potoleascã, dupã ce ea a izbucnit spontan.

Aceastã irezistibilã afirmare a voinþei poporului evreu din RPR n-ar fi avut
vigoarea ºi elanul care au caracterizat-o, dacã la baza ei n-ar fi fost – pe lângã starea
materialã ºi socialã în care poziþia cumplit de tragicã de oameni scoºi din circui-
tul economico-social în care se aflã majoritatea evreimii din RPR – dacã n-ar fi fost,
zic, pe lângã aceastã stare ºi impulsul bimilenar moºtenit din generaþie în genera-
þie ºi cristalizat expresie politicã în sionismul culminat azi în statul Israel, al ideii
forþã de integralã restaurare naþionalã, a cãrui înfãptuire e susceptibilã, numai ea,
a transforma anomalia tragicã a existenþei evreieºti din Împrãºtiere, într-o realitate
demnã ºi fecundã în patria reconstituitã.

Aceastã constatare duce necesarmente la concluzia cã repatrierea evreilor care
o doresc nu poate ºi nu trebuie, din punctul lor de vedere, sã fie nici opritã, nici
înfrânatã. Motivele care ar trebui, cred, sã determine guvernul RPR a lua în con-
siderare acest punct de vedere evreiesc, promovându-l, ar fi urmãtoarele:

a) Obligaþia moralã ºi politicã de a aplica ºi în aceastã împrejurare principiul
progresist ºi democratic al dreptului de autodeterminare, principiu aplicat de gu-
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vernul RPR faþã de toate minoritãþile naþionale, în cadrul cãrora – în treacãt fie zis –
constat cu durere cã naþionalitatea evreiascã a fost vitreg tratatã, de vreme ce în
ciuda acestui principiu s-a ajuns la închiderea tuturor ºcolilor ebraice din þarã ºi la
dizolvarea, resp[ectiv] autodizolvarea organizaþiilor ºi aºezãmintelor de culturã
naþionalã evreiascã.

Aceastã mãsurã înseamnã practic ºi o anihilare totalã a libertãþii religioase, în-
trucât rugãciunile evreieºti fiind ebraice, prohibirea limbii ebraice constituie, fatal,
un atentat mortal la libertatea religioasã. Acest principiu de autodeterminare a fost
hotãrâtor, desigur, în poziþia fãrã echivoc a delegatului guvernului URSS la ONU
faþã de problema statului evreiesc. Cu acest prilej, delegatul URSS a accentuat cu
atât mai mult dreptul poporului evreu la o patrie proprie, cu cât naþiunile lumii n-au
izbutit sã rezolve acasã la ele problema evreiascã. Ea – adaug eu – n-a putut fi re-
zolvatã nici în RPR, în ciuda dorinþei celor în drept a o face. Dovadã, felul viciat ºi
vexator în care s-a aplicat evreilor condiþia naþionalã ºi faptul ºi mai grav al scoa-
terii din circuit, prin efectele revoluþiei, desigur, a unei bune pãrþi a evreimii. ªi ar
fi sã comit un truism dacã aº constata cã din momentul ce ai recunoscut unui
popor, împrãºtiat nu din vina lui, ci a istoriei, dreptul la o patrie proprie, i-ai acor-
dat implicit ºi dreptul de a se folosi de dânsa, începând cu luarea ei în posesie ºi
deci îngãduindu-i, ba chiar înlesnindu-i întoarcerea acasã.

b) În Orientul de Mijloc, statul Israel e singurul for de democraþie, civilizaþie ºi
progres pe întinsul unui ocean de beznã feudalã ºi þinând seama de forþa propulsivã
a poporului evreu, se poate afirma cã existenþa acestui stat în acea parte a lumii
oferã omenirii singura ºansã de a provoca, prin pilduire, prãbuºirea feudalismului
arab, suscitând, prin emulaþie, miºcãri de dezrobire hotãrâtoare pentru destinul
popoarelor arabe robite. Pentru a putea împlini însã aceastã înaltã misiune, catã sã
i se dea statului Israel putinþa consolidãrii propriei sale poziþii, în primul rând prin
înmulþirea populaþiei sale, spre a se putea apãra împotriva repetãrii tentativelor de
contopire din partea feudalilor arabi instigaþi de Imperiul britanic.

E locul, cred, sã remarc aici cã pe lângã spiritul de echitate faþã de poporul evreu
nãpãstuit, poziþia salutarã ºi generoasã a guvernului URSS a fost, desigur, determi-
natã ºi de dorinþa de emancipare ºi eliberare universal umanã de a slãbi ºi, în cele
din urmã, a dãrâma hegemonia împilatoare a imperialismului britanic în Orientul
de Mijloc, hegemonie care nu poate fi pãstratã decât prin menþinerea acolo a beznei
ºi a robiei. Acest imperialism, însã, nu se considerã bãtut ºi continuã febril cu înar-
marea ºi organizarea militarã a complicilor ºi mercenarilor feudali arabi, pentru ca
la momentul oportun sã încerce iar asaltul cu forþe mãrite. Consolidarea statului
Israel prin înmulþirea populaþiei, a singurului stat în acea parte a lumii care a
dovedit cã ºtie sã înfrunte imperialismul britanic ºi pe acoliþii sãi, înseamnã dar nu
numai desãvârºirea actului de dreptate promovat fãrã rezerve de cãtre guvernul
URSS, dar ºi o chezãºie de promovare a dezideratului aceluiaºi guvern: frângerea
hegemoniei împilatoare a imperialismului britanic într-o parte a lumii unde el
pãrea inexpugnabil. De aceea, când þãrile de democraþie popularã au înlãturat,
fiecare în felul în care i s-a pãrut mai adecvat condiþiilor locale, piedicile din calea
repatrierii evreilor lor, au sãvârºit desigur un mare act de dreptate faþã de poporul
evreu ºi de statul Israel, care le vor fi de-a pururi recunoscãtoare, dar au lucrat ºi în
spiritul idealului de emancipare universalã, din a cãrui promovare unicul stat so-
cialist care-i URSS ºi-a fãurit o permanentã misiune. ªi atât de adânc e pãtruns gu-
vernul URSS de imperativul progresist pe plan universal al consolidãrii statului
Israel, indiferent de guvernul lui temporar, încât în atitudinea sa guvernul URSS nu
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se lasã influenþat nici de faptul conjunctural cã acest plãpând stat nu se gãseºte alã-
turi de statele de democraþie popularã. Pentru cã guvernul URSS ºtie cã dacã în
genere un stat nu se construieºte nici pe transporturi sentimentale, nici cu dezide-
rate pioase ºi nici cu dorinþe subiective, ci pe stricte realitãþi, cu atât mai mult sta-
tul Israel, al cãrui drum este de la început presãrat cu spini otrãviþi ºi obstacole
aproape de netrecut. ªi guvernul URSS cunoaºte ºi situaþia dramatic de dificilã a
guvernului incontestabil democratic al statului Israel în lupta lui disperatã cu im-
perativele materiale neîndurãtoare ale acestui stat, care trebuie ridicat din temelii
într-o epocã de universalã crizã economicã ºi politicã, aproape fãrã precedent, în
care, deocamdatã, el nu se poate bizui materialmente decât pe solicitudinea
evreimii americane, aproape singura lui susþinãtoare materialã.

c) Majoritatea covârºitoare a acelora care cer repatrierea o constituie acei evrei
care, eliminaþi, prin efectele revoluþiei, din procesul de producþie, au devenit oa-
meni declasaþi care, pânã sã se stingã, fatal vor infecta prin descompunere am-
bianþa, devenind o sarcinã insuportabilã ºi o problemã insolubilã, fãrã a mai vorbi
de grozãvia propriei lor tragedii. Aceiaºi oameni, intraþi într-o ambianþã naþionalã
nouã, care ea are tot interesul ºi dorinþa, ºi datoria de a-i reîncadra în procesul de
producþie, þinând seama de starea lor specificã, sunt susceptibili a redeveni ele-
mente productive ºi creatoare, îngroºând rândurile democraþiei israeliene ºi con-
tribuind ºi ei la misiunea de civilizare ºi eliberare umanã, rezervatã statului Israel
prin poziþia lui geopoliticã ºi virtuþile etice ºi progresiste ale poporului evreu în
ansamblul lui. Deja aceastã constatare, adicã faptul cã majoritatea covârºitoare a
acelora ce urmeazã a fi repatriaþi o constituie categoria celor neîncadraþi, adicã ne-
productivi, anuleazã aprehensiunea conducãtorilor RPR care, preocupaþi de grija
construirii statului socialist prin împlinirea ºi depãºirea planului de producþie
colectivistã, vãd probabil în plecarea elementului evreiesc o slãbire ºi o încetinire
posibilã a grandioasei opere. Aceastã aprehensiune nu-ºi mai are locul, devreme
ce urmeazã sã plece acei care nu sunt angrenaþi în procesul de producþie ca ele-
mente calificate ºi nu fac parte din aparatul administrativ.

d) Relaþiile economice viitoare ale celor douã state, a cãror structurã economicã
se completeazã în chip ideal ºi care necesarmente vor deveni din ce în ce mai in-
tense, cautã sã nu fie umbrite de la început de un act ostil ca împiedicarea sau
chiar numai îngreunarea repatrierii, act care ar lovi greu ºi în poporul evreu ºi în
statul Israel, fãrã a servi mãcar în vreun fel Republicii Populare Române sau
poporului român. Dimpotrivã.

Iatã temeiurile pentru care cred cã dorinþa ºi dreptul de repatriere a evreilor din
RPR coincid cu echitatea ºi dreptatea, dar ºi cu interesele RPR ºi cu idealurile ºi
þintele politice eliberatoare de lume ale URSS.

Încheind, declar cã cele ce preced fiind aprecierile mele personale, ele nu mã
angajeazã decât pe mine.

A.L. Zissu

[La finalul documentului se aflã, cu o altã grafie ºi fãrã semnãturã, dar probabil
aparþinând lui Gh. Gheorghiu-Dej, urmãtoarele observaþii: „Ce semnificaþie sã aibã
declaraþia cu care sfârºeºte memoriul? Mi se pare inspiratã în orice caz, pt. care
motive?”]

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 141/1949, f.96-100)
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176
Legaþia Republicii Populare Române Tel Aviv, 8 februarie 1950
Tel-Aviv Confidenþial
Nr. 147

Tovarãºã Ministru,

Am onoare a vã referi urmãtoarele cu privire la Problema emigraþiei ºi în-
cadrarea în muncã a emigranþilor.

Sioniºtii susþin cã imigraþia, coloana vertebralã a politicii lor, trebuie privitã
din douã puncte de vedere: 1) Existenþa unor evrei în Galut (þãrile împrãºtierii) ºi
aducerea lor în Israel (asta înseamnã Kibutz Galiot), ºi 2) Nevoia de a întãri statul
Israel pentru a putea face faþã unor noi atacuri din partea arabilor. 

A aduce toþi evreii în Palestina este vechiul cântec al sionismului bazat pe edu-
caþia religioasã a masei mijlocii evreieºti, pe nostalgia Ierusalimului. Aducerea
evreilor în Palestina necesitã fonduri mari ºi aici visul devine o realitate. În toate
þãrile ºi mai ales în America existã „colecta”. Ea aduce sume destul de importante
în Israel, din America a adus în [19]49, dupã cifre oficiale, 115.000.000 (o sutã cin-
cisprezece milioane lire), în loc de 150 de milioane cât era proiectul.

Aducerea evreilor în Palestina ridicã o serie de probleme, ºi anume: încadrarea
lor în muncã, gãsirea de locuinþe. Probleme extrem de greu de rezolvat în situaþia
de azi a statului Israel. Astãzi situaþia este urmãtoarea: din imigranþii veniþi pânã
astãzi, peste 90.000 trãiesc în lagãre, în condiþii de viaþã excepþional de proaste. În-
treþinerea lor este o problemã pentru Israel, greu de rezolvat. Încadrarea lor [este]
o problemã ºi mai grea, ca ºi instalarea lor în locuinþe. Aceasta este una din mari-
le probleme ale statului Israel.

Cu toatã poziþia mesianicã a lui Ben-Gurion, care a declarat cã ºi evreii, care au
fost aduºi de Moise în Palestina, au stat în corturi fãrã confort ºi au mâncat manã,
iar pe atunci Palestina n-avea deloc industrii ºi totuºi evreii au venit, greutãþile
pãmânteºti create de imigraþie în 1949 nu pot fi împlinite de vigoarea premierului
Israelului.

Întreþinerea unui imigrant, dupã cifre date, costã aproximativ 1 LI pe zi în Beth-
Olim[1], asta înseamnã la 90.000 oameni cca. o sutã de milioane dolari pe an.
Imigranþii cer pe lângã mâncare ºi locuinþe, încadrare în muncã ºi ºcoalã pentru
copii. Or, politica lui Ben-Gurion de supunere americanilor, nu duce la rezolvarea
problemei acesteia. Politica de a aduce capitaluri strãine, nu dã rezultate bune.
Capitalul american, chiar în mâini de origine evreiascã nu se sentimentalizeazã
nici de viaþa mizerabilã din Beth-Olimuri, nici de faptul cã s-a creat un stat evre-
iesc. Înainte de toate el îºi iubeºte banii ºi vrea asigurãri cã nu se vor produce aici
naþionalizãri (vezi ºi declaraþia lui Walter Eitan, director g-ral MAE, „Israel nu va
fi niciodatã comunist”), profitul nu vrea sã ºi-l lase în Israel, ci vrea sã ºi-l trans-
porte în întregime acasã. Nu este de lucru nu numai pentru aproape suta de mii de
oameni din Beth-Olimuri, numãr care creºte mereu, ci nici pentru alte multe zeci
de mii de oameni, ºomeri ºi semiºomeri. De altfel, nu se mai publicã cifre de multã
vreme despre ºomaj, iar numãrul oamenilor fãrã lucru se înmulþeºte mereu. De
asemenea, numãrul oamenilor din Beth-Olimuri, arãtat oficial, chiar dacã este cel
adevãrat, nu reprezintã realitatea imigranþilor care nu au de lucru ºi locuinþã. Ca
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sã scadã numãrul oamenilor din Beth-Olimuri, Agenþia Evreiascã la coborârea de
pe vapor trimite o parte din imigranþi la rude sau la aceia care i-au trimis certifi-
catul ºi adesea se întâmplã ca ºi acesta sã fie un nou imigrant care nu are unde sã
doarmã pentru cã Agenþia l-a trimis la fiul sãu, un copil de 15 sau 17 ani, sau la
vãrul sãu, care i-a trimis certificatul ºi care la fel stã pe capul unui fiu sau rude.
Aceastã nouã metodã produce mari nemulþumiri în masa imigranþilor.

Imposibilitatea guvernului de a încadra oamenii se vede în felul în care Golda
Mayerson[2], vorbind la o întrunire, a definit situaþia mâinii de lucru în Israel:
„Acum nu mai avem nevoie de braþe de muncã, ci de muncã pentru braþe”. Cu
toatã aceastã situaþie, conducãtorii sioniºti ºi guvernul Israel strigã mereu cã nu ac-
ceptã nici o reducere a imigraþiei.

Instituþia sionistã care se ocupã de imigraþie este Agenþia Evreiascã. Ea a trecut
în anul trecut printr-o grea crizã financiarã, fiind silit guvernul sã-i împrumute zece
milioane de lire. Funcþionarii ei sunt neplãtiþi, iar condiþiile de viaþã din Beth-Olim
devin tot mai grele, scãzând standardul, ºi aºa destul de scãzut, de viaþã al olimilor.
(Trebuie þinut seamã ºi de faptul cã multe din produsele destinate Beth-Olimurilor
iau drumul bursei negre). Faþã de greutãþile reale ridicate de imigraþie, Agenþia
Evreiascã în ultima ei ºedinþã þinutã la sfârºitul lui ianuarie la Ierusalim, cu care
ocazie s-au adunat acolo responsabili ai Agenþiei din toatã lumea, a discutat urmã-
toarele probleme fundamentale: 1) raporturile între miºcarea sionistã ºi statul Israel;
2) imigrarea. La punctul întâi nu s-a putut ajunge la stabilirea de principiu, care sã
precizeze raporturile între stat ºi miºcare. La punctul 2, declaraþiile sunã cã nu s-a
restrâns imigraþia. Imigraþia rãmâne liberã, cifrele dovedesc însã altceva, ºi anume:
se vorbeºte de una sutã cincizeci de mii imigranþi, pentru anul 1950, în anul 1949
au fost aproape 300.000 imigranþi. Numãrul satelor care se anunþã cã vor fi fãcute în
1950 este de cca. 70, faþã de cele 150 care s-au fãcut în 1949. Doctorul Goldstein,
unul din conducãtorii departamentului imigraþiei, a declarat dupã ºedinþa Agenþiei
cã s-a hotãrât ca sã fie admiºi atâþia imigranþi câte fonduri sunt, adicã una sutã cinci-
zeci de mii imigranþi, dacã guvernul va construi 50.000 case, pentru a desconges-
tiona lagãrele, iar dr. Nahum Goldmann, preºedintele secþiei americane[3], a spus:
„S-a luat în mod definitiv hotãrârea de a merge pe un drum de politicã financiarã
clarã, ceea ce n-a fost posibil anul trecut, din cauza afluxului de imigranþi”.

Deci, din toate aceste declaraþiuni ºi cifre, se vede cã de fapt s-a hotãrât re-
strângerea imigrãrii. Ca sã aibã cât mai multe fonduri, pe lângã cele intrate prin
colectã, guvernul ºi Agenþia cautã fonduri în toate chipurile. Astfel, prin diverse
tratate comerciale încheiate de stat se cautã sã se obþinã plata mãrfurilor cu averea
evreilor emigranþi din acea þarã. Imigranþii care au avere mobilã prefac banii care
îi au în mãrfuri, blãnuri, bijuterii, ceasornice, pe care apoi le desfac în Israel, de
obicei sub preþurile pieþei. Guvernul a hotãrât sã confiºte orice mãrfuri aduse în
þarã de imigranþi, care depãºesc nevoile individuale. S-a creat un fond de imigrare
sub formã de impozit indirect, care apasã pe muncitori.

Nenumãrate colecte interne, sute ºi mii de copii sunt lansaþi pe strãzile oraºelor
cu cutia alb-albastrã în mânã ºi cu diferite steguleþe sau insigne, care atacã trecã-
torul ºi îi scot piaºtrii din buzunar. Toate aceste mijloace nu duc ºi nu pot duce la
rezultate, iar guvernul Ben-Gurion prin politica sa creazã astfel de condiþii cã nu
va putea soluþiona problemele ridicate de imigrare.

Faþã de problema imigraþiei, partidele din Israel au urmãtoarea atitudine:
sioniºtii toþi sunt pentru Kibbutz Galiot, adicã pentru aducerea tuturor evreilor în
Israel. Cu aceºtia nu se poate discuta problema în mod serios. S-au ºi fãcut planuri
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de felul cum vor fi plasaþi ºi întrebuinþaþi douã milioane ºi jumãtate evrei în Israel.
Dacã întrebi unde sã bagi unsprezece milioane în acest mic Israel, þi se rãspunde
prin ridicare de umeri. Singur Begin, conducãtorul Herutului[4], spune deschis:
„Sã mãrim þara”. Ceilalþi, dacã nu o spun atât de clar o cred însã, pentru cã altfel
n-ar cere ca sã vinã toþi. Deci cuceriri, deci expansiune ºi totuºi israelienii sunt
aceia care strigã mereu cã imigraþia este necesarã, pentru cã existã ameninþarea de
rãzboi din partea arabilor, sau cum se spune aici „duºmanii, adicã arabii pregãtesc
al doilea rond”.

PCI este în principiu pentru imigrãri, el leagã însã imigrarea de transformãri in-
terne economice ºi politice, de luptã contra imperialismului. PCI subliniazã mereu
existenþa unei mase uriaºe de evrei în America, care ar putea sã emigreze în Israel.
Pentru crearea de condiþii de absorbire a imigrãrii, PCI propune naþionalizarea
marilor industrii, naþionalizarea importului, ceea ce ar putea sã facã numai un
regim de democraþie popularã[5].

Primiþi vã rog, tovarãºã ministru, asigurarea respectului meu.

Însãrcinat de afaceri a.i. la Legaþia din Israel
Paul Davidovici[6]

Tovarãºei Ana Pauker, vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi Ministru de
Externe Bucureºti

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1948-1950, Generale, nepaginat)

[1] Bet-Olimurile erau lagãre unde imigranþilor li se asigura întreþinerea completã, cu facilitãþi
în ce priveºte educaþia ºi asistenþa medicalã.
[2] Golda Meir [Mayerson] (1898-1978) a fost prima ambasadoare a Israelului în URSS, dupã
numai opt luni revenind în þarã ºi fiind aleasã în Knesset (parlament), ocupând totodatã pos-
tul de ministru al Muncii ºi construcþiilor de locuinþe în guvernul Ben-Gurion. A avut o bi-
ografie legendarã, ce nu poate fi cuprinsã în doar câteva rânduri. Cu toate acestea, trebuie
menþionat faptul cã Golda Meir a fost printre fondatorii partidului Mapai (1930), iar în 1946 a
condus negocierile cu britanicii, dar a avut contacte secrete ºi cu regele Abdullah al Iordaniei.
S-ar putea spune totodatã cã rãzboiul de independenþã a Israelului s-a purtat cu uriaºa sumã
de bani adunatã în principal de Golda Meir (peste 50 milioane de dolari). La mijlocul anilor
‘50, este numitã ministru de Externe, iar ulterior ajunge prim-ministru, contribuind în acelaºi
timp la refacerea partidului Mapai, puternic zdruncinat dupã plecarea lui Ben-Gurion, care ºi-a
creat propriul partid, Rafi.
[3] Nahum Goldman (1895-1982), absolvent al facultãþilor de drept ºi de filosofie din Heidel-
berg (a studiat cu H. Rickert, K. Jaspers ºi M. Weber), iniþiatorul marelui proiect de editare a
Encyclopaediei Judaica (început în 1923, dar finalizat abia în 1972). Încã din perioada interbe-
licã s-a implicat în miºcarea sionistã, în 1934 fiind numit reprezentantul Agenþiei Evreieºti
pentru Palestina pe lângã Comisia de Mandate a Ligii Naþiunilor; s-a numãrat totodatã printre
organizatorii Congresului Mondial Evreiesc (WJC), devenind preºedinte al executivei acestuia
(1936). Din mai 1943 a condus biroul politic din Washington al Agenþiei Evreieºti, în 1949 a
fost ales preºedinte al WJC (pânã în 1977, când a renunþat), iar mai târziu devine preºedinte al
Agenþiei ºi al Organizaþiei Sioniste Mondiale (1956-1968). Totodatã, este creatorul Claims
Conference, cu scopul de a obþine reparaþii morale ºi materiale pentru poporul evreu.
[4] Menahem Begin (1913-1992), discipol al lui Vladimir Jabotinski (vezi în acest volum doc.
150, nota [4]), fondator ºi preºedinte al miºcãrii Herut. Ulterior a ajuns liderul Likud-ului, de-
venind primul ministru al Israelului, în timpul sãu semnându-se acordurile de la Camp David
(27 septembrie 1978), care prevedeau acordarea unui statut de autonomie palestinienilor din
teritoriile ocupate ºi încheierea unui tratat de pace între Egipt ºi Israel. Într-un raport al în-
sãrcinatului cu afaceri la Legaþia românã din Tel Aviv, Paul Davidovici, din 20 iunie 1950, se
analiza astfel activitatea lui Menahem Begin ºi a partidului Herut: „Partidul Herut nu joacã
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pentru moment un rol important în Israel, deoarece politica lui Ben-Gurion ºi a coaliþiei gu-
vernamentale nu fac acum necesarã creºterea acestui partid de cãtre forþele imperialiste, cât
ºi de vârfurile burgheziei interne. Partidul duce lipsã de bani, deºi Begin, conducãtorul par-
tidului, a fost anul acesta de douã ori în America de Sud. În prezent, partidul nu este unitar.
Sunt trei fracþiuni, ºi anume: fracþiunea Begin, ºeful partidului, face demagogie naþional-
socialistã. Se considerã reprezentantul maselor evreieºti ºi nu recunoaºte cã ar fi partid de
dreapta. Begin este vândut americanilor, dar el nu face politicã pe faþã proamericanã, ci
afiºeazã o atitudine antienglezã, încercând sã exploateze ura masei evreieºti contra foºtilor
mandatari, servind astfel pe americani” (Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, Fondul
Israel 1948-1950, nepaginat).
[5] În acelaºi raport menþionat în nota anterioarã, activitatea Partidului Comunist Israelian
apare astfel caracterizatã: „Este singurul partid consecvent în lupta de clasã ºi conducãtor al
clasei muncitoare. Cu toate greutãþile ce întâmpinã, cu toatã lupta dusã contra lui de sioniºti
ºi de guvern, partidul a crescut în ultimul an de la 16 la peste o sutã de secþiuni locale. PCI este
singurul partid politic din Israel care stã pe principiul internaþionalismului proletar,
cuprinzând arabi ºi evrei. Dupã unificarea într-un singur partid a partidului evreu ºi arab, in-
fluenþa lui a crescut, ca ºi forþa lui organizatoricã. Influenþa partidului este mai puternicã între
arabi decât între evrei, aceasta din cauza componenþei sociale a acestor douã popoare con-
locuitoare. Congresul al zecelea al partidului, din octombrie 1949, ca ºi excluderea din partid
a grupului titoist al lui Preminger, a întãrit unitatea partidului” (Ibidem).
[6] În legãturã cu problemele dezvoltate în acest document, vezi ºi raportul lui Davidovici din
9 septembrie 1950, publicat în vol. România-Israel. 50 de ani de relaþii diplomatice, I, 1948-
1969, ed. D. Bleoancã, N.Al. Nicolescu, C. Pãiuºan ºi D. Preda, Bucureºti, Edit. Sylvi, 2000,
p.70-75.

177
Partidul Muncitoresc Român
Comitetul Judeþean Someº-Dej

Notã asupra muncii duºmanului de clasã

Duºmanul de clasã, chiaburimea, în ultimul timp a început sã fie mai activã –
ºi aceasta tocmai ca urmare a frãmântãrii þãrãnimii muncitoare de a crea
gospodãrii colective –, întrebuinþând noi metode. Ea devine tot mai agitatã ºi nu se
dã înlãturi de a întrebuinþa toate metodele ei, începând de la lansare de zvonuri ºi
pânã la ameninþãri sau chiar bãtaie. Aceasta din cauzã cã þãrãnimea muncitoare
este atrasã tot mai mult în jurul partidului prin organizaþiile de bazã ºi de masã,
lucru ce face ca duºmanul de clasã sã rãmânã izolat, ºi atunci când întreprinde
vreo acþiune de sabotaj, cum a fost la înfiinþarea G[ospodãriilor] A[gricole]
Colective sau în campania însãmânþãrilor, ei sã fie demascaþi de þãrãnimea munci-
toare.

Pentru a câºtiga simpatia unor elemente din rândul þãrãnimii muncitoare,
aceºti bandiþi au întrebuinþat metoda de a face diferite concesii, aºa cum a fost la
Tg. Lãpuº [jud. Maramureº], unde chiaburul Tilici Nicolae a încercat sã dea o bu-
catã de pãmânt gratis unui þãran sãrac. Sau în satul Uriu de Sus din Plasa Ciceu
[jud. Bistriþa-Nãsãud], unde chiaburul Matei Bernath a oferit un purcel la mai
mulþi membri de partid, care au refuzat, în afarã de Gáll Nicolae, care era de fapt
unealta chiaburului, lucru dovedit prin verificare, în urma cãrui fapt a fost exclus
din partid.

Altã metodã de a atrage elementele sãrace de partea lor a fost întrebuinþatã de
un chiabur din satul Ciceu Mihãieºti din Plasa Ciceu [jud. Bistriþa-Nãsãud], care a
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influenþat pe tov. secretar al org. de bazã – om sãrac – sã se cãsãtoreascã cu fiica
lui. Fiind observat la timp, aceastã cãsãtorie nu s-a mai fãcut.

Altã metodã a reacþiunii este de a rupe afiºele sau portretele conducãtorilor
noºtri ºi de a lipi manifeste prin care agitã contra comuniºtilor. În munca de ru-
pere a afiºelor sunt antrenaþi copii de ºcoalã, cum a fost în satul Viþa din Plasa
Chiochiº [jud. Bistriþa-Nãsãud], unde reacþiunea s-a folosit de copiii din ºcoalã ca
sã rupã fotografia tov. Stalin, sau în Beclean portretul tov. Ana, ºi în Cãianul Mic
[jud. Bistriþa-Nãsãud] portretul tov. Stalin. În satul Þentea din Plasa Chiochiº [jud.
Bistriþa-Nãsãud], chiaburul Szabó Gh. a pus un manifest reacþionar pe poarta de
triumf cu ocazia zilei de 7 noiembrie. La fel, afiºe în numãr de 4 au fost lipite pe
pereþi în ziua de 8 martie 1950 în Gherla, prin care se face apel ca sã se lupte con-
tra comuniºtilor, pentru cã ei rãpesc libertatea ºi duc la prãpastie. Aceste manifeste
erau scrise la maºinã ºi semnate în numele Gãrzii Albe ºi Comitetului Partizanilor.
Astfel de afiºe au apãrut ºi în satul Nuºeni din plasa Beclean [jud. Bistriþa-Nãsãud],
prin care sunt ameninþaþi comuniºtii cã vor fi spânzuraþi.

Duºmanul de clasã în furia lui foloseºte ºi metoda de intimidare, cum a fost în
satul Câþcãu [jud. Cluj], unde secretarul organizaþiei de bazã, Solomon Margit, a
primit o scrisoare de ameninþare, prin care i se cerea de a nu mai lupta pentru colec-
tivizare, în caz contrar va fi omorâtã. În încheiere este sfãtuitã sã plece în Palestina,
pentru cã este evreicã. La fel este ameninþat prin scrisori ºi tov. Lacan Iosif din satul
Cutca, plasa Chiochiº – care întors cu delegaþia de þãrani muncitori din URSS a în-
ceput sã ducã munca în vederea constituirii Gosp. Agr. Colective în satul lor – de
elementele duºmanului de clasã din satul Sânmãrtin din aceeaºi plasã[1].

În afarã de aceste ameninþãri la adresa membrilor de partid din satele arãtate
mai sus, care cautã sã introducã linia partidului mobilizând þãrãnimea muncitoare
în jurul partidului, duºmanul de clasã nu s-a dat înlãturi de a trimite o scrisoare
de ameninþare ºi Com. Jud. al partidului, prin care spune cã ei vor un trai fãrã co-
muniºti ºi ameninþã pe tov. Briceag Nicolae, ºeful Securitãþii[2], ºi pe tov. Iulius,
tot din Securitate[3]. Scrisorile de ameninþare ºi manifestele le trimitem anexate în
original. În aceastã acþiune de a scrie scrisori, manifeste ºi de a le rãspândi sunt
atrase în majoritatea cazurilor cei excluºi din partid cu ocazia verificãrilor (în judeþ
avem excluºi în total peste 1300).

În afarã de acestea, duºmanul de clasã se foloseºte ºi se manifestã ºi prin
sectele religioase, cum este în satul Chiueºti din plasa Babdiu [jud. Cluj], unde
existã 3 categorii de secte (penticostali, babtiºti ºi sombatiºti), care cautã sã atragã
în sectele lor pe þãrãnimea sãracã ºi în special îi influenþeazã chiar sã meargã la
com. prov. pentru a-ºi cere trecerea de la ortodoxism la secta respectivã. Influenþaþi
de conducãtorii lor, care toþi sunt chiaburi (Petruþ Petre, Kádár Vasile ºi Trifan
Andrei), au strâns suma de 80.000 lei, cu care au cumpãrat o bisericã evreiascã
veche, pentru a o transforma în casã de rugãciuni.

În aceastã acþiune a duºmanului de clasã, ca ºi în celelalte, org. de bazã, con-
ducãtorii org. de mase ºi com. prov. au demascat conducãtorii acestor secte, care
sunt chiaburi, ºi în celelalte cazuri pe cei din fruntea acþiunilor, ca duºmani ai
regimului de democraþie ºi ai clasei muncitoare. Tocmai aceste demascãri sunt
principalul motiv care îi face sã se manifeste deschis, vãzând cã prin fiecare de-
mascare þãrãnimea muncitoare tot mai puþin crede zvonurile lansate de ei cu ani
de zile în urmã, ºi care au rãmas minciuni pânã azi. În afarã de aceste prime mã-
suri s-au luat mãsuri de la caz la caz ºi pe linia administrativã.
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Duºmanul de clasã lucreazã ºi în mijlocul populaþiei evreieºti, lucru reieºit din
psihoza de emigrare ce s-a accentuat în ultimul timp în jud. nostru ºi în unele
cazuri chiar în rândul celor sãraci.

Munca duºmanului de clasã în aceastã direcþie a fost uºuratã într-o oarecare mã-
surã ºi în urma noilor vize de ieºire din þarã, acordate unor evrei, ce dispuneau de
certificate de emigrare în statul Israel, ºi printre care au fost 5 cazuri ºi în oraºul Dej.

Aceastã stare de lucruri a fost alimentatã de duºmanul de clasã ºi prin diferite
zvonuri ca: ajungerea la un acord cu guvernul nostru, care în viitorul apropiat va
da vize de ieºire din þarã la un numãr de 40.000 de evrei, cã s-a format un birou
pentru Israel cu sediul în Bucureºti, cã sãptãmânal pleacã vapoare din Constanþa
cu emigranþi în Israel, cã alþii ar fi auzit cã la un numãr de 100.000 evrei se vor da
vize de ieºire din þarã etc, au contribuit la o ºi mai mare accentuare a febrei de emi-
grare în cursul lunii a II-a ºi mai ales la începutul lunii martie.

În fruntea acestor acþiuni de a rãspândi zvonuri sunt în marea majoritate ele-
mente excluse din partid ºi diferiþi cetãþeni, care circulã prin judeþ, venind sau
plecând din judeþul nostru. Ca urmare a acestei situaþii, am avut în judeþul nostru
pânã la data de 15.II un numãr de cca. 30-40 evrei care frãmântã problema emi-
grãrii. Tot pânã în jurul acestei date au plecat din judeþul nostru 9 familii cu 21
persoane.

Duºmanul de clasã a mai folosit în aceastã acþiune comentarea duºmãnoasã a
concedierii celor 4 elemente de la magazinul de stat „Dejul”, prin care au fost trei
evrei (Deutsch Arthur, Zinger Alexandru, Nasch Iosif ºi Szekeres Ludovic). Primii
trei sunt evrei, iar al patrulea maghiar. Între ei, 2 sunt membri de partid. Scoaterea
acestor elemente de la mag. de stat, secþia textilã, a fost fãcutã între zilele de 15-17
februarie.

Deutsch Arthur, fost moºier ºi comerciant, actualmente exclus din partid.
Zinger Alexandru, ai cãrui pãrinþi au avut o fabricã de pãlãrii, unde a lucrat ºi

el, exploatând împreunã cu pãrinþii pânã în 1948.
Szekeres Ludovic, muncitor sãrac, membru de partid, însã speculant ºi el.
Nasch Iosif, funcþionar sãrac, om de legãturã a celor primii doi de mai sus ºi

frate cu secretarul CDE-ului judeþean[4].
Pentru cã scoaterea lor s-a fãcut fãrã a se analiza lipsurile ºi situaþia lor materia-

lã, în aºa fel ca sã nu se creeze nemulþumiri în rândurile populaþiei evreieºti, ele-
mentele sioniste au folosit aceastã lipsã ca o armã împotriva partidului, spunând
altor angajaþi evrei cã mâine le va veni ºi lor rândul sã fie daþi afarã din muncã, pe
motivul cã sunt evrei. În aceastã situaþie, când problema emigrãrii în Palestina era
destul de accentuatã în rândurile populaþiei evreieºti, aceastã scoatere a celor de
la mag. de stat, care a fost deformatã de elementele duºmãnoase, a fãcut ca proble-
ma emigrãrii sã se accentueze ºi mai mult.

Faþã de aceastã situaþie, Comitetul Democratic Evreiesc, care trebuia sã în-
treprindã acþiuni pentru combaterea acestui curent de emigrare, nu a luat nici o
mãsurã, pe motivul cã între cei daþi afarã, unul era frate cu secretarul CDE-ului, ci
din contrã, conducerea CDE-ului, prin secretarul sãu, a îngãduit împletirea psi-
hozei dinaintea scoaterii celor de la mag. de stat cu atmosfera creatã în urmã prin
munca duºmanului de clasã din sânul populaþiei evreieºti. Consecinþele acestui
lucru sunt cã pânã la 20 martie avem un numãr de 135 evrei care umblã sã pro-
cure acte pentru emigrare, ºi numãrul lor creºte. (În ziua de 23.III s-au mai înscris
5, iar în 24 s-au înscris încã 6). Alãturat vã înaintãm un tabel nominal cu cei 135
evrei care umblã sã-ºi procure acte pentru emigrare.
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Lipsa Com. Jud. de partid a fost cã la scoaterea lor nu s-a stat de vorbã cu con-
ducerea CDE-ului, apoi nu s-a analizat mai temeinic dacã este justã scoaterea lor
deodatã, ºi apoi dacã au fost scoºi nu s-a prelucrat cu salariaþii de la mag. de stat
abaterile lor ºi motivele scoaterii din muncã.

Pentru îndreptarea situaþiei, s-a prelucrat pe linie sindicalã abaterile lor, pentru
care au fost scoºi, iar pe ziua de 13.III a.c. au fost convocaþi toþi tov. din bir. CDE-
ului (Nasch Emil, secretar, Diker Ludovic, Brozinger Andrei, Rozenfeld Iosif ºi
Matlai Sigismund), unde au participat tov.: Florea Simion, secretarul Com. Jud. de
partid; tov. Cozma Iosif, resp. sect. organizatorice; tov. Medveºanu Ioan, resp. sect.
de cadre; apoi tov. Rãdulescu ªtefan, instructor CC al partidului, ºi tov. Vexler, din
partea CC al CDE-ului, unde s-a fãcut o analizã a muncii CDE ºi a slãbiciunilor ce
le-a avut conducerea CDE în problema celor scoºi din câmpul muncii, ºi în special
a tov. Nasch Emil, secretarul jud. al CDE-ului, care fãrã a întreba jud. partidului s-a
dus la Bucureºti la CC al CDE-ului în problema scoaterii celor de la mag. de stat.

La aceastã ºedinþã s-au stabilit mãsurile ce trebuiesc luate pentru îm-
bunãtãþirea muncii, dupã cum urmeazã:

1. Prelucrarea Rez[oluþiei] partidului în problema naþionalã cu activul CDE.
2. Organizarea muncii de lãmurire din casã în casã pentru combaterea curen-

tului de emigrare, întrebuinþând în acest scop scrisorile ce vin din Palestina, care
aratã mizeria celor plecaþi.

3. Organizarea de conferinþe ºi programe culturale în scopul lãmuririi ºi popu-
larizãrii drepturilor de care se bucurã naþionalitãþile conlocuitoare în RPR.

4. Antrenarea tineretului în munca de construire a socialismului.
Toate acestea se vor face sub îndrumarea ºi controlul org. de partid.
Pentru cele douã elemente sãrace, scoase din muncã, s-au luat mãsuri de a fi

plasaþi în munca altor instituþii, iar pentru al 3-lea (Zinger Alexandru), sã fie în-
drumat la oficiul de repartizare a braþelor de muncã.

Faþã de mãsurile luate de CDE se simte o îmbunãtãþire în munca CDE-ului, iar
în ce priveºte avântul de emigrare, nu mai este aºa de accentuat. Prin ajutorul ºi
controlul org. de partid judeþeanã ce îl va da de acum CDE-ului, munca se va îm-
bunãtãþi ºi mai mult.

În afarã de acestea, în munca sa duºmanul de clasã foloseºte ºi pe un preot
duºman al regimului, care are posibilitatea prin buletinul oficial „Biserica Orto-
doxã” sã foloseascã altarul cu ocazia diferitelor adunãri, ce le fac în cadrul dis-
poziþiilor cuprinse în acest buletin, ºi cautã pentru a-ºi atinge scopurile lor prin
denaturarea problemelor.

Astfel de cazuri am avut la Gârbou [jud. Sãlaj], protopopul Borz Gavril spune
– referitor la lupta pentru pace – „credincioºilor” adunaþi ca în acest Post Mare sã
se roage la „Dumnezeu”, ca sã îmbuneze „inimile” anglo-americanilor sã nu facã
rãzboi. Rezultatul a fost cã cei care au ascultat, ºi în special femeile, au ieºit ºi din
bisericã plângând, iar duºmanul de clasã a folosit aceasta spunând cã de acum tot
trebuie sã fie ceva cu rãzboiul, pentru cã ºi în bisericã se spune ca sã ne rugãm
pentru a nu fi rãzboi ºi dacã „Dumnezeu” nu vrea, desigur cã nu va fi.

Din cauza aceasta, cetãþenii nu vãd destul de clar cã partidul este acela care
mobilizeazã oamenii muncii în lupta pentru pace alãturi de URSS.

Ca prime mãsuri luate a fost propunerea de mutare a acestui protopop în altã
parohie, pentru cã este ºi un duºman al regimului, iar pentru a preîntâmpina alte
asemenea cazuri s-au luat mãsuri prin comitetele de plasã ca org. de bazã sã
antreneze com. de luptã pentru pace în mobilizarea þãrãnimii muncitoare la lupta
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pentru pace, prin demascarea lansatorilor de zvonuri ºi a sabotorilor în diferite
acþiuni ale partidului.

Alãturat vã trimitem ºi o convocare prin care sunt mobilizaþi preoþi la aseme-
nea adunãri.

Dej, la 24 martie 1950

Secretarul Com. Judeþean Instr. al com. jud.
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 5, dos. 183/1950, f.142-147)

[1] În realitate, localitãþile Cutca ºi Sânmãrtin nu þineau de aceastã plasã, actualmente
aparþinând jud. Cluj.
[2] Nicolae Briceag (1916-1998) a fost chestorul poliþiei din Dej. În 1948 devine ºeful Securitãþii
din Gherla, cu gradul de maior, iar între 1954-1956 este numit comandantul raionului de
Securitate Sibiu, fiind ºi avansat la gradul de locotenent-colonel. Din 1956 ocupã funcþia de ad-
junct al comandantului Miliþiei Regionale Cluj, ieºind la pensie în 1967.
[3] Este vorba de plutonierul-major Iulius Wilhem, pentru scurtã vreme (1949-1950) cu funcþie
de rãspundere la Securitatea din Dej.
[4] Fratele sãu era Nasch Emil, secretarul CDE din localitate.

178
Comitetul Democratic Evreiesc 25 martie 1950
Comitetul Central
Bucureºti, Calea Moºilor nr. 128 

NOTÃ
cu privire la problema plecãrilor în Israel

Întrucât se acordã posibilitãþi de plecare dupã criterii foarte largi ºi indiferent
de vârsta ºi poziþia socialã a solicitatorului, credem cã aceastã situaþie creazã o at-
mosferã neprielnicã, având în vedere cã ºi evreii sunt cetãþeni români ºi cã sunt
lãsaþi sã plece într-o þarã capitalistã, unde existã ºomaj ºi mizerie[1].

De asemenea, apare ca un regim acordat în mod excepþional evreilor, posibili-
tatea de a putea pleca, dacã vor, mai ales cã printre cei care pleacã sunt ºi oameni
încadraþi în câmpul muncii.

Dupã ultima plecare organizatã spre statul Israel, din ianuarie 1949, au mai
avut loc în primãvara aceluiaºi an, în faþa legaþiei statului Israel, unele manifestãri
a celor care îºi exprimau dorinþa de plecare. Cu sprijinul partidului ºi prin munca
CDE-ului, aceste manifestãri au încetat.

Cererile de plecare erau îndreptate cãtre autoritãþile competente, care le re-
zolvau, problema neprezentând caracter de masã, cu aspecte politice negative. La
micºorarea proporþiei acestei probleme a contribuit într-o mãsurã hotãrâtoare im-
portantul numãr de încadrãri în munca productivã, în cursul anului 1949 (peste
18.000 evrei au fost încadraþi prin îndrumarea CDE-ului, pe lângã un numãr de
evrei încadraþi în acelaºi an ºi care nu sunt cuprinºi în numãrul de mai sus).
Aceste fapte au determinat ca la ºedinþa Comitetului Democratic Evreiesc,
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Comitetul Central, din iunie 1949, sã putem face aprecierea: „Se constatã o scãdere
mare a influenþei sioniste din rândurile maselor muncitoare ºi sãrace a populaþiei
ºi o participare din ce în ce mai largã a acestora la opera de construire a socialis-
mului”.

În iarna 1949-1950, frãmântãrile pentru plecare au cuprins din nou, într-un
grad accentuat, o parte a populaþiei evreieºti. În mai multe oraºe, Bacãu, P. Neamþ,
Oradea, Satu Mare, se stã „la coadã”, chiar 24 ore, pentru a putea obþine formula-
rul necesar formelor de plecare. La Bacãu s-au eliberat 3000 formulare faþã de o
populaþie evreiascã de 12.000 oameni. La Focºani 1000, Satu Mare 550, Cluj 400,
Oradea 500, Tg. Mureº 300, Alba Iulia 400, faþã de o populaþie evreiascã de 1200
oameni º.a.m.d.

Între cei înscriºi, numãrul celor aflaþi în câmpul muncii este destul de mare.
Spre exemplificare, putem arãta cã de la 1-10 martie 1950 s-au înregistrat în
Capitalã un numãr de 1074 cereri pentru certificate fiscale, necesare pentru for-
malitãþile de plecare. Acest numãr cuprinde 409 salariaþi, 227 fãrã profesiune, 223
casnice, 73 fãrã muncã, 43 elevi ºi studenþi, 38 pensionari, 33 mici meseriaºi, 13
liber profesioniºti ºi 12 diverse categorii. Acest fenomen coincide cu faptul cã prin
organele administrative ale Ministerului de Interne cererile de plecare sunt
soluþionate favorabil, într-un numãr mare, fãrã deosebire de vârsta ºi poziþia so-
cialã a solicitatorului.

Sesizaþi de aceste frãmântãri din întreaga þarã, am analizat fenomenul, am
cercetat cauzele lui ºi am ajuns la urmãtoarele constatãri:

– Munca de lãmurire dusã de CDE în rândurile populaþiei evreieºti ºi de com-
batere a naþionalismului sionist, sub toate formele lui de manifestare, nu a fost su-
ficient de adâncã. Elemente slab pregãtite politiceºte sau necontrolate îndeajuns
au fost folosite în aceastã muncã de lãmurire.

– Posibilitãþile largi de plecare au creat rezerve serioase la cei neîncadraþi în pro-
ducþie, care nu mai cautã o asemenea încadrare, în aºteptarea zilei de plecare ºi de
teamã cã încadrarea în producþie ar putea sã constituie o greutate în plecarea lor.

– Uneltirile sioniste ºovine reuºesc sã influenþeze puternic o parte a populaþiei
muncitoare evreieºti ºi s-o antreneze pe calea plecãrilor, adicã împotriva intereselor
regimului ºi construcþiei socialismului în RPR, folosind mai ales în propaganda lor
pericolul special pentru populaþia evreiascã de aici, în cazul unui nou rãzboi.

– Cei încadraþi în producþie depun printre actele cerute pentru plecare certifi-
catele de la întreprinderile respective, prin care se aratã cã ei nu sunt necesari pro-
ducþiei.

– Este greºitã atitudinea conducerilor acelor întreprinderi, care elibereazã cer-
tificate, cã evreii, oameni ai muncii, încadraþi în acele întreprinderi, nu sunt utili
producþiei, deoarece în condiþiile construirii socialismului toate braþele de muncã
sunt necesare ºi folosibile.

– De asemenea, prin eliberarea unor asemenea certificate se poate interpreta cã
ar exista dorinþa unor conducãtori de întreprinderi de a înlãtura muncitorii evrei.

– În organizaþiile de masã, sindicate, UTM, UFDR, ºi nici în ºedinþele organi-
zaþiilor de partid, nu se prelucreazã aceastã problemã, ºi noi nu am cerut sprijinul
în aceastã direcþie, deºi o parte din membrii acestor organizaþii, sub influenþa sio-
nistã, sunt antrenaþi în plecare.

– Foºtii mici negustori întâmpinã mari greutãþi la încadrarea în producþie.
– Deºi existã unele manifestãri antisemite ºi deºi legea sancþioneazã aspru ast-

fel de manifestãri, totuºi nu cunoaºtem ºi nu ºtim sã fi fost fãcutã cunoscut vreo
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sancþiune aplicatã împotriva unor asemenea manifestãri. Sunt însã unele cazuri
chiar de achitãri nejustificate.

– Existã un numãr foarte restrâns de elemente muncitoare religioase care vor sã res-
pecte repaosul de sâmbãtã, fapt care constituie o greutate în încadrarea lor în muncã.

– Existã categorii de evrei care îºi vor manifesta dorinþa de plecare în orice caz
ºi asupra cãrora munca de lãmurire rãmâne în cea mai mare mãsurã ineficace, ca
de exemplu: pãrinþi vârstnici ai cãror copii sunt în Israel; copii pânã la 18 ani, ai
cãror pãrinþi sunt acolo; soþi care se gãsesc despãrþiþi; elemente refractare ale micii
burghezii evreieºti.

– În douã rânduri am ridicat partidului noile aspecte ale acestei probleme a
plecãrilor. În ambele cazuri ni s-a repetat cã în aceastã problemã linia partidului
este urmãtoarea: „Cei care sunt obsedaþi de plecare, sã plece”, cu sublinierea în
acelaºi timp cã munca politicã a CDE-ului trebuie intensificatã pentru ca fenome-
nul sã nu pãtrundã în rândurile masei muncitoare evreieºti.

Din aceste constatãri am tras urmãtoarele concluzii ºi facem urmãtoarele pro-
puneri:

1. Munca politicã de lãmurire de la om la om, ca ºi sub alte forme, a CDE-urilor
va fi intensificatã ºi îmbunãtãþitã.

Va fi intensificatã ºi îmbunãtãþitã de asemenea acþiunea pentru combaterea
uneltirilor naþionaliºtilor sioniºti, adoptându-se în acest scop forme multiple ºi
variate de agitaþie (broºuri agitatoare, campanii de presã, popularizarea ºi folosirea
elementelor muncitoare evreieºti cu atitudine pozitivã ºi hotãrâtã etc). Activiºtii
care se deplaseazã pe teren vor trebui sã cunoascã îndeaproape pe cei care îi
viziteazã ºi vor avea asupra lor material de lãmurire, pentru a se putea astfel ori-
enta mai uºor în munca lor.

2. Dacã pentru: pãrinþi vârstnici ai cãror copii sunt în Israel; copii pânã la 18
ani ai cãror pãrinþi sunt în Israel; soþi care se gãsesc despãrþiþi – acordarea posibili-
tãþilor de plecare este justificatã, considerãm cã pentru elementele din câmpul
muncii ºi pentru elementele mic-burgheze, reeducabile ºi care pot fi încadrate în
muncã, acordarea dreptului de plecare nu este în interesul construirii socialismu-
lui. De asemenea, plecarea elementelor refractare ale micii burghezii ºi a ele-
mentelor mari burgheze, duºmane Republicii, nu este justificatã.

3. Credem cã ar fi bine sã se dea indicaþii ca sã nu se mai elibereze certificate
doveditoare cã solicitantul nu este necesar în producþie.

4. Propunem ca partidul sã dea sarcinã organizaþiilor de masã, sindicate, UTM,
UFDR, sã facã muncã de lãmurire în rândurile sindicaliºtilor, tineretului ºi fe-
meilor, pentru combaterea influenþei sioniste ºi a tendinþelor de plecare. De aseme-
nea, sã se facã prelucrãri în organizaþiile de partid ºi sã se dea ca sarcinã, în special
membrilor de partid evrei, sã ducã muncã de lãmurire în rândurile populaþiei
evreieºti, cu atât mai mult cu cât sunt ºi membri de partid antrenaþi în plecare ºi
care îºi fac chiar formele de plecare. Aceasta este cu atât mai necesar cu cât o bunã
parte a oamenilor muncii evrei, încadraþi în producþie, sunt de puþinã vreme în
câmpul muncii ºi deci nu s-a format încã la ei o conºtiinþã muncitoreascã, capa-
bilã sã-i lege mai strâns de producþia socialistã ºi sã-i facã astfel mai puþin ºovãiel-
nici în faþa uneltirilor sioniste.

5. Socotim cã este necesar de a se lua mãsuri ca ºi foºtii mici negustori sã se
poatã încadra în producþie cu mai multã uºurinþã.

6. Socotim cã este necesar ca manifestãrile de antisemitism sã fie sancþionate
conform legilor în vigoare. Aceasta va însemna aplicarea justã a principiilor par-
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tidului în problema naþionalã ºi va duce la micºorarea numãrului acestor mani-
festãri. De asemenea, va avea o influenþã pozitivã asupra populaþiei evreieºti ºi va
constitui astfel un sprijin în munca noastrã politicã.

7. Dat fiind cã în unele cazuri se dau aprobãri de plecare unor persoane a cãror
atitudine ºi activitate duºmãnoasã regimului nostru de democraþie popularã este
bine cunoscutã de noi ºi pentru a se evita asemenea situaþii, care ridicã ºi greutãþi
mari în munca noastrã politicã, propunem sã se þinã seama de ajutorul pe care noi
îl putem da în aceastã problemã.

8. Întrucât problema sub aspectul care se prezintã nu este una exclusivã a
Comitetului Democratic Evreiesc, ci una de ordin general, socotim cã ar fi bine ca
problema sã fie din nou reexaminatã, luând mãsurile care vor reieºi din analizarea
acestei situaþii.

Comitetul Central
[Bercu] Feldman

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 91/1950, f.3-7)

[1] Într-un raport al lui Paul Davidovici, însãrcinatul cu afaceri al Legaþiei române din Tel Aviv,
din 20 iunie 1950, situaþia din Israel, pe aceastã temã, era prezentatã astfel: „Din cauza impor-
tului – cu ºi fãrã devize – multe fabrici s-au închis: capitalistul face speculã, muncitorii
ºomeazã. (...) Imigranþii vechi nu vãd cu ochi buni sosirea marelui numãr de imigranþi noi, care
le pericliteazã existenþa. Chiar cei mai noi sosiþi nu sunt bucuroºi de sosirea mereu a altora.
Pentru stat ºi pentru guvern sosirea acestora în numãr mare devine o cale spre catastrofã. Ar
dori sã reglementeze, sã raþionalizeze sosirile. Agenþia Evreiascã are o capacitate limitatã de
primire de noi emigranþi. Încadrarea lor este de nesoluþionat. Fabrici noi nu se fac, fabrici vechi
se închid. ªomajul creºte ºi pentru cei vechi. În lagãre e o viaþã câineascã: promiscuitate, fo-
care de boli. Raþiile de alimente se fac tot mai mici pe mãsurã ce sosesc oamenii noi ºi se fac
noi lagãre. Încercarea de a-i caza la þarã eºueazã faþã de rezistenþa imigranþilor, oameni de oraº,
încercarea de a obliga kibuþurile sã-i primeascã la lucru, ca salariaþi, a fost respinsã de cen-
tralele kibuþurilor. Se produc conflicte între ºomeri ºi locuitorii din lagãre, care lucreazã mult
mai ieftin. Consecinþele nu sunt greu de prevãzut. Oamenii vor ajunge sã moarã de foame, sã
fie decimaþi de boli ºi demoralizare. Sunt cazuri rãzleþe de sinucideri, care se vor înmulþi (mulþi
din cei ce ne viziteazã la Legaþie vorbesc de sinucidere)”. (Arhiva Ministerului de Externe
Bucureºti, Fond Israel 1948-1950, nepaginat).
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Comisia judeþeanã de verificare Cluj

PROCES-VERBAL

Numele ºi prenumele: Karpf Francisc. Anul ºi locul naºterii: 1913, Târnãveni.
Originea socialã: mic burghezã. Profesia de bazã: avocat, în prezent funcþionar.
Stagiul în partid: 1947.

A fost exclus din partid în ziua de 10.XII.1947 de cãtre Subcomisia de verifi-
care nr. 1, Sectorul I, pentru urmãtoarele motive:
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Din anul 1926 ºi pânã în 1946 a fost membru în org. sionistã „Ihud”, luând
parte ºi în conducere. În timpul deportãrii a fost în legãturã cu capitaliºtii ºi a fost
pus într-un grup care a fost dus în Elveþia. Din anul 1947 pânã în 1949 a fost di-
rector la fabrica „Printz” din Satu Mare. Se purta foarte dictatorial cu muncitorii,
fiind omul de încredere al fabricantului Printz.

În urma recercetãrii cazului s-a constatat cã cele menþionate mai sus corespund
adevãrului. Susnumitul, în 1944, când evreii au fost deportaþi, el cu mai mulþi ca-
pitaliºti au format un grup cu scopul de a pleca în Palestina, dar în 1945 ajungând
în Elveþia, din diferite motive nu au putut pleca mai departe ºi se întoarce la Cluj
în anul 1945. Din martie 1946 ºi pânã în august 1947 a avut birou avocaþial, pe
urmã intrã la fabrica „Printz” în Satu Mare, având funcþia de director pânã în 1949,
de când este la întreprinderea nr. 9 construcþii Cluj, ca responsabil administrativ,
unde se aflã ºi în prezent. 

Susnumitul a fost ataºat cu trup ºi suflet elementelor burgheze, naþionaliste,
dovedindu-se prin urmãtoarele fapte:

În 1944, când majoritatea populaþiei evreieºti a fost deportatã, el, prin legã-
turile sale avute cu capitaliºtii ºi org. sionistã, a reuºit sã plece cu grupul
„Elveþian”, care, cum este ºtiut, au plãtit aceastã favoare cu aur bandei hitleriste,
contribuind astfel în bani la întãrirea lagãrului antisovietic. 

La reîntoarcere, în loc sã se încadreze în lupta dusã de clasa muncitoare, el stã
pasiv aºteptând alte vremuri, deschizându-ºi birou avocaþial. Totodatã intrã pe mai
departe în org. sionistã, activând pânã în 1946. În 1947, ca director de fabricã se
purta foarte dictatorial cu muncitorii, fiind omul de încredere al proprietarului
fabricii. În septembrie 1947, vãzând cã partidul se întãreºte pe zi ce trece, intrã în
partid din oportunism, pentru a-ºi ascunde trecutul ºi pentru interesele personale. 

În 1948 a fost arestat timp de 3 sãptãmâni de Siguranþa din Satu Mare, fiindcã
în timpul acela proprietarul fabricii unde era el director a fugit în Ungaria ºi el a
fost bãnuit cã a ºtiut de plecarea proprietarului ºi nu a anunþat autoritãþile. 

Este un element cu atitudine reacþionarã-burghezã, rafinat, egoist, încrezut ºi
nesincer faþã de partid. Toate faptele lui dovedesc cã este un oportunist, strãin de
spiritul partidului. 

În baza celor menþionate, Comisia Judeþeanã de Verificare respinge contestaþia
ºi confirmã excluderea lui din partid. 

Cluj, la 27 martie 1950

Urmeazã semnãtura membrilor care formeazã comisia:
[indescifrabilã]

În baza hotãrârii Comitetul Central, în cazul dacã cel ce a fãcut apelul este
nemulþumit de hotãrârea Comisiei Judeþene de Verificare, poate face din nou apel
la Comisia Centralã de Verificare. 

Am luat la cunoºtinþã: Karpf Francisc

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 8, dos. 26/1950, f.100-101)
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Comitetul Democratic Evreiesc Oradea Oradea, la 29 martie 1950
Str. M. Eminescu no. 5. Tel. no. 27-28
Resort adm. nr. 325/1950

PROCES-VERBAL
Dresat în sediul Comitetului Democratic Evreiesc din Oradea, 
La data de 29.III. a.c., în prezenþa Biroului

Conform dispoziþiunilor primite din partea Comitetului Central, se decide
predarea catalogului despre numele celor întorºi din deportare. Catalogul are 202
de pagini ºi figureazã 4276 de persoane, prevãzute cu numere curente (adicã sunt
numerotate).

Deci, odatã cu predarea acestui catalog, începând cu ziua de azi, dreptul de a
elibera dovezi celor care s-au întors din deportare va fi numai al Sfatului Popular,
secþia juridicã.

Secretar Responsabil administrativ
Schön Eugen Baum Alexandru

Anexã: 1 catalog[1]

(Arh.St.Oradea, Primãria Municipiului Oradea, dos. 14a/1950, f.1)

[1] Dosarul conþine „Catalogul persoanelor întoarse din deportare”, 202 f.
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ªedinþa Biroului Politic din 4 mai 1950

Prezenþi tovii: Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, V. Luca, T. Georgescu, L. Rãdãceanu, 
I. Chiºinevschi, Al. Moghioroº[1], Gh. Apostol[2], E. Bodnãraº, M. Constantinescu[3], 
T. Iordãchescu[4], Gh. Vasilichi[5], ªt. Voitec, Chivu Stoica, M. Moraru[6], I. Ran-
gheþ[7], Zaharia Tãnase[8] ºi V. Vaida[9].

Prezideazã tov. Gheorghiu-Dej.
Ordinea de zi: Comunicare asupra trãdãrii lui Miºa Levin[10].
Tov. Gheorghiu: S-a convocat Biroul Politic pentru a lua cunoºtinþã despre un

caz destul de neplãcut ºi totodatã de a lua o hotãrâre privitor la acest caz. Este
vorba de fuga lui Miºa Levin, despre dezertarea lui în lagãrul duºmanilor þãrii
noastre, duºmanilor frontului socialismului ºi al pãcii. 

La urma urmei nu este vorba de un om politic excepþional, nu este vorba de un
om care sã fi avut o legãturã cât de cât cu interesele clasei muncitoare ºi cu in-
teresele partidului nostru, un tip de carierist, tip de mic burghez, lumpenproletar,
care nu s-a mulþumit cu cinstea pe care i-a fãcut-o partidul nostru, numindu-l în
postul de consilier, care ºi-a vãzut probabil de interesele sale personale, de interese
cu totul strãine de þelurile clasei muncitoare, strãine regimului nostru ºi ºi-a luat
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tãlpãºiþa înºelând buna credinþã a partidului nostru, încrederea care i s-a acordat
ºi s-a dus în bãltoaca unde se simte mai bine, unde se simte acasã la el. Este ne-
plãcutã situaþia aceasta, pentru cã totuºi ne-a înºelat buna noastrã credinþã. Aratã
cã nu am fost destul de atenþi, destul de vigilenþi. Unde s-a dus, ce va face acolo,
asta nu e greu de înþeles, acolo se va întâlni fãrã îndoialã cu alþi fugiþi din þarã, cu
Voinea, Gherman ºi alþii. Scurt, a dezertat de la datorie, este un dezertor, un trãdã-
tor. Sigur, ca fost membru al CC, el trebuie exclus din CC ºi va trebui în aceastã
privinþã o hotãrâre.

Tov. Luca: Scos din CC ºi exclus din partid.
Tov. Gheorghiu: Da, cu menþiunea sã nu dãm amploare, nu meritã. Sã

menþionãm cã este scos din CC ºi este exclus din partid pentru dezertare, pentru
trãdare. Acest lucru trebuie sã ne facã a fi mai atenþi pe cine trimitem în strãinã-
tate. Trebuie bine cântãriþi, bine aleºi oamenii, bine verificaþi, sã fie oameni legaþi
de popor, legaþi de regim, legaþi de partid, devotaþi partidului dacã vrem sã-i trimi-
tem în strãinãtate ºi sã nu avem asemenea neplãceri ca cu acest pezevenchi de
Miºa Levin. Propun de a se lua o hotãrâre în sensul arãtat, totodatã Biroul Politic
sã sublinieze – bineînþeles, este vorba de o indicaþie, o dispoziþie a noastrã inte-
rioarã – cã în viitor sã nu mai trimitem în strãinãtate în asemenea posturi sau al-
tele asemãnãtoare decât oameni absolut verificaþi ºi oameni în care se poate avea
încredere. Consider cã noi am fãcut greºeala cã l-am trimis pe Miºa Levin acolo.
Iatã rezultatul. Aº da citire proiectului de hotãrâre.

Tov. Ana: Rãmâne internã scoaterea din CC ºi se publicã cã este exclus din partid.
Tov. Gheorghiu: Sigur (citeºte textul hotãrârii). În legãturã cu cele spuse ºi cu

textul hotãrârii are cineva de spus ceva?
Tov. Voitec: Din fundul inimii înfierez nemernicia trãdãtorului Miºa Levin.

Toatã activitatea lui am socotit-o ca a unui oportunist, este un act de ticãlos, de
oportunist. Chiar în fostul partid social-democrat a activat din oportunism. A fost
un nemernic. A fost o greºealã cã a fost trimis.

Tov. Rãdãceanu: Aº putea gãsi cuvinte ºi mai tari. Regret cã nu-l avem aici ca
sã capete ceea ce meritã asemenea bandit.

Tov. Vasilichi: Suntem de acord cu propunerea.
Tov. Bodnãraº: Mai am o propunere. Asemenea act de trãdare cred cã trebuie

sancþionat foarte grav. Excluderea din partid este o mãsurã grea, dar în hotãrâre se
spune cã este trãdãtor al partidului ºi al RPR, el a avut ºi calitate oficialã ºi cred cã
în aceastã calitate Miºa Levin ar trebui judecat ºi condamnat ca trãdãtor, cu mãsuri
corespunzãtoare trãdãrii. Trãdarea de patrie este cea mai grea crimã, trebuie
pedepsitã ºi pedepsitã public. Noi publicãm cã a fost exclus, deci în hotãrârea
noastrã sã fie ºi propunerea cãtre guvern de a-l trimite în judecata instanþelor com-
petente ºi o sã-l pedepsim acolo. 

Tov. Gheorghiu: Sunt de acord cu propunerea tov. Bodnãraº, însã în hotãrâre
nu este nevoie sã punem aceasta. Pe linie de guvern, potrivit acestei hotãrâri, con-
secinþele decurg din textul de Constituþie ºi se iau mãsurile necesare. În spiritul
acestei hotãrâri ºi CGM [Conferinþa Generalã a Muncii] trebuie sã ia o hotãrâre.

Tov. Bodnãraº: ªi neamurile de aici trebuie sã simtã.
Tov. Vasilichi: Aº propune sã nu se facã cu prea mult tãrãboi.
Tov. Gheorghiu: În hotãrâre se dã calificativul de trãdãtor al clasei muncitoare

ºi a RPR, de aici decurge sarcina pentru stat de a fi dat în judecatã, dacã Biroul
Politic este de acord cu propunerea, urmând ca tovii care au rãspunderea pe linie
de stat sã ia mãsurile corespunzãtoare.
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Tov. Rangheþ: Sunt de acord. Aº fi de acord chiar ºi cu propunerea pentru nea-
murile sã luãm mãsuri.

Tov. Gheorghiu: Neamurile lui sunt plecate.
Tov. Rangheþ: Dar sunt alþii, de altã naturã de infracþiuni. Neamurile sunt aici,

îºi fac de cap, au legãturi ºi nu i-am pus la punct.
Tov. Gheorghiu: Asta este treaba Securitãþii. Cred sã ne mãrginim la hotãrârea

cititã. Atunci putem considera hotãrârea luatã ºi sã se dea curs spre publicare.
Urmeazã ca pe linie de stat sã se ia celelalte mãsuri.

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 31/1950, f.2-4)

[1] Alexandru Moghioroº (1911-1969), ilegalist, dupã 1948 membru în Biroul Politic al CC al
PCR, secretar al CC al PCR (1948-1954, 1965-1969), preºedinte al Comitetului de Stat pentru
Colectarea Produselor Agricole (1950-1951), prim-vicepreºedinte ºi vicepreºedinte al
Consiliului de Miniºtri (1954-1965). În 1953 a fost numit ºeful comisiei de partid care s-a ocu-
pat de cercetarea cazului Anei Pauker.
[2] Gheorghe Apostol (n. 1913), membru al Biroului Politic (1948-1969) ºi al prezidiului per-
manent al CC al PCR (1965-1969), prim-secretar al CC al PCR (1954-1955), vicepreºedinte al
Consiliului de Miniºtri (1952-1954; 1961-1967), ministru al Agriculturii ºi Silviculturii (1953-
1954), preºedinte al Consiliului Central al Sindicatelor (1955-1961), preºedinte al Uniunii
Generale a Sindicatelor din România (1967-1969) ºi director general al Direcþiei Generale a
Rezervelor de Stat (1969-1975). Din aceastã ultimã funcþie este destituit la 13 martie 1975 pen-
tru „abatere de la moralã”, ulterior fiind numit ambasador în diverse state sud-americane
(Argentina, Uruguay ºi Brazilia, 1977-1988).
[3] Miron Constantinescu (1917-1975), membru al PCR din 1936, din august 1944 redactor ºef
al „Scânteii”. A fost membru în Biroul Politic (1945-1960), membru în CC al PCR (1945-1955;
1968-1974) ºi secretar al acestuia (1952-1954), preºedinte al Comisiei de Stat a Planificãrii
(1949-1955), vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri (1954-1957), ministru al Învãþãmântului
ºi Culturii (1956, 1957), director al Institutului de istorie a PMR (1958) ºi al Institutului de is-
torie al Academiei (1963) etc. Alãturi de Iosif Chiºinevschi, a fost exclus din conducerea par-
tidului în 1957. Nicolae Ceauºescu l-a readus în viaþa politicã, devenind ministru al
Învãþãmântului (1969-1970), vicepreºedinte al Consiliului de Stat (1972-1974), rector al
Academiei „ªtefan Gheorghiu” (1970-1972), preºedinte al Marei Adunãri Naþionale. Asupra
acestuia vezi Andi Mihalache, Miron Constantinescu – breviar biografic, în „Xenopoliana”, VII,
1999, nr. 1-2, p.104-115; Fl. Tãnãsescu, Miron Constantinescu (1917-1974), în „Arhivele totali-
tarismului”, VII, 1999, nr. 3-4, p.248-250.
[4] Teodor Iordãchescu (1884-1958), membru al CC al PCR (1948-1958) ºi al Biroului Politic
(1948-1952), subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (1947), ministru al Lucrãrilor
Publice (1948), preºedinte al Comisiei de Politicã Externã a Marei Adunãri Naþionale (1955-
1958).
[5]Gheorghe Vasilichi (1902-1974), membru al CC al PCR (1945-1974) ºi al Biroului Politic
(1945-1952), ministru al Învãþãmântului (1948) ºi al Minelor ºi Petrolului (1949-1951).
[6] Mihai Moraru (1892-1953), membru al CC al PCR (1948-1955) ºi membru supleant al
Biroului Politic (1948-1952).
[7] Iosif Rangheþ (1904-1952), membru al CC al PCR ºi membru supleant al Biroului Politic
(1945-1952), ºef al Direcþiei de Cadre din CC (1945-1948), prim adjunct al ºefului Serviciului
Special de Informaþii (1947), preºedinte al Comitetului pentru Normarea ºi Repartizarea
Combustibililor (1949-1950).
[8] Zaharia Tãnase (1891-1967), membru al CC al PCR ºi membru al Biroului Politic (1948-
1955), subsecretar de stat la Industrie ºi Comerþ (1946-1947), membru în Prezidiul Marei
Adunãri Naþionale (1948-1953) ºi în Comisia Centralã de Revizie (1955-1965).
[9] Vasile Vaida (n. 1909), membru al CC al PCR (1945-1979), ministru al Agriculturii (1948-
1952), prim-secretar al Comitetului Regional PCR Cluj în mai multe rânduri (ultima datã în-
cepând cu finele anului 1956). Ulterior va deveni preºedintele Casei de Pensii a Cooperativelor
Agricole de Producþie (din 1969) ºi al Casei de Pensii ºi Asigurãri Sociale (din 1975), membru
al Comisiei Centrale de Revizie (1979-1984).
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[10] Asupra lui Miºa Levin vezi doc. 153, nota [3]. Numit prim-consilier la Legaþia românã din
Roma la 1 aprilie 1948, dupã doi ani alege calea exilului, stabilindu-se în Israel. Într-un raport
din 28 iunie 1950, adresat Ministerului de Externe român de cãtre P. Davidovici (de la Legaþia
românã din Tel Aviv), în care este relatatã discuþia cu Aron Cohn, membru în CC al Partidului
„Mapam”, cel din urmã prezenta astfel situaþia lui Levin la numai câteva luni dupã exil: „Sunt
vechi prieten ºi bun prieten cu el. Am lucrat împreunã în Haºomer Haþair în România. Acum
a venit la mine ºi am discutat foarte mult cu el. M-a convins astfel cã el a venit aici numai din
motive sufleteºti. El a rãmas legat de ideologia marxistã”. În România nu mai avea nici o rudã,
toate fiind stabilite în Israel. Trãieºte modest, împreunã cu familia surorii lui, într-o singurã
camerã. Partidul Mapai i-a propus sã intre în Ministerul de Externe israelian, dar a refuzat, ºi
la fel a procedat când „Serviciul de spionaj i-a propus sã facã declaraþii asupra stãrii evreilor
din RPR sau asupra situaþiei generale a þãrii”, deºi, „dacã primea, ar fi avut ºi bani ºi locuinþã.
Ca sã-l ferim de o eventualã presiune a Mapaiului, eu [Cohn] ºi un alt prieten al lui dintr-un
kibuþ ne gândim sã-l adãpostim la noi. Levin vrea sã intre în producþie, sã lucreze meseria ºi
sã se þie departe de politicã, pânã va cunoaºte bine þara. El vrea sã scrie toate acestea tov. Ana
Pauker ºi eu l-am sfãtuit s-o facã imediat”. (cf. Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond
Israel 1948-1950, nepaginat).

182
[12 mai 1950]

Hotãrâre

Secretariatul Comitetului Central al PMR, luând în discuþie în ºedinþa sa din 12
mai 1950 problema emigrãrilor în Israel, hotãrãºte:

1. Sunt libere de a pleca în Israel acele elemente din rândurile populaþiei
evreieºti care îºi vor exprima voinþa de plecare prin completarea formularelor dis-
tribuite de MAI.

2. Organizaþiile de partid ºi de masã vor duce o muncã sistematicã de lãmurire
a populaþiei muncitoare evreieºti, în special în rândurile elementelor productive
din întreprinderi ºi instituþii (muncitori, tehnicieni, ingineri, contabili, medici),
pentru ca aceºtia sã rãmânã în Republica Popularã Românã, unde au un viitor asi-
gurat. Instituþiile economice ºi întreprinderile vor sprijini încadrarea în producþie
a elementelor dornice de muncã, din pãturile sãrace ºi mijlocii ale populaþiei
evreieºti.

3. Prin presã, broºuri, conferinþe, prin agitatori speciali evrei, români ºi
maghiari, se vor duce acþiunile de lãmurire în problema emigrãrilor:

a) Se va arãta ce deosebeºte RPR de statul Israel; ce înseamnã a schimba cetãþe-
nia unui stat în care se construieºte socialismul, viaþã nouã, liberã, luminoasã,
pentru a deveni cetãþean al unei þãri capitaliste, unde la putere este burghezia; o
þarã unde cei ce muncesc sunt exploataþi, asupriþi, o þarã aservitã imperialismului
american etc; o þarã care serveºte imperialiºtilor anglo-americani drept bazã de
pregãtiri rãzboinice împotriva þãrilor de democraþie popularã ºi împotriva Uniunii
Sovietice.

b) Se vor arãta condiþiile economico-politice din ce în ce mai grele ale maselor
muncitoare din Israel, ºomaj, lipsã de locuinþe, foamete, mizerie.

c) Se va intensifica demascarea ºi combaterea sionismului, a conþinutului sãu
reacþionar, contrarevoluþionar etc; se va trata problema evreiascã din punct de
vedere teoretic leninist-stalinist, în opoziþie cu punctul de vedere al sionismului,
al bundismului[1], al Congresului Mondial Evreiesc, organizaþie care reprezintã in-
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teresele marii burghezii evreieºti internaþionale; se va arãta cã problema evreiascã
existã numai în þãrile capitaliste, fiind legatã de exploatarea capitalistã ºi asuprirea
naþionalã, rezolvarea ei acolo unde proletariatul a rãsturnat burghezia ºi a luat în
mâinile sale puterea politicã; rezolvarea problemei evreieºti în URSS ºi þãrile de
democraþie popularã, unde s-a desfiinþat exploatarea omului de cãtre om ºi
asuprirea naþionalã.

4. În centrele cu populaþie evreiascã se vor trimite instructori speciali de par-
tid pentru prelucrarea acestor probleme.

5. Vor fi luate mãsuri practice de cãtre organele de stat împotriva organizaþiilor
sioniste care îºi desfãºoarã activitatea ilegal. Se vor lua mãsuri speciale pentru ca,
printre cei care pleacã, sã nu se strecoare elemente urmãrite de autoritãþi. De
asemenea, vor fi luate mãsuri pentru a împiedica înstrãinarea operelor de artã ºi
alte valori (aur, devize etc).

6. Nu se vor mai da comunicate în legãturã cu emigrãrile, indiferent de forma
sau scopul acestor comunicate.

7. Se vor lua mãsuri de intensificare a transportului celor care emigreazã.

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 91/1950, f.1-2)

[1] Vezi, în epocã, I. Faerstein, Bundism ºi sionism. Douã aspecte ale naþionalismului burghez,
„Unirea”, V, 1949, nr. 221 (2 aprilie), p.2.

183
Secret Circulara nr. 42 din 24 mai 1950

Cãtre Comitetul Judeþean PMR 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român a hotãrât sã lase liberã ple-
carea în statul Israel a acelor elemente din rândurile populaþiei evreieºti care îºi
vor exprima voinþa de plecare prin completarea formularelor distribuite de MAI.

Din lipsã de înþelegere justã a liniei partidului în aceastã chestiune, unele or-
ganizaþii de partid, organizaþii de masã ºi ale CDE-ului, în loc de a duce muncã de
lãmurire au lãsat ca naþionaliºtii sioniºti, duºmanii de clasã, sã foloseascã aceste
plecãri, atrãgând ºi unele elemente muncitoreºti, tehnicieni etc, cu o slabã pregã-
tire politicã.

Pe baza Hotãrârii Comitetului Central, Comitetele Judeþene îºi vor întocmi un
plan de acþiune, conform indicaþiilor de mai jos:

1) În reºedinþele de judeþ cu populaþie evreiascã, Comitetul de Partid Judeþean
va face un instructaj în legãturã cu aceastã problemã, la care vor participa:

a. Toþi tovarãºii cu munci politice din aparatul Comitetului Judeþean de Partid
(instructori, activiºtii secþiilor etc);

b. Birourile comitetelor de plasã ºi de sectoare de partid, unde existã populaþie
evreiascã.

c. 2-3 tovarãºi din conducerea sindicatelor, a UTM-ului ºi a UFDR-ului.
d. Preºedintele, vicepreºedintele ºi secretarul Comitetului Provizoriu Judeþean

ºi ai Comitetului Provizoriu Municipal.
e. Biroul Comitetului Judeþean CDE.
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2) Comitetul Judeþean PMR va alege un numãr de tovarãºi din cei care iau parte
la instructaj, cu care va face seminar. Aceºti tovarãºi vor fi apoi trimiºi sã prelu-
creze cu organizaþiile de bazã în care existã un numãr mai mare de tovarãºi evrei.

Acolo unde numãrul membrilor de partid evrei este mic, prelucrãrile se vor
face nu pe organizaþii de bazã, ci pe grupe de sectoare sau orãºeneºti.

La aceste prelucrãri vor participa ºi secretarii organizaþiilor de bazã, preºedinþii
sau secretarii Comitetelor de fabricã, care au muncitori ºi funcþionari evrei, pre-
cum ºi unii tovarãºi muncitori neevrei.

3) Îndeosebi se va insista pe linia sindicalã cu elementele muncitoreºti ºi tehni-
cieni. Comitetele de întreprinderi vor sta de vorbã individual ºi colectiv cu munci-
tori, ingineri, tehnicieni, contabili, medici etc evrei – convingându-i sã renunþe la
plecare. Acei care n-au manifestat dorinþa de a pleca ºi sunt elemente de încredere
ºi activi, vor fi folosiþi ca îndrumãtori.

De asemenea, se va prelucra cu membrii evrei ai Cooperativelor de producþie
(acolo unde sunt cooperatori evrei).

4) UTM-ul ºi UFDR-ul vor þine de asemenea consfãtuiri cu membrii organizaþi-
ilor lor, evrei ºi neevrei, în legãturã cu aceastã problemã (se vor evita consfãtuirile
cu un numãr mare deodatã).

5) Pe linia CDE-ului se vor lua urmãtoarele mãsuri:
a) CC al CDE-ului va trimite un numãr de instructori care vor þine ºedinþe cu

Comitetele Judeþene ale CDE-ului, unde se vor da îndrumãri cu privire la sarcinile
ce le revin. La aceste ºedinþe va lua parte ºi câte un membru al Biroului
Comitetului Judeþean PMR.

b) Dupã ce se vor termina prelucrãrile cu activul judeþean ºi cu membrii de par-
tid evrei, Comit. Jud. CDE va organiza:

– consfãtuiri cu activul CDE-ului;
– consfãtuiri cu îndrumãtorii;
– echipe de îndrumãtori pe strãzi ºi în cartiere, care vor sta de vorbã numai cu

elementele sãrace ºi mijlocaºe ale populaþiei evreieºti.

6) Organizaþiile de partid ºi de masã vor duce o muncã sistematicã de lãmurire
prin agitatori evrei – români ºi maghiari – ai populaþiei evreieºti, în special în rân-
durile elementelor productive din întreprinderi ºi instituþii (muncitori, tehnicieni,
ingineri, contabili, medici etc), pentru ca aceºtia sã rãmânã în Republica Popularã
Românã, unde au un viitor asigurat.

a. Se va arãta ce deosebeºte RPR de statul Israel: ce înseamnã a schimba cetãþe-
nia unui stat în care se construieºte socialismul, viaþa nouã, liberã, luminoasã,
pentru a deveni cetãþeni ai unei þãri capitaliste unde la putere este burghezia, o
þarã unde cei ce muncesc sunt exploataþi, asupriþi, o þarã aservitã imperialismului
american etc; o þarã care serveºte imperialiºtilor anglo-americani drept bazã de
pregãtiri rãzboinice împotriva Uniunii Sovietice ºi a þãrilor de democraþie popu-
larã.

b. Se vor arãta condiþiunile economico-politice din ce în ce mai grele ale
maselor muncitoare din Israel, ºomaj, lipsã de locuinþe, foamete, mizerie.

c. Se va intensifica demascarea ºi combaterea sionismului , a conþinutului sãu
reacþionar, contrarevoluþionar etc, se va trata problema evreiascã din punct de
vedere teoretic leninist-stalinist, în opoziþie cu punctul de vedere al sionismului,
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al bundismului, al Congresului Mondial Evreiesc, organizaþie care reprezintã in-
teresele imperialismului anglo-american ºi ale marii burghezii evreieºti inter-
naþionale; se va arãta cã problema evreiascã existã numai în þãrile capitaliste, fiind
legatã de exploatarea capitalistã ºi asuprirea naþionalã; rezolvarea problemei
evreieºti acolo unde proletariatul a rãsturnat burghezia ºi a luat în mâinile sale
puterea politicã – URSS ºi þãrile de democraþie popularã.

d. Presa localã de partid ºi a organizaþiilor de masã va ajuta la realizarea
sarcinilor stabilite în plan. Zilnic vor apare materiale în legãturã cu aceastã pro-
blemã.

e. Se vor lua mãsuri de combatere a zvonurilor lansate de reacþiune pe aceastã
chestiune.

f. La fel, organizaþiile de partid vor intensifica munca de combatere a mani-
festãrilor antisemite, sub orice formã s-ar manifesta ele.

7) Comitetele Judeþene de Partid, prin Consiliile Sindicale ºi Oficiile de Plasare,
vor sprijini încadrarea în producþie (în întreprinderi industriale, instituþii eco-
nomice) a elementelor dornice de muncã din populaþia evreiascã, rãmasã încã în
afara câmpului muncii productive.

Dacã în judeþul respectiv nu sunt posibilitãþi de încadrare, Oficiile de Plasare
vor îndruma, prin organul central al Oficiilor de Plasare, braþele de muncã disponi-
bile în judeþele cele mai apropiate, unde este nevoie de ele.

8) Atragem din nou atenþia cã acþiunea în legãturã cu emigrãrile se va concen-
tra în mod special pe lãmurirea elementelor muncitoreºti, tehnicieni, contabili,
medici, ingineri, mici meseriaºi.

Prin urmare, se va da atenþie specialã numai elementelor productive, cãutând
ca pe ele sã le convingem a renunþa la plecarea din þarã. Întreaga muncã va fi dusã
în spiritul luptei de clasã, combãtând ºi demascând elementele naþionaliste, ca
duºmani ai populaþiei muncitoare evreieºti.

9) Se atrage atenþia Comitetelor Judeþene de Partid cã acelor membri de partid,
care în ciuda muncii de lãmurire vor rãmâne totuºi pe vechea lor poziþie de a emi-
gra, sã li se ridice toate documentele de partid, sã fie excluºi ºi prelucraþi în org.
de bazã. În nici un caz nimeni nu trebuie sã fie lãsat a pleca cu documentele de
partid la el.

10) Comitetele Judeþene vor trebui sã fie foarte vigilente ca nu cumva sã se stre-
coare la plecare elementele urmãrite de autoritãþi (legionari, maniºti, fasciºti etc)

De asemenea, vor fi luate mãsuri pentru a împiedica înstrãinarea operelor de
artã ºi alte valori (aur, devize etc).

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român

(Arh.St.Cluj, Comitetul Judeþean PCR Cluj, fond 3, dos. 12/1950, f.1-4)
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184
Comitetul Democratic Evreiesc [mai 1950]
Turda

Raport de activitate
A CDE-ului din Turda ºi judeþ pe luna mai 1950

Începând cu data de 2 mai 1950, data apariþiei anunþului cã plecarea în Israel
este liberã, populaþia evreieascã a fost cuprinsã de influenþa curentului naþionalist.
La data de 3 mai a.c., la manifestarea culturalã sãptãmânalã obiºnuitã, nu s-au
prezentat decât 3 oameni, ºi aceia s-au interesat numai ce va fi. În aceste condiþiuni,
s-a þinut la data de 3.V a.c. o ºedinþã de birou, unde s-a analizat noua situaþie crea-
tã ºi s-a hotãrât ca imediat sã se ia legãtura cu tov. König, secretarul de la CDE
Cluj[1] ºi cu PMR din Turda. S-a mai hotãrât ca munca de lãmurire sã fie dusã cu
ºi mai mare tãrie de la om la om ºi la aceasta vor fi mobilizaþi, afarã de membrii în
birou, tovarãºii membri de partid, cei mai hotãrâþi ºi verificaþi, întocmind un plan
de muncã. 

La data de 12 mai 1950, Org. Jud. PMR a mobilizat pe toþi membrii de partid
evrei care, rãspunzând la chemare, au venit în numãr de 42 ºi au primit sarcini con-
crete. În faþa lor, tov. secretar al Jud. PMR Turda ºi tov. Merzlinger, membru în
Comitetul PMR jud. Turda, au prelucrat în mod amãnunþit întreaga problemã, care
a fost urmatã de discuþii ºi întrebãri. 

La data de 13 mai 1950, membrii de partid evrei au venit la CDE, unde au pri-
mit sarcini concrete astfel: dupã ce s-a prelucrat încã o datã importanþa problemei,
dupã ce s-a accentuat cã aceastã muncã de lãmurire se va duce (de altfel ca ºi pânã
acum) în spiritul luptei de clasã, cã masa muncitoare evreiascã ºi evreii cinstiþi ºi
apropiaþi de noi trebuie convinºi ca sã nu plece, cã partidul clasei muncitoare vrea
binele lor. Dupã acele discuþii, tov. au fãcut mici rapoarte despre activitatea lor din
ultimele 10 zile ºi dupã ce s-au analizat toate greutãþile semnalate de cãtre tovarãºi
ºi s-a arãtat amãnunþit care sunt mijloacele noastre de luptã pentru combaterea
acestora, s-au distribuit sarcini concrete, ca munca de lãmurire sã fie dusã pe strãzi,
împãrþind în fiecare stradã câte doi tov.

S-a mai hotãrât sã se organizeze în cadrul tuturor sindicatelor ºedinþe numai
cu sindicaliºti evrei, dându-se sarcini concrete tovarãºilor care urmeazã sã prelu-
creze problema. La aceste ºedinþe urmeazã sã fie prezenþi ºi secretarii de la org.
de bazã PMR.

La data de 17 mai 1950 a avut loc o conferinþã la CDE, unde tov. Lesch Al.,
membru în comitetul CDE, a þinut un moment politic cu situaþia politicã internã ºi
externã ºi a analizat situaþia din Israel. La discuþii au luat parte 11 tov., care au
completat în mod amãnunþit ºi documentar conferinþa. La aceastã conferinþã au
luat parte peste 120 de oameni.

La data de 21 mai a.c., tovarãºii au dat rapoartele lor despre munca depusã pe
teren. În general, s-a constatat cã munca de lãmurire n-a dat rezultate satisfãcã-
toare. Constatãrile tovarãºilor noºtri au fost adânc analizate ºi s-au tras concluzii
pentru îmbunãtãþirea muncii noastre în viitor. Ca încheiere, s-a tras ca sarcinã
celor prezenþi sã continue munca ºi pe mai departe ºi cu mai mult elan.
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La data de 25 mai a.c. s-a þinut o conferinþã despre sionism de tov. Farkas Iosif,
iar la discuþii au luat parte 7 tovarãºi, completând conferinþa. Au luat parte 52 de
oameni.

Atmosfera: Acþiunea de lãmurire a avut ºi unele rezultate. Astfel, o micã parte din-
tre cei care s-au înscris stau pe gânduri ºi sunt semne cã în cele din urmã nu vor pleca.

Planul nostru de muncã nu a putut fi respectat din cauza situaþiei nou create.
În asemenea condiþiuni, nu am fost în mãsurã sã activizãm atât echipele culturale,
formele de învãþãmânt, cât ºi echipele de încasatori. Pentru acest motiv, nici nu am
þinut de cuviinþã sã înaintãm planul nostru de muncã.

Þinem sã arãtãm, cu toatã situaþia grea în care ne aflãm, cã noi nu am primit
de la dv. nici pânã în prezent instrucþiuni pentru modul cum trebuie dusã munca
pe mai departe în situaþia actualã, neavând decât sprijinul judeþenei PMR. 

Menþionãm aici cã tov. König ne-a comunicat cã va sosi la Cluj un delegat al CC
al CDE, la care va participa ºi secretarul CDE din Turda, dar aceasta din urmã nu
ºtiu din ce motiv a fost revocatã.

Legãtura cu Luduºul a fost menþinutã, însã acolo situaþia este tot gravã ca ºi
înainte.

Deci, vãzând situaþia în care ne aflãm noi, vã rugãm ca – pentru a ne putea duce
munca cu folos la sfârºit – sã ne daþi instrucþiunile cuvenite, numai aºa putând da
pe viitor un raport de activitate cum se cere.

Înainte pentru îndeplinirea ºi depãºirea planului de stat.
Trãiascã Republica Popularã Românã.

[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 7, dos. 48/1950, f.3-4)

[1] Iosif König, secretarul CDE pe Cluj, era muncitor la uzinele „János Herbák”. Preºedinte al
CDE Cluj era Eugen Neuman.

185
Partidul Muncitoresc Român
Comitetul Judeþean Cluj

Notã despre atmosfera din rândul populaþiei evreieºti 
din judeþul Cluj în legãturã cu emigrãrile

În sânul populaþiei evreieºti din localitate ºi judeþ, în urma înlesnirilor date de
guvern în privinþa emigrãrii, în primele zile s-a putut constanta o agitaþie serioasã
care a cuprins aproximativ 70-75% din totalul populaþiei evreieºti de cca. 6100 su-
flete din judeþ, din care numãr cca. 5000 locuiesc în Cluj.

Începând din prima zi, agitaþia în jurul acestei probleme a arãtat o tendinþã
crescândã, zilnic au fost cuprinse noi ºi noi categorii de persoane.

Provocatorii ºi agenþii sioniºti, precum ºi persoane de bunã credinþã, dar care
au cãzut sub influenþa sioniºtilor, au dus o propagandã vie, sub pretextul cã emi-
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grarea se face cu consimþãmântul ºi aprobarea partidului. La început, singura or-
ganizaþie care a dus o campanie de combatere în aceastã problemã a fost organiza-
þia CDE.

Dupã ce partidul, prin prelucrãrile fãcute ºi prin articolele apãrute în ziarul
„Scânteia” ºi-a fixat poziþia în aceastã problemã, situaþia s-a schimbat simþitor. În
urma prelucrãrii fãcute pe linie de partid, cât ºi pe linia CDE-ului, din totalul celor
care i-au preocupat gândul de emigrare ºi ºi-au scos formulare, aproximativ 30-
40% ezitã ºi nu înainteazã actele, iar aproximativ 10% au renunþat sã plece.
Majoritatea celor care renunþã ºi ezitã sunt din categoria: muncitori în majoritate
ºi mai puþini la numãr intelectuali.

În urma prelucrãrii problemei de emigrare cu activul de partid, se duce o
muncã intensã de lãmurire în rândul populaþiei evreieºti din partea membrilor de
partid, combãtând agitaþia sionistã, în urma acestui fapt numãrul celor care re-
nunþã sã plece este în creºtere, îndeosebi a celor din categoria de muncitori din
diferite întreprinderi ºi fabrici.

Numãrul total pe judeþ a celor care ºi-au scos formulare pânã la data de 31 mai
1950 este de 1966, din acest numãr au depus actele pentru a pleca 992 persoane,
dintre care 89 muncitori, 323 mici meseriaºi, 289 funcþionari, 15 agricultori, 49
elevi ºi studenþi, 126 comercianþi ºi 101 casnici. Din acest numãr de 1966 persoane
au renunþat sã plece 30 familii cu 92 membri, în urma muncii de lãmurire a mem-
brilor de partid ºi din partea CDE-ului, numãrul celor care ezitã în loc sã renunþe
este în creºtere.

Din numãrul total de 992 persoane, care au depus actele pentru emigrare, sunt
în total 13 membri de partid, de la care au fost retrase carnetele de partid, dupã ce
ei au declarat cã sunt hotãrâþi sã plece în Israel.

În legãturã cu felul cum s-au prezentat înscrierile ºi depunerile de acte, situaþia
s-a prezentat astfel pânã la 1.V:

De la 1 decembrie 1949 ºi pânã la 1 mai 1950 au depus actele 280 persoane, de
la 1 mai pânã la 27 mai 1950 au depus actele 451 persoane ºi de la data de 27 mai
pânã la 31 mai au depus actele 261 persoane. De la data de 31 mai ºi pânã azi s-au
depus foarte puþine acte, ceea ce se datoreazã muncii de lãmurire, în urma cãrui
fapt foarte mulþi ºovãie sã-ºi depunã actele ºi o parte din ei renunþã sã-ºi mai pro-
cure actele necesare.

În general, putem spune cã prelucrarea poziþiei partidului faþã de emigrare a
pus pe gânduri pe mulþi din cei care au ridicat formulare. Munca de lãmurire se
continuã intens din partea membrilor de partid, având rezultate destul de bune. În
aceastã muncã sunt antrenate ºi organizaþiile de masã, care duc muncã de lãmurire
prin org. respective.

Cluj, la 6 iunie 1950

ªeful Sectorului cu documentarea de partid Secretar
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Judeþean PCR Cluj, fond 3, dos. 14/1950, f.269-270)
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186
138/1950-szig. biz. Szigorúan bizalmas
Bukarest, 1950. június 7.
Elõadó: Kecskédi köv. titk.

Tárgy: Izraeli kivándorlók kérdése

A Román Népköztársaság területén egyre nagyobb méreteket ölt a zsidó szár-
mazású egyének kivándorlási kérelme Izraelbe. Ez a kivándorlási láz súlyos prob-
lémák elé állítja a Román Népköztársaság kormányát mind politikailag, mind
gazdaságilag.

Politikailag súlyos azért, mert a román néprétegekben egy bizonyos fokú anti-
szemitizmus áll fenn egyrészt, másrészt pedig a kivándorlók között, illetve a kiván-
dorlásra jelentkezõk közt nagyon sok a párttag is. Ez súlyos probléma elé állítja
magát a Román Munkáspártot is. Pl.: az Állami Könyvkiadón belül a technikai
személyzet nagy része jelentkezett kivándorlásra. Magától értetõdõ, hogy akkor,
amikor a Román Munkáspárt amúgy is káderhiánnyal küzd, ez a tény egy erõs
érvágás lenne a Párt keretén belül is.

Gazdasági szempontból azért súlyos ez a kérdés, mert a kivándorlásra jelent-
kezõk legnagyobb része orvos, technikus, mérnök stb.

Az eddigi gyakorlat az volt román részrõl, hogy az illetõ kivándorlásra jelent-
kezõt, ha az üzemben vagy vállalatnál vagy közhivatalban dolgozott, azonnal elbo-
csátották. De mivel a kivándorlások elhárítása végett a Román Kormány sajtón
keresztül erõs ellenpropagandát fejt ki, ezt a gyakorlatot is megszüntették, és most
már nem mondanak fel az illetõ kivándorlónak, és dolgozhat tovább munkahelyén
a kivándorlási idõpontig. A kivándorlások megszüntetése, illetve annak egy
szûkebb keretbe való szorítása erõs érdeke a Román Kormánynak annál is inkább,
mert a román gazdaság most van erõs lendületben, a romániai nehézipar és köny-
nyûipar fejlõdése pedig erõsen küzd szakemberhiánnyal, és mint ilyen, nem mind-
egy, hogy a jó szakkádereket kiengedi vagy sem.

Ebbõl a célból a román sajtó nap mint nap közöl Izraelbõl érkezett leveleket,
amelyek olyan egyénektõl származnak, akik már kivándoroltak ugyan Izraelbe, de
még vannak itt rokonainak, vagy barátaik stb. Az „izraeli paradicsom”, ahogy a
román sajtó nevezi jelenleg Izraelt, a cionisták amerikai kiszolgálói vezetése alatt
nem tudja biztosítani a kivándorlóknak még a legelemibb életszükségletet sem,
nem beszélve arról, hogy a kivándorlók teljesen lakás nélkül vannak. Természete-
sen figyelemmel kísérjük a sajtó-ellenpropaganda hatását és azt, hogy a kivándor-
lók jelentkezése csökkenni fog-e vagy sem.

Itt kell megjegyeznem, hogy a követséget is nap mint nap ostromolják magyar
ajkú kivándorolni szándékozók abból a célból, hogy a követség igazolja azt, hogy
nincsenek felvéve a magyar állampolgárok soraiba. Felsõbb utasításra természete-
sen ilyen igazolást a követség nem bocsát ki.

Kállai Gyula Külügyminiszter elvtársnak! Budapest.
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[Traducere]

Bucureºti, 7 iunie 1950 Strict secret
Prezentator: Secretar Consular Kecskédi

Subiect: Problematica emigranþilor în Israel

Pe teritoriul Republicii Populare Române existã din ce în ce mai multe persoane
de origine evreiascã ce îºi manifestã dorinþa de a emigra în Israel. Aceastã febrã a
emigrãrii pune guvernul Republicii Populare Române în faþa unor probleme grave
atât din punct de vedere politic, cât ºi economic. 

Situaþia este gravã din punct de vedere politic, pe de o parte deoarece existã în
rândul populaþiei româneºti un anumit grad de antisemitism, iar pe de alta din
cauzã cã în rândul emigranþilor, respectiv al celor care cer sã emigreze, sunt foarte
mulþi membri de partid. De exemplu, în cadrul Editurii de Stat, majoritatea per-
sonalului tehnic a solicitat permisiunea de a emigra. Este de la sine înþeles cã mai
ales acum, când Partidul Muncitoresc Român se confruntã cu lipsa de cadre, acest
fapt ar afecta puternic ºi partidul. 

Din punct de vedere economic aceastã situaþie este gravã, deoarece majoritatea
celor care îºi manifestã dorinþa de a emigra sunt medici, tehnicieni, ingineri etc. 

Pânã în prezent, practica pãrþii româneºti a fost aceea de a-i concedia imediat
pe solicitanþi dacã lucrau în uzine, întreprinderi sau instituþii publice. Dar din
cauzã cã guvernul român a iniþiat o propagandã antiemigraþionistã foarte puternicã
prin intermediul presei, aceastã practicã a fost întreruptã, iar celor care doresc sã
emigreze nu li se desface contractul de muncã, ci pot sã funcþioneze la locul de
muncã pânã în momentul emigrãrii. Stoparea sau limitarea emigrãrii este un
deziderat major al guvernului român, în special datoritã faptului cã economia
româneascã este în plinã ascensiune, iar dezvoltarea industriei grele ºi uºoare se
confruntã cu o puternicã lipsã de cadre specializate. Ca atare, nu este indiferent
dacã specialiºtii foarte valoroºi sunt lãsaþi sã emigreze sau nu. 

De aceea, presa româneascã publicã în fiecare zi scrisori sosite din Israel – ex-
pediate de persoane care au emigrat deja, dar au rude sau prieteni aici. „Paradisul
din Israel”, dupã cum denumeºte presa româneascã Israelul, sub conducerea celor
aserviþi sioniºtilor americani, nu poate satisface nici mãcar nevoile elementare ale
imigranþilor, aceºtia fiind lipsiþi chiar ºi de adãpost.

Bineînþeles, urmãrim cu viu interes impactul contrapropagandei din presã, mai
exact dacã numãrul solicitãrilor de emigrare va scãdea sau nu. 

Trebuie menþionat faptul cã ºi Consulatul este asaltat de vorbitori de limba
maghiarã, care îi solicitã sã confirme faptul cã ei nu sunt incluºi pe lista cetãþenilor
maghiari. Conform instrucþiunilor date de nivelurile superioare, Consulatul,
bineînþeles, nu emite astfel de confirmãri. 

Tovarãºului Ministru de Externe Gyula Kállai. Budapesta.

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-J-Rom-16/j-
00937/1950)
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187
Comitetul Democratic Evreiesc
Judeþeana Someº-Dej

RAPORT GENERAL
Pe luna mai 1950

Viaþa politicã. În urma acþiunii de lãmurire ºi de combatere a emigrãrii în
Israel, pornitã de judeþeana de partid, pe linie de partid ºi a organizaþiilor de masã,
ºi totodatã ca rezultat al conferinþelor organizate pe linie de CDE ºi a muncii pe
teren a lãmuritorilor CDE, care au dus ºi duc o permanentã muncã de lãmurire de
la om la om, se poate constata în rândurile populaþiei evreieºti din judeþul nostru,
în loc de psihoza de emigrare care a luat proporþii serioase în primele sãptãmâni
ale lunii mai ºi care a fost rezultatul agitaþiei ºi propagandei sioniste în jurul cir-
cularei afiºate de Miliþie, în problema emigrãrii[1], se poate constata în ultimul
timp cã în loc de atmosfera agitatã ºi nervozitatea cu care se trata în rândurile po-
pulaþiei evreieºti problema emigrãrii, o îmbunãtãþire simþitoare în ceea ce priveºte
atmosfera politicã ºi o calmare în ceea ce priveºte preocuparea cu problema emi-
grãrii. O parte însemnatã a populaþiei evreieºti care ºi-a scos formularele cerere de
emigrare, sau ºi-a înaintat actele pentru plecare, se preocupã cu problema de a re-
nunþa la plecare ºi de a cere anularea actelor.

Ca rezultat al ajutorului primit de cãtre judeþeana de partid ºi de Comitetul
Central CDE, prin tov. instructor Berkovici Laurenþiu, printr-o serioasã muncã de lã-
murire am reuºit ca cu ocazia ºedinþei plenare din 28 mai 1950, ca patru elemente
sã rupã ºi sã cearã anularea actelor înaintate în interes de emigrare în Israel. Acestea
au fost primele rezultate pozitive ale muncii noastre de lãmurire, pentru combate-
rea tendinþelor de plecare în Israel. Prin intensificarea muncii de lãmurire, atât în
oraº, cât ºi în judeþ, pânã în ziua de azi am ajuns la un numãr de 15 renunþãri, ele-
mente care ºi-au rupt formularele cerere de emigrare. Totodatã, avem perspectiva la
noi renunþãri, care la rândul lor suntem siguri cã vor avea o influenþã mare asupra
celorlalte elemente ºovãitoare, în ceea ce priveºte problema emigrãrii.

Elementele sioniste au dus o permanentã agitaþie ºi propagandã în ceea ce
priveºte emigrãrile, lansând diferite zvonuri menite sã contribuie la creºterea ten-
dinþelor de plecare în Israel, care apoi au fost colportate mai departe de toþi acei
care se preocupau cu problema emigrãrii, fiind între acestea ºi elemente cinstite,
de bunã credinþã, care au ajuns sub influenþa propagandei burghezimii evreieºti,
devenind astfel unelte ale agitaþiei sioniste. Astfel, s-a lansat zvonul cã formularele
cerere de emigrare sunt într-un numãr limitat, deci trebuie scoase formularele cât
mai repede (pânã când se mai gãsesc) ºi au reuºit chiar sã creeze o atmosferã de
nervozitate ºi o accelerare în ceea ce priveºte scoaterea formularelor. Dupã ce o
parte însemnatã a populaþiei evreieºti din judeþ ºi-a scos formularele, a fost lansat
un alt zvon, cã actele nu se vor primi decât pânã la sfârºitul lunii mai, deci trebuie
acceleratã procurarea ºi înaintarea actelor. În ultimul timp, când deja elementele
sioniste vãd cã, cu toatã agitaþia ºi propaganda lor, sunt elemente care cu toate cã
au fost influenþate sã-ºi scoatã formulare pentru emigrare, ºi-au anulat actele pen-
tru plecare ºi alte multe elemente care au devenit ºovãitoare ºi se preocupã cu
problema de a renunþa la plecare, vin cu o nouã tezã, cã în zadar renunþã deja cine-
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va la plecare cã în toatã viaþa lui va suferi din cauza acestei greºeli ºi vor fi de-
clasaþi din punct de vedere politic. Obrãznicia elementelor sioniste a ajuns pânã
acolo cã, din lipsa noastrã de vigilenþã, au reuºit sã-l influenþeze pe tânãrul munci-
tor Dub Lazãr Lupu din comuna Târgu Lãpuº, care s-a deplasat la Dej sã participe
la ºedinþa plenarã CDE din 28 mai, cu ocazia cãreia sã-ºi rupã formularele de
cerere de emigrare, sã nu se prezinte la ºedinþã, fãcându-l trãdãtor al evreimii ºi
duºman al familiei sale, astfel cã respectivul nu s-a prezentat la ºedinþã. N-am
reuºit sã demascãm elementele în cauzã, nefiind cunoscute de tânãrul Dub.

Cu ocazia ºedinþei plenare din 31 mai 1950, am arãtat cã singura noastrã
metodã în lupta noastrã pentru combaterea tendinþelor de emigrare în Israel în faþa
elementelor cinstite este munca de lãmurire ºi de convingere, însã vom lovi fãrã
cruþare în toþi aceia care duc o propagandã duºmãnoasã faþã de regimul nostru, faþã
de CDE. Totodatã, cu ocazia acestei ºedinþe, au fost demascaþi: Markovits Suli din
comuna Târgu Lãpuº, care se întreþine la Dej, un element fost speculant, care este
cunoscut cã comportã glume reacþionare ºi a fãcut o propunere la un cunoscut de
al sãu, Hubert Adolf, cã în caz dacã are nevoie de bani pentru cheltuieli de plecare
în Israel, îl poate ajuta la nevoie cu un împrumut de 60.000 de lei; un caz asemãnã-
tor la comuna Uriul de Sus, unde chiaburul evreu Gold Wolf se face mãrinimos ºi
influenþeazã pe Salamon Carol, un element sãrac din comuna respectivã, sã emi-
greze în Israel, ajutându-l cu bani sã-ºi procure actele ºi sã-ºi pãrãseascã soþia cu
care trãieºte de cinci ani în concubinaj ºi copilul pe care îl are din aceastã cãsãto-
rie, în etate de 4 ani (soþia nefiind evreicã). Prin demascarea fãcutã am arãtat cã
cum aratã acei care au interesul sã agite problema emigrãrii în Israel, care nu se
pot împãca uºor cu regimul nostru democrat. Aceste demascãri au avut ca rezultat
încetarea într-o mare mãsurã a agitaþiei ºi propagandei sioniste, care era destul de
accentuatã în judeþul nostru. Demascãrile au fost un avertisment dat tuturor acelo-
ra care au devenit colportatori ai zvonurilor reacþionare, pornite de sioniºti.

Organizatoric: Toatã munca noastrã în luna mai 1950 a fost concentratã asupra
obiectivului cel mai principal, care ne stã în faþa noastrã în momentul de faþã,
lupta pentru combaterea tendinþelor de emigrare în Israel. În acest scop am þinut
trei ºedinþe cu lãmuritorii, repartizând sarcini concrete individuale fiecãrui lãmu-
ritor, repartizând 110 familii cinstite evreieºti din Dej, cu care vom duce în mod
organizat ºi continuu o muncã de lãmurire pentru combaterea tendinþelor de ple-
care în Israel. Totodatã, în ziua de 4 iunie, 34 de lãmuritori s-au deplasat la cele
cinci comitete din judeþ, unde pe lângã ºedinþele plenare în cadrul cãrora s-a pre-
lucrat teza primitã de la CC [al] CDE, în legãturã cu problema emigrãrii, de cãtre
conferenþiarii judeþenei CDE, s-a mai dus o muncã de lãmurire de la om la om cu
elementele cinstite care se preocupã cu problema emigrãrii. În judeþ, situaþia se
prezintã în felul urmãtor:

Gherla: În Biroul Comitetului CDE au rãmas trei tovarãºi care nu se preocupã
cu problema emigrãrii, ºi anume: Schwartz Martin (secretarul), Markovits Adalbert
(resp. de evidenþã) ºi Lazãr Melhior (resp. cultural). Tovarãºii Klein Avram (resp.
administrativ) ºi Pataki Herman (resp. organizatoric) ºi-au scos formularele. În
plasa Gherla sunt în total 52 familii, respectiv 166 suflete evreieºti, dintre care 15
familii sunt hotãrâte sã nu plece, sunt alte 8 familii ºovãielnice, însã numãrul aces-
tora continuã sã creascã.

La Gherla au fost deplasaþi 6 lãmuritori, în frunte cu resp. dr. Weisz Ernest.
Conferinþa a fost þinutã de cãtre tov. Sajovits Izu. Au fost prezente 70 de persoane,
însã la discuþii n-am reuºit sã antrenãm decât o singurã persoanã, care a luat cu-
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vântul contra problemei emigrãrii. Conferinþa þinutã a avut un efect simþitor în
rândul maselor evreieºti, se poate constata o preocupare a problemelor prelucrate.

Târgul Lãpuº: În Biroul Comitetului au rãmas trei tovarãºi care nu se preocupã
cu problema emigrãrii: tov. Brüger Feibiº, secretarul; Kaufmann Leo, resp. cultural;
Hubert Adolf, resp. de evidenþã. Tovarãºii Indig Géza, resp. organizatoric, ºi tov.
Samuel Leopold ºi-au scos formularele. În plasa Târgu Lãpuº sunt 104 suflete, res-
pectiv 49 familii, dintre care 10 familii sunt hotãrâte sã nu plece, iar restul ele-
mentelor evreieºti în mare parte sunt elemente ºovãitoare.

La Târgu Lãpuº au fost deplasaþi 7 lãmuritori, în frunte cu responsabilul
Grossmann Francisc. Conferinþa a fost þinutã de cãtre tov. Nasch Emil. Au fost
prezenþi 40 de activiºti ºi simpatizanþi ai CDE-ului. La discuþii au luat cuvântul 4
elemente, 3 pozitiv ºi o femeie negativ, la problemele prelucrate. Am asistat la un
caz specific, ºi anume când fetiþa unui croitor Elias Ignatz din Târgu Lãpuº, în etate
de 11 ani, care este pionierã, a fost dusã la Dej sã i se facã fotografii necesare pen-
tru emigrare, la cererea pãrinþilor ca sã-ºi scoatã cravata de pionier, fetiþa s-a opus
spunând cã niciodatã nu-ºi va scoate cravata de pionier, pe care vrea s-o pãstreze
cu cinste. Lãmuritorii, împreunã cu fetiþa, au reuºit sã lãmureascã pe pãrinþi, care
au anulat actele de plecare cu ocazia ºedinþei ºi care luând cuvântul au arãtat cã
cum au ajuns sub influenþa agitaþiei sioniste ºi au documentat cã hotãrârea pe care
au luat-o, fiind ajutaþi de prietenii veniþi din Dej, este în interesul lor ºi al familiei
lor, ºi acesta este drumul pe care trebuie sã aleagã oricare element cinstit evreu care-ºi
iubeºte familia ºi care þine la fericirea lui. Cuvintele rostite de Eliaº Ignatz, precum
ºi conferinþa þinutã au avut o influenþã mare asupra ascultãtorilor.

Ileanda: La Biroul CDE-ului din Ileanda, singur secretarul Riff Alexandru nu se
preocupã cu problema emigrãrii. Restul membrilor din Biroul CDE ºi-au scos for-
mularele de emigrare. În plasa Ileanda, din 38 familii evreieºti, sunt trei familii
care nu ºi-au scos formularele, ceilalþi se preocupã cu problema emigrãrii.

La Ileanda au fost deplasaþi 5 lãmuritori, responsabilul echipei fiind tov.
Schwartz Tiberiu. Conferinþa a fost þinutã de cãtre tov. Eisikovits Mihai. La discuþii
s-au înscris trei elemente la cuvânt, care cãutau sã motiveze voinþa de plecare a lor,
cu motive sentimentale familiare. Lãmuritorii au dus totodatã o muncã de lãmurire
de la om la om, elementele în proporþie de 50% sunt ºovãitoare, însã n-am reuºit
pânã în prezent sã lãmurim elementele de a anula actele de plecare.

Beclean: La comitetul din Beclean situaþia este cea mai rea dintre toate
comitetele din judeþ. Tot Biroul CDE, împreunã cu secretarul Berl Iacob, ºi-au scos
formularele pentru emigrare. În Beclean în total sunt 130 de suflete evreieºti,
aproximativ 50 de familii, dintre care toþi ºi-au scos formularele cerere de emi-
grare. Faptul cã tov. Franck Moise, membru în Biroul de plasã al partidului din
Beclean ºi secretarul Comitetului din Beclean, Berl Iacob, au fost primii care ºi-au
scos actele pentru emigrare, a avut un efect negativ în cadrul maselor evreieºti din
plasa Beclean.

La Beclean au fost deplasaþi 6 lãmuritori, care au dus o muncã de lãmurire de
la om la om. Conferinþa a fost þinutã de cãtre tov. dr. Olhbaum Alexandru, care însã
a vorbit într-un nivel prea ridicat ºi a întrebuinþat prea puþine exemple pentru
documentarea poziþiei noastre contra emigrãrilor. S-a putut constata din partea
celor 40 de elemente care au participat la conferinþã o rezervã faþã de problemele
prelucrate, nimeni n-a luat cuvântul la discuþii.

Reteag: În plasa Ciceu (Reteag) sunt în total 123 suflete, respectiv 56 familii
evreieºti. Din Biroul CDE, singur secretarul, Hirsch Samoilã, nu se preocupã cu
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problema emigrãrii. În toatã plasa în total sunt trei familii care sunt decise sã nu
emigreze, ceilalþi toþi ºi-au scos formularele cerere de emigrare.

La Reteag au fost deplasaþi 6 lãmuritori, în frunte cu resp. Ghidali Emil.
Conferinþa a fost þinutã de cãtre tov. dr. Rosenthal Ludovic ºi a avut un efect simþi-
tor asupra maselor. Au fost prezenþi 70 de activiºti ºi simpatizanþi ai CDE-ului. La
discuþii s-a înscris la cuvânt tov. Blum Isak, membru în Comitetul de plasa Ciceu,
care a ridicat problema cã este antisemitism ºi o mulþime de alte probleme nega-
tive, fãrã sã poatã documenta ceva din cele arãtate. Dupã ºedinþã, lãmuritorii au
stat de vorbã cu unii tovarãºi în mod individual, ducând o muncã de lãmurire cu
aceºtia, fãrã însã sã reuºim sã-ºi anuleze careva actele de plecare. Însã problema
renunþãrii la plecare a devenit o preocupare în rândurile maselor evreieºti.

Cu ocazia deplasãrilor fãcute în ziua de 4 iunie la Comitetele susmenþionate, în
toate localitãþile s-a luat legãtura cu Comitetul de plasã al partidului, fãcând în
comun o analizã a situaþiei în ceea ce priveºte problema emigrãrii, în localitatea
respectivã. Totodatã, am pus un mare accent la toate Comitetele pe popularizarea
acelora care au cerut anularea actelor de plecare în Israel, aceasta având o mare in-
fluenþã asupra maselor evreieºti din judeþ, care urmãresc cu atenþie atitudinea
populaþiei evreieºti din oraº, respectiv Dej.

Dej: La Dej s-au þinut douã ºedinþe plenare, una în ziua de 28 luna mai 1950,
la care a fost prezent din partea CC-CDE tov. Berkovits Laurenþiu ºi din partea
judeþenei PMR tov. Lilienfeld Iosif, membru în Biroul Jud. PMR. La aceastã ºedinþã
a luat cuvântul tov. Berkovits Laurenþiu, care a prelucrat problema emigrãrii. Au
fost prezenþi 88 de activiºti[2]. Cu ocazia acestei ºedinþe s-au rupt primele formu-
lare cereri de emigrare în Israel. La discuþii nici un activist nu s-a înscris la cuvânt,
afarã de cei care ºi-au anulat formularele. Aceasta a rezultat dintr-o greºealã a
noastrã, cã am scãpat din vedere sã pregãtim dinainte vreo câþiva tovarãºi pentru
a lua cuvântul.

A doua ºedinþã plenarã s-a þinut în ziua de 31 mai 1950, cu ocazia cãreia tov.
Sajovits Izu a þinut o conferinþã intitulatã „Sionismul, ideologia burgheziei naþio-
naliste evreieºti, în slujba imperialismului”, dupã broºura lui Bercu Iosif, editatã
de CC-CDE. La aceastã ºedinþã au fost demascaþi de cãtre tov. Nasch Emil, secre-
tarul CDE-ului elementele duºmãnoase Markovits Suli ºi Gold Wolf, care au dus o
agitaþie sionistã în rândurile populaþiei evreieºti. Au fost prezenþi la ºedinþã 130 de
activiºti ºi simpatizanþi ai CDE-ului. La discuþii s-au înscris 4 tov., care au demas-
cat uneltirile sioniºtilor ºi ºi-au luat angajamente sã lupte pentru combaterea agi-
taþiei ºi propagandei sioniste.

La Dej situaþia se prezintã în prezent în felul urmãtor: dintre 330 de familii,
sunt 66 de familii care nu ºi-au scos formulare sau au renunþat la emigrare, anu-
lând formularele, care reprezintã un procentaj de 20% faþã de populaþia totalã
evreiascã din oraº. Din numãrul de 107 de activiºti ai CDE-ului, 73 de activiºti ºi-au
scos formularele, ceea ce reprezintã un procentaj de 69% din totalul activiºtilor
CDE din Dej. Însã precum am arãtat în analiza situaþiei politice, se constatã o pre-
ocupare de a renunþa la plecare la o parte a populaþiei evreieºti.

În ceea ce priveºte munca de agitaþie ºi propagandã în jurul problemei de emi-
grare, am popularizat scrisori venite din Israel prin gazeta noastrã de perete,
ziarul de stradã al oraºului ºi prin multiplicarea celor douã scrisori pe care le-am
difuzat într-un numãr de 150 exemplare atât în oraº, cât ºi în judeþ. Totodatã, am
pus un mare accent pe popularizarea acelora care au cerut anularea actelor, prin
lãmuritorii noºtri, atât în oraº, cât ºi în judeþ, precum ºi prin radio-amplificator,
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care aproape zilnic difuza numele acestora, preocupându-se pe larg cu problema
emigrãrii.

Lipsuri ºi slãbiciuni:
– N-am organizat suficient controlul muncii de lãmurire prin membrii Biroului

Judeþean.
– N-am popularizat deloc acþiunile noastre în presã, cu toate cã am avut o

mulþime de material pe care l-am fi putut publica.
– N-a fost dusã o muncã destul de planificatã în ultimul timp, unele acþiuni ale

noastre nefiind înainte planificate ºi care a rezultat într-o mare mãsurã cã s-a dus
o muncã sectarã din partea secretarului care n-a putut cuprinde destul de bine
munca, pierzându-se în chestiuni mãrunte de birou, neglijând astfel alte probleme
mai importante.

Planul de muncã pe perioada de 25 aprilie-25 mai 1950 a fost înaintat încã în
ziua de 25 mai atât CC-CDE, cât ºi Judeþenei PMR. Vom întocmi ºi trimite rapoarte
periodice din 10 în 10 zile în ceea ce priveºte problema emigrãrii.

Secretar Dej, la 10 iunie 1950
Nasch Emil

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Someº-Dej, fond 5, dos. 185/1950, f.10-13)

[1] Încã din 1947, într-un raport politic al Comitetului Judeþan PCR Someº-Dej (din 3 septem-
brie), se constatau urmãtoarele: „O problemã serioasã în judeþ este munca reacþiunii în sânul
evreimii de a-i mobiliza pentru emigrãri, munca depusã prin organizaþii sioniste, Mizrahi,
Ichud ºi Somer-Haþair. 80% din populaþia evreiascã este cuprinsã în aceste organizaþii ºi chiar
membrii de partid. Sunt tendinþe serioase în mase. CDE ºi-a pierdut influenþa asupra evreimii,
aceasta se datoreazã ºi lipsei noastre de legãturã strânsã cu CDE” (Arh.St.Cluj, Comitetul
Regional PCR Someº-Dej, fond 4, dos. 8/1947, f.26).
[2] Asupra acestei ºedinþe din 28 mai vezi nota informativã nr. 131 a Grupului Documentãrii
de Partid din 12 iunie 1950, la care au participat, în afara celor menþionaþi, reprezentanþi de la
Miliþie ºi Securitate, fãcându-se totodatã instructajul celor care urmau sã plece pe teren pentru
a-i convinge sã renunþe la emigrare pe cei ce-ºi depuseserã actele (Arh.St.Cluj, Comitetul
Regional PCR Someº-Dej, fond 5, dos. 185/1950, f.14-17).

188
Comisia Judeþeanã de Verificare Cluj

Referat
Fodor Friedman Ludovic

Data ºi locul naºterii: 25.VIII.1917, com. Ocna Mureºului, jud. Alba. Originea
socialã: mic burghezã. Profesia de bazã: funþionar. Stagiul în partid: 1946.

A terminat 8 cl. de liceu ºi încã ca elev s-a încadrat în org. sionistã. Atât cu
ocazia vacanþelor, cât ºi dupã terminarea liceului a lucrat în diferite întreprinderi
ºi moºii, în cadrul taberei „Haluþi”, cu scopul de a se pregãti profesional pentru a
pleca în Palestina. În luna septembrie 1938 a ºi plecat în Palestina, iar în 1939 s-a
reîntors în þarã ºi a fost încorporat la Reg. 3 Grãniceri, de unde s-a desconcentrat
în anul 1940.
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Între anii 1940-41 rãmâne în Cluj sub ocupaþie maghiarã, fãrã serviciu. Fiind
evreu ºi locul naºterii era România, a fost mereu persecutat de autoritãþile maghiare.
Pentru a scãpa de persecuþie, a hotãrât sã plece în România ºi a luat legãtura cu un
individ cu ajutorul cãruia vroia sã treacã graniþa în clandestin. Acest individ a fost
arestat de poliþia maghiarã ºi în urma acestuia a fost arestat ºi el, fiind bãnuit cu
spionaj. În urma procesului a fost condamnat la moarte, care pedeapsã a fost trans-
formatã apoi la închisoare pe viaþã. Pentru executarea pedepsei a fost dus la
Budapesta, mai pe urmã la muncã obligatorie în diferite localitãþi din Ungaria.

La închisoare, la munca obligatorie, a fãcut cunoºtinþã cu mai mulþi tovarãºi
care lucrau în ilegalitate ºi de la aceºti tovarãºi a primit o educaþie comunistã. În
anul 1944 dezerteazã de la munca obligatorie ºi cu acte false rãmâne ascuns pe te-
ritoriul Ungariei, unde dupã eliberare s-a încadrat în Partidul Comunist Maghiar.

Se reîntoarce în þarã în luna martie 1945 ºi tot în acest an este numit ºef de
secþie la Tribunalul Poporului în Cluj. Din 1946 lucreazã ca funcþionar la ziarul „Új
út”, în acest an se înscrie în PCR.

Este o fire nervoasã, materialist ºi influenþabil. Cu toate cã a suferit mult sub
regimul capitalist ºi fascist, avea legãturã cu tovarãºi din ilegalitate care l-au aju-
tat sã dezerteze de la munca obligatorie; nu este pãtruns de ideea socialistã. În loc
ca sã contribuie la construirea socialismului la noi în þarã ºi-a fãcut actele de ple-
care în statul Israel. Dând dovadã prin aceasta de neîncredere în regimul nostru ºi
rezolvarea problemei naþionale, cautã într-un stat capitalist.

În baza celor de mai sus, Comisia Judeþeanã de Verificare propune excluderea
lui din partid.

Cluj, la 13 iunie 1950

Urmeazã semnãtura membrilor care formeazã comisia: [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 8, dos. 86/1950, f.33)

189
Proces-verbal al ºedinþei cu tov. secretari 
ai comitetelor de partid judeþean ºi instructorii CC al PMR
15 iunie 1950

[...]*

Tov. Miron Constantinescu vorbeºte în legãturã cu poziþia partidului în
chestiunea plecãrii evreilor din România în statul Israel.

Comitetele de Partid Judeþene au sesizat în ultimul timp Comitetul Central
asupra situaþiei care s-a creat într-o serie de întreprinderi ºi instituþii în legãturã cu
chestiunea emigrãrii în Israel a unei pãrþi din populaþia evreiascã. Secretariatul
Comitetului Central a luat o hotãrâre în aceastã privinþã. Printr-o circularã trimisã
de curând s-a comunicat conþinutul acestei hotãrâri ºi mãsuri practice ce trebuie
luate.

Voi da câteva explicaþii în legãturã cu aceastã hotãrâre. În RPR sunt cca. 300-
350.000 evrei. O parte din aceºtia, dupã statistica din 1948 – 135.000 –, nu cunosc
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decât limba idiº, iar peste 200.000 vorbesc limbile românã ºi maghiarã. Mulþi din
ei sunt de multe generaþii stabiliþi în þara noastrã. Din punct de vedere al clasei,
majoritatea populaþiei evreieºti este o populaþie mic burghezã, foarte mulþi negus-
tori ºi mici negustori, meseriaºi ºi liberi profesioniºti, o parte este burghezã ºi în
ultimul timp a crescut numãrul muncitorilor. În aceastã privinþã, guvernul repu-
blicii noastre a hotãrât ca sã ajute acei mic-burghezi, liberi profesioniºti, meseriaºi
care vor sã intre în fabrici, care vor sã intre în procesul de producþie, sã fie ajutaþi
în calificarea lor în producþie, pentru a-ºi transforma situaþia lor socialã.

Cu toate mãsurile acestea luate ºi pe linie economicã, ºi pe linie politicã, se con-
statã în ultima vreme o creºtere puternicã a curentului pentru emigrare în statul
Israel, care se datoreºte în primul rând unei intensificãri a propagandei sioniste.
Sionismul este un curent naþionalist burghez evreiesc, care este susþinut pe de o
parte de burghezia evreiascã din þara noastrã ºi pe de altã parte de imperialiºtii
anglo-americani. Mai mult, tot mai clar se poate vedea în ultimii ani cã organizaþi-
ile sioniste au devenit agenturi ale imperialismului anglo-american în þara noastrã.

Partidele sioniste au fost dizolvate de cãtre guvern acum un an, un an ºi jumã-
tate, pentru cã partidul ºi guvernul nostru considerã cã aceste partide naþionaliste
nu trebuie sã aibã în RPR drept de activitate legalã. Sionismul s-a organizat pe baze
ilegale. Acestea n-au fost supravegheate de organele noastre ºi ei au reuºit, inten-
sificându-ºi propaganda, sã câºtige o influenþã în rândurile populaþiei evreieºti,
mai ales a populaþiei mic-burgheze din þara noastrã ºi sã provoace acest curent
pentru emigrare în Israel. S-au folosit de provocãrile rãzboinice ale imperialiºtilor,
au cãutat sã provoace teama de un nou rãzboi, folosindu-se de argumentul cã în
cazul unui nou rãzboi vor avea din nou multe suferinþe de îndurat. S-au folosit de
faptul cã unora din mic-burghezii evrei le-a venit greu sã se încadreze în procesul
de producþie, sã devinã muncitori, cã unora le place sã-ºi continue viaþa în felul
cum au dus-o pânã acum, adicã trãind din afaceri comerciale. Sigur cã la astfel de
elemente, propaganda sionistã, care prezenta Israelul ca un stat în care vor avea
multe posibilitãþi de afaceri economice, a prins.

Trebuie sã recunoaºtem cã munca noastrã pe linie de partid pentru combaterea
sionismului, aceastã muncã de lãmurire asupra adevãratei situaþii din Israel,
asupra adevãratei situaþii economice a statului Israel, aceastã muncã a fost în
multe locuri neglijatã de organizaþiile noastre de partid. S-a considerat în mod uºor
cã toþi evreii sunt democraþi, progresiºti, în unele locuri aceastã problemã a fost
chiar ignoratã sau consideratã ca o treabã a CDE-ului ºi Comitetelor de partid
judeþene ºi organizaþiilor de bazã din întreprinderi, au lãsat-o pe seama unui organ
a cãrui muncã nu are rezultate decât dacã este sprijinitã, îndrumatã ºi condusã de
cãtre Comitetele de partid judeþene ºi organizaþiile de bazã.

Din aceastã pricinã, atunci când în urma unei hotãrâri a guvernului s-a permis
punerea la dispoziþie a celor care vor sã plece a formularelor necesare plecãrii, s-a
produs o adevãratã avalanºã de astfel de cereri de formulare. Sunt oraºe întregi din
Moldova ºi Ardeal unde au ridicat aceste formulare ºi intenþioneazã sã le com-
pleteze ºi sã se înscrie pentru plecare. Mai grav este faptul cã în unele locuri mem-
bri de partid trecuþi prin verificare au ridicat ºi ei formulare ºi s-au înscris pentru
plecare; directori de întreprindere, membri cu oarecare rãspundere s-au înscris
pentru emigrare.

Problema aceasta a devenit o problemã importantã, cãreia conducerea partidului
i-a acordat o deosebitã atenþie. Punctul de vedere al conducerii partidului este expus
în hotãrârea luatã în ziua de 12 mai anul acesta. Aceastã hotãrâre aratã cã acelor evrei
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care sunt obsedaþi de acest gând al plecãrii lor – aceastã masã de oameni care este tot
timpul cu ochii aþintiþi în altã parte, formeazã un teren prielnic de agitaþie pentru
duºmani –, acestora li se permite plecarea în Israel. Dar în privinþa muncitorilor evrei
ºi a tehnicienilor evrei, a medicilor, inginerilor, a oamenilor muncii evrei care sunt în-
cadraþi în procesul de producþie, care sunt încadraþi în diverse servicii, sã ducem o
muncã specialã cu dânºii, pentru a-i determina sã nu plece ºi sã rãmânã în RPR, ceea
ce este conform intereselor lor, conform aspiraþiilor lor pentru o viaþã mai fericitã.

În aceastã privinþã, trebuie sã aplicãm principiul de clasã, care îndrumã toatã
activitatea partidului nostru. Într-un fel privim burghezia evreiascã ºi acea parte a
micii-burghezii evreieºti care nu vor sã se încadreze în viaþa economicã a republicii
noastre ºi altfel pe toþi aceia care desfãºoarã o muncã utilã societãþii. În timp ce faþã
de prima categorie nu vom împiedica plecarea lor, în privinþa celor din a doua cate-
gorie, trebuie sã depunem o muncã permanentã, perseverentã, de lãmurire a lor, de
îndrumare a lor pe drumul just, de convingere a lor cã aci este patria lor.

Care trebuie sã fie temele pe care sã le discutãm cu aceºti oameni ai muncii
evrei? În primul rând trebuie sã-i lãmurim asupra adevãratei situaþii din Israel, sã
arãtãm care este caracterul politic al regimului din Israel. La conducerea statului
se aflã Mapam-ul, adicã social-democraþii de dreapta, agenþi ai imperialiºtilor
anglo-americani. Ben-Gurion ºi ceilalþi conducãtori sunt legaþi de interesele anglo-
americane. În statul Israel este o dictaturã a burgheziei evreieºti sprijinitã pe 
social-democraþia de dreapta pe de o parte, pe de altã parte de partidele clericale
evreieºti. Trebuie lãmuriþi oamenii evrei din þara noastrã cã în Israel nu este un
regim democratic, cã este un regim burghez-reacþionar, care se sprijinã pe aceste
partide ale social-democraþiei de dreapta ºi clericale evreieºti.

O altã chestiune este aceea a situaþiei economice din statul Israel, care se
agraveazã tot mai mult. Acolo nu este dezvoltatã o industrie grea. Regimul politic
burghez nici nu are interesul sã industrializeze aceastã þarã. Situaþia economicã a
oamenilor muncii din Israel se înrãutãþeºte tot mai mult, existã mulþi ºomeri. Vin
mereu emigranþi din diferite þãri ale lumii, statul nu construieºte locuinþe ºi aceºtia
locuiesc în lagãre ºi barãci, iar alimentaþia este mizerabilã. Fãrã perspective de
muncã, condiþii de viaþã proaste, care se agraveazã pe zi ce trece, aceasta îi aºteap-
tã pe aceºti emigranþi ºi ziarele dau destule date în aceastã privinþã, le gãsim în
„Scânteia”, „Unirea”, „Contemporanul”[1].

Sionismul este un curent naþionalist reacþionar, un curent naþionalist burghez,
sprijinit de imperialiºtii anglo-americani. Trebuie lãmuriþi oamenii muncii evrei
din þara noastrã cã tot aºa cum trebuie sã lupte împotriva fascismului român ºi
maghiar, trebuie sã lupte ºi împotriva fasciºtilor evrei, adicã a sioniºtilor. Iatã cum
a precizat conducerea partidului nostru temele care trebuie sã formeze lãmurirea
oamenilor muncii evrei.

Presa de partid, ziarele locale, de asemenea sã fie îndrumate în acest sens. Aþi
vãzut cum presa centralã conþine în aproape fiecare numãr un articol care se ocupã
de aceastã chestiune ºi care lãmureºte poziþia partidului faþã de sionism. ªi presa
localã trebuie îndrumatã în acelaºi sens.

Comitetele de partid judeþene, organizaþiile de bazã trebuie sã prelucreze aces-
te materiale ºi sã ducã muncã de lãmurire ºi de convingere atât în cadrul organi-
zaþiilor de partid, cât ºi în cadrul organizaþiilor de masã, cât ºi în rândul populaþiei
locale evreieºti. Circularele care le-aþi primit precizeazã concret cum trebuie dusã
munca de lãmurire, pe grupe în care sã fie ºi membri de partid evrei ºi români, în
organizaþiile de masã, de asemenea CDE-ul trebuie sprijinit în muncã ºi trebuie sã
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primeascã directive de la Comitetul de Partid Judeþean, sã primeascã îndrumarea
ºi ajutorul partidului. În cartierele unde trãieºte populaþie masivã evreiascã trebuie
organizate echipe mixte din tovarãºi evrei ºi români care sã meargã în casele
muncitorilor evrei ºi sã ducã aceastã muncã de lãmurire ºi îndrumare. Vor trebui
organizate conferinþe publice cu teme pe linia datã de conducerea partidului, în
care sã se arate care este poziþia noastrã, care sunt perspectivele care le are popu-
laþia evreiascã din þara noastrã. În toate prelucrãrile trebuie fãcutã antiteza dintre
situaþia din RPR, unde sunt oamenii liberi, ºi perspectivele, ºi pe de altã parte situ-
aþia din Israel actualã ºi perspectivele mai grave în viitor.

Acestea sunt sarcinile care revin Comitetelor de Partid Judeþene, organizaþiilor
de partid în aceastã muncã de lãmurire. Trebuie sã considerãm aceastã sarcinã pe
care ne-o dã conducerea partidului ca o sarcinã în cadrul luptei împotriva imperia-
liºtilor, pentru cã sionismul este o armã a imperialiºtilor, pentru cã Israelul este
condus de agenþii imperialiºti. Munca aceasta face parte din munca pentru în-
tãrirea democraþiei, pentru întãrirea socialismului. Convingerea oamenilor muncii
evrei de a rãmâne în RPR este o parte a sarcinii noastre pentru întãrirea regimului
de democraþie popularã pe drumul construirii socialismului.

Întrebãri:
Î.: Dacã se pot opri unii evrei care au fost înainte în muncã de partid ºi au

cunoºtinþã în ceea ce priveºte metodele de muncã ale partidului nostru?
Î.: La Satu Mare noi ne-am conformat acestei circulãri ºi am prelucrat în orga-

nizaþiile de bazã problema emigrãrii evreilor. Cu toate acestea constatãm cã o bunã
parte au înaintat totuºi formularele. Noi n-am procedat pânã acum la ridicarea car-
netului lor de membru. Care sã fie metoda noastrã de acum înainte? Sã le ridicãm
imediat carnetele din moment ce au înaintat actele pentru plecare?

Î.: Ce se poate face cu directorii din întreprinderi care în vederea plecãrii
frâneazã oarecum munca?

Î.: La sfârºitul lunii aprilie am luat mãsuri în spiritul circularei primite.
Membrii de partid din 1945 ºi chiar din ilegalitate spun acum dupã prelucrare:
„Acum noi ne-am demascat ºi degeaba duceþi muncã de lãmurire cu noi, cãci acum
tot trebuie sã plecãm”. Ce facem cu aceºtia?

Î.: (Maramureº) Un fost ofiþer sovietic poate fi reþinut?
Î.: (Nãsãud) O membrã a Comitetului de partid judeþean, ilegalistã, s-a înscris

pentru plecare. Ea este de mult timp bolnavã de piept ºi noi o subvenþionam în spi-
tal. Continuãm s-o subvenþionãm?

Î.: Care este situaþia unor elemente care lucrau în „organizaþiile de stânga”
sioniste?

Rãspuns:
Într-adevãr, sioniºtii au fost destul de abili ca sã prezinte anumite organizaþii

ale lor ca muncitoreºti. În fond, toþi cei care sunt sioniºti sunt naþionaliºti
burghezi-evrei. Deci firmele acestea de stânga nu sunt decât camuflaj, ele nu tre-
buie sã ne amãgeascã. Este adevãrat cã într-o anumitã perioadã a fost o colaborare
cu o parte din aceºti sioniºti de stânga ºi au participat chiar la CDE. Era o perioadã
în care partidul nostru colabora cu anumite partide, erau anumite condiþiuni is-
torice, atunci era necesar, astãzi însã ar fi greºit. Partidul nostru a dat directivã
CDE-ului încã de acum 2 ani de zile sã izgoneascã din rândurile sale pe aceºti
reprezentanþi ai organizaþiilor de stânga. 
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Eu consider o întrebare care a fost pusã aci, aºa cum a fost pusã exprimã un
oarecare fatalism. Tovarãºii considerã cã oricât am prelucra, oriºice am face nu se
mai poate schimba nimic. Hotãrârea partidului nostru face o distincþie clarã între
burghezia evreiascã, o micã parte a micii-burghezii ºi altfel privim pe muncitorul
evreu, care dacã este amãgit de propaganda sionistã munca trebuie îndreptatã
asupra acestei categorii a populaþiei evreieºti. Nu consider just punctul de vedere
cã oriºicâtã muncã s-ar duce nu pot fi aceºtia lãmuriþi. Am sã vã dau un exemplu
din instituþia unde lucrez eu. Din 600-700 evrei câþi sunt salariaþi, s-au înscris 20
pentru plecare. S-a dus muncã pe linie de partid, pe linie sindicalã ºi pânã astãzi
6 sau 7 au restituit formularele pe care le ridicaserã de la Miliþie. Este adevãrat cã
s-a stat câte 4-5 ore de vorbã cu ei. Desigur, sunt numeroase cazuri de felul acesta,
însã trebuie dusã o muncã stãruitoare, cãci ºi sioniºtii duc o muncã de zi cu zi.

Alta este situaþia membrilor de partid evrei în mãsura în care ei sunt oameni ai
muncii, însã dacã dupã aceastã înscriere a lor de a pleca, dacã mai pot rãmâne
membri, aceasta este altã chestiune. Oamenii aceºtia nu mai pot face parte din
detaºamentul de avangardã al clasei muncitoare. Aci va trebui procedat studiind
situaþia concret ºi trebuie vãzut cu ce prilej sã li se ridice acestora carnetul de
membru de partid ºi analizat fiecare caz în parte, însã principial ei nu pot fi mem-
bri ai PMR.

În ceea ce priveºte chestiunea acelor vârfuri administrative ºi aci trebuie anali-
zat de la caz la caz, dacã este vorba de un inginer de valoare care a restituit for-
mularul, dacã este vorba de un director administrativ ºi aci trebuie sã judecãm cã
în privinþa oamenilor care au avut muncã de rãspundere, ei nu pot fi conducãtori.
Într-un fel trebuie trataþi acei care pot fi uºor înlocuiþi, în alt fel trebuie trataþi acei
tehnicieni care cu greu pot fi înlocuiþi ºi care trebuie lãsaþi la locul de producþie.
Însã ºi aci trebuie analizat fiecare caz în parte. În instituþia pe care o conduc, acei
care s-au înscris pentru plecare ºi au renunþat au fost deferiþi în alte munci, unde
nu deþin secrete.

În chestiunea Iaºilor s-a spus ca sã aibã loc numai o manifestaþie localã.
Antisemiþii cautã sã reaminteascã mereu nelegiuirile care s-au petrecut, cautã sã-i
aþâþe pe evrei, sã-i înspãimânte cu perspectiva unui nou rãzboi. Noi însã trebuie sã
arãtãm cum s-a schimbat situaþia în regimul nostru de democraþie popularã.

Sosesc mii de scrisori din Israel, sunt vreo 5000 de cereri de întoarcere în
România la Legaþia din Israel. Aceasta aratã care este situaþia emigranþilor din
Israel[2]. Aceste scrisori trebuie publicate în presã, pentru cã sunt documente reale
asupra situaþiei de acolo.

În legãturã cu acea bolnavã care s-a înscris pentru plecare, cred cã nu mai tre-
buie sã spun cã partidul nu subvenþioneazã trãdãtori.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 44/1950, f.43-49)

* Fragmentul lipsã nu se referã la tematica volumului (abordeazã problema raionãrii teritoriu-
lui României, îmbunãtãþirea muncii de partid în GAC º.a.).
[1] „Contemporanul” a apãrut la Bucureºti la 20 septembrie 1946, având ca subtitlu, pânã în
1972, Sãptãmânal politic, social, cultural, iar apoi Sãptãmânal al Consiliului Culturii ºi
Educaþiei Socialiste.
[2] Într-un raport al lui P. Davidovici trimis de la Tel Aviv în august 1949, situaþia emigranþilor
era prezentatã astfel: „În general imigranþii din RPR sunt rãu vãzuþi. Cei veniþi cu ultimele douã
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vase (în 1948/1949) sunt suspectaþi ca comuniºti. Sunt numiþi «oamenii Anei Pauker». Nu li se
dã de lucru. La birourile de plasare sunt oamenii Mapam-ului. Ei înlãturã pe românii din
aceastã categorie sub diverse pretexte de la lucru. [...] Foarte mulþi sunt dezamãgiþi crunt de re-
alitãþile din Israel. Pe lângã lipsa de lucru, lipsa de locuinþe, lipsa de igienã în lagãre. De lipsa
de sprijin din partea rudelor care adesea i-au îndemnat sã vie. Viaþa de coloniºti a creat aici un
om aspru, trecut prin multe greutãþi”. (cf. Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, Fond Israel
1948-1950. Politica internã, nepaginat).

190
Consiliul de Miniºtri
Arhiva BP al CC al PMR
Nr. 909 din [iunie] 1950

Hotãrâre

Începând cu ziua de 8 iunie 1950, regimul efectelor de strãmutare pentru emi-
granþii în orice þarã, este urmãtorul:

1. Se interzice scoaterea din þarã a urmãtoarelor: mobile, obiecte de artã,
tablouri, covoare de orice fel, aparate de radio, aparate electrice de orice fel, rãci-
toare electrice, maºini de gãtit cu aragaz ºi buteliile lor, patefoane, aparate fo-
tografice, aparate de proiecþie, orice fel de instrumente muzicale, orice fel de
obiecte ºi instrumente optice, orice fel de obiecte ºi instrumente tehnice, biciclete,
motociclete, automobile, arme, blãnuri, cãrþi de ºtiinþã, orice fel de obiecte fabri-
cate din metale preþioase cu excepþia unei verighete ºi a unui ceas de mânã sau de
buzunar.

2. Se permite ca emigranþii sã ia cu ei bagaj cu efecte personale ºi de uz casnic,
cu condiþia ca acestea sã nu fie noi, în urmãtoarele cantitãþi:

a) oameni din câmpul muncii: muncitori, mici meseriaºi, funcþionari, pen-
sionari, salariaþi: 70 kg de persoanã.

b) alte categorii: 40 kg de persoanã.
3. Copiii pânã la 12 ani pot avea cu ei efecte personale în greutate cu 10 kg mai

micã decât pãrinþii.
4. Liberii profesioniºti, artiºtii, meseriaºii, vor putea lua uneltele sau instru-

mentele muzicale strict necesare exercitãrii profesiei lor, cu aprobare specialã,
prezentând un certificat eliberat de autoritatea tutelarã respectivã, însoþitã de
cartea de muncã doveditoare cã îºi exercitã în mod efectiv profesiunea. Aceste
unelte se vor calcula în greutatea efectelor de strãmutare admisã la export per-
soanei respective.

5. Obiectele personale servind cultului religios (pentru rugãciune) sunt per-
mise, ele calculându-se în greutatea efectivelor de strãmutare admisã la export per-
soanei respective.

6. Nu se permite exportul de efecte de strãmutare persoanelor care au pãrãsit þara.
7. Din ziua de 8 iunie 1950 nu mai este necesarã eliberarea permiselor de ex-

port pentru strãmutare, decât în cazurile prevãzute în articolul 4.

Petru Groza, Teohari Georgescu, Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, I. Chiºinevski

(Arh.St.Bucureºti, fond CC al PCR. Cancelarie, dos. 124/1950, f.1)
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191
Arhiva BP al CC al PMR
Nr. 258/174 din 1950

Traducerea scrisorii elevilor de la ºcoala idiº cãtre profesori ºi director.

Cu ajutorul lui Dumnezeu!
Stimate domnule director ºi stimaþi domnilor profesori ºi profesoare, 

Vã comunicãm hotãrârea noastrã ºi anume: renunþãm la toate binefacerile ce ni
le promiteþi, pentru a nu vã mai da prilejul sã ne mai iubiþi, am hotãrât a nu mai
frecventa ºcoala voastrã.

Veþi înþelege cã nu mai vrem sã fim îmbrãcaþi în aur atunci când nu mai avem
libertate. Pentru ce a merge în întuneric, fãrã ca o luminã sã ne lumineze drumul,
sã fim trãdãtorii poporului evreiesc.

Vom merge pe drumul luminat de soarele adevãrului nostru, decât cu adevãrul
vostru.

Cu toate fericirile ce ni le promiteþi, numai noi vom gãsi locul nostru în par-
curi, în peºteri ºi vom mânca cartofi putrezi aºa cum am mâncat în Transnistria,
decât sã credem promisiunile voastre ºi a ne vinde libertatea.

ªtiþi voi ce înseamnã libertate? Puteþi înþelege acest lucru?
Dacã aþi înþelege acest lucru, nu ne-aþi fi chinuit cu fericirile voastre.
Într-un timp credeam în sinceritatea voastrã, dar vãzând cã nu aveþi încredere

de a ne arãta cãminul, ne-am convins cã aveþi gânduri rele faþã de noi. Aºa cã am
hotãrât cã pânã mâine, ziua sosirii d-lui Feld, sã nu mergem la ºcoalã. Vom cere de
la el sã ne înscrie în orice altã ºcoalã de stat, cu limba de predare românã.

Sã se ducã dracului ºcoala idiº cu toate fericirile ei! Servietele, ghiozdanele ºi
cãlimãrile vã restituim, numai lãsaþi-ne libertatea. N-avem nevoie de bunãtatea
voastrã ºi nici de rãutatea voastrã, noi nu vã cunoaºtem ºi voi nu ne cunoaºteþi. Era
pentru noi un vis urât!

Vã atragem numai atenþia cã dacã nu ne veþi lãsa în pace, þipetele noastre vor
fi auzite în uliþa evreiascã ºi atunci nu vã vom ierta.

Voi nu credeþi în Dumnezeu, voi sunteþi atei, dar trebuie sã ºtiþi cã Dumnezeu
este tatãl nostru ºi el nu se leapãdã de noi, ºi o sã rãsplãteascã necazurile noastre,
ºi numai atunci veþi înþelege ce grav aþi pãcãtuit, dar va fi prea târziu.

Vã rugãm sã ne lãsaþi în pace, noi nu vrem rãul vostru ºi voi nu vreþi binele
nostru. Sã ºtiþi cã noi suntem gata sã ne sacrificãm pentru a nu sluji pãgânismu-
lui. Nimic nu ne poate speria, voi sunteþi profeþi falºi, adevãrul vostru nu este cel
just.

Ne luãm rãmas-bun de la voi spunând: ªalom, sã ne vedem în þara noastrã
sfântã!

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 149/1950, f.1-2)
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192
Secret [1950]

Raport asupra curentului antisemit

Antisemitismul este adâncit în toate pãturile sociale de evreii sioniºti care au
pãtruns în tot aparatul de stat, de unde provoacã permanent pe români. Prin aces-
te provocãri au reuºit sã creeze o convingere, aproape generalã, cã þara este con-
dusã numai de evrei. Credinþa aceasta a cuprins ºi minþile ºi inimile multor
membri de partid. Disproporþia, atât de izbitoare, în aparatul de stat, între elemen-
tul românesc ºi cel evreiesc, fac ca ºi mai mult sã se adânceascã antisemitismul în
rândurile membrilor de partid români. De peste tot vin ºtiri cum cã elementul
românesc în aparatul de stat este în minoritate ºi în unele locuri pe cale de lichi-
dare, fiind împinºi afarã de elementele evreieºti sioniste.

Din convorbirile cu chiriarhii ºi clerul din Transilvania, acolo situaþia este ºi
mai tragicã. Maghiarii ºovini ºi evreii sioniºti, lucrând mânã în mânã, sub adãpos-
tul Uniunii Populare Maghiare, nu acceptã pe români, oricâte drepturi ar avea, sã
ocupe posturi în administraþia de stat. Celor ce sunt în funcþiune li se inventeazã,
de altfel ca ºi celor din administraþia de stat din restul þãrii, de cãtre evreii sioniºti,
dosare pentru a-i scoate din posturile ce ocupã. În acelaºi timp însã, se pro-
moveazã elementele sioniste ºi maghiare ºovine, care prin trecutul lor de foºti mari
negustori, mari industriaºi, mari comercianþi, mari proprietari etc, nu ar avea drep-
tul sã fie promovaþi. De aici credinþa cã toate uºile sunt deschise evreilor, indife-
rent cã sunt membri de partid sau sioniºti, cât ºi tuturor maghiarilor.

În universitãþi: Toate posturile administrative de conducere, instructori,
comitetele studenþeºti, conduceri de cantine, conduceri de cãmine etc cuprind în
componenþa lor majoritate evrei, românii fiind lãsaþi într-un numãr infim sau chiar
deloc. Aceste comitete exercitã asupra studenþimii române hãrþuieli cu scopul de
a-i împiedica sã-ºi urmeze cursurile, sã-ºi prepare examenele ºi de a-i ocupa cu
ºedinþe interminabile ºi cu îndeletniciri incompatibile cu demnitatea unui stu-
dent. Ca sã poatã sã fie prezenþi ºi sã scape de toate ameninþãrile, studenþii români
sunt nevoiþi sã se lipseascã, aproape zilnic, de câte o masã, pricinuindu-le o
proastã dezvoltare fizicã, tocmai în momentul creºterii lor. Dormind ore puþine ºi
silindu-se prin eforturi mari sã-ºi însuºeascã cunoºtinþele studiilor, în majoritatea
lor au ajuns într-o slãbiciune revoltãtoare.

Sfidarea, prin atitudine, cât ºi printr-un lux în îmbrãcãminte a studenþilor evrei faþã
de români, creazã o atmosferã nefavorabilã partidului, iar reacþiunea, speculând toate
acestea, a lansat în rândurile studenþimii zvonul cã toate aceste mãsuri de hãrþuialã
sunt organizate de evrei, pentru a degenera ºi a nimici generaþiile de tineri români.

În fabrici. Antisemitismul a pãtruns în mai toate fabricile din þarã, provocat de
conducerea fiecãrei fabrici care este, în unele pãrþi, în totalitatea ei compusã
numai din evrei. Salariile lor, în total, întrec pe cele ale muncitorilor din producþie.
Pentru a se verifica acest lucru este suficient ca oameni de încredere sã stea la
tramvaiele unde se urcã muncitorii ºi sã asculte discuþiile dintre ei, sã se urce în
tramvai cu ultimele echipe ºi sã asculte discuþiile lor.

Antisemitismul în masele rurale. În ultimul timp, din cursul anului 1949, ac-
þiunea sionistã, patronatã de Partidul Democrat Evreiesc (CDE), s-a îndreptat cãtre
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masele þãrãneºti. Acapararea societãþilor de stat, MAT, IPIL, COMCAR etc au fost
primele obiective. Dupã indicaþiile unei oculte, care nu este strãinã de reprezen-
tanþii anglo-americani în þara noastrã, toþi sioniºtii angajaþi în aceste societãþi
aveau sã-ºi îndeplineascã sarcina de a nemulþumi pe þãrani ºi de a-i înlãtura din
rândurile partidului. Dupã ºtirile primite în ultimul timp, rezultã cã în toate aces-
te sectoare acþiunea lor a reuºit nu numai sã îndepãrteze masele de partid, sã le
menþinã într-o stare de teroare ºi ameninþare cu puºcãria, dar au reuºit sã
adânceascã antisemitismul pânã în cele mai îndepãrtate colþuri ale þãrii.

Organele MAT-ului au refuzat sã ia vinul þãranilor în preþul stabilit prin
„Monitorul Oficial” pentru vin, ci în preþul pentru oþet, declarând mai toate vinu-
rile þãrãneºti oþetite, ca dupã aceea sã le prefacã prin mijloace chimice (cretã, clei
etc, etc) ºi sã le dea în consum pe preþ urcat, aducând prin aceasta o mare pagubã
þãrãnimii viticultoare. Aceste procedee au fost folosite în toate regiunile viticole,
începând cu Drãgãºani. În ceea ce priveºte þuica ºi rachiul, pânã acum nu s-au ridi-
cat încã de la þãrani nici cele fabricate acum doi ani, punându-i în situaþia de a nu
putea sã-ºi câºtige existenþa familiilor lor, neavând bani cu care sã cumpere po-
rumb ºi îmbrãcãminte.

La IPIL, dupã ºtirile primite, situaþia este mult mai gravã. IPIL-ul n-a organizat
exploatarea pãdurilor dupã aceleaºi norme de exploatare ale CAPS-ului. Nu s-a în-
grijit de aprovizionarea cu porumb ºi alte alimente la preþ oficial pentru muncitorii
tãietori de lemne, acest lucru a stârnit mari nemulþumiri atât în rândul muncito-
rilor cu braþele, cât ºi în rândul cãruþaºilor, care sunt obligaþi de IPIL sã lucreze la
preþurile oficiale. Pe deasupra, dupã ºtirile primite, organizarea transporturilor ºi
aprovizionãrilor oraºelor a fost mai degrabã o sabotare decât o aprovizionare. De
exemplu: Craiova a fost aprovizionatã cu cca. 800 vag. lemne de foc din Gorj, iar
Craiova a aprovizionat Bucureºtiul cu 900 vag. lemne. Înlãturarea elementului
românesc din exploatãri, folosit de CAPS, ºi înlocuirea lui cu elemente evreieºti au
adâncit antisemitismul ºi în rândul acestor muncitori ºi þãrani. Nu mai amintesc
de COMCAR, care lua vitele ºi pãsãrile oamenilor pe preþ mic ºi care a sabotat
aprovizionarea oraºelor mari.

De la evreii care au emigrat în vara anului trecut s-au putut afla unele lucruri
foarte ciudate. Cei care doresc sã plece sunt supuºi unei verificãri. Cei în care au în-
credere cã mergând în America de Sud vor fi devotaþi capitaliºtilor anglo-americani,
trec la o ºcoalã a CDE-ului, la o muncã mai uºoarã, de unde cãpãtând un certificat
de însuºirea cunoºtinþelor marxiste (asta de formã) capãtã paºaport ºi merg la
locurile indicate de delegaþii Ambasadei Americane. Cei în care nu au încrederea
aceasta desãvârºitã, sunt trimiºi în câmpul muncii, în þara noastrã, cu obligaþiunea
sã ocupe orice post în administraþia de stat, unde sã activeze de aºa fel ca sã
provoace nemulþumiri în rândurile populaþiei româneºti, sã creeze Partidului
Comunist o atmosferã nefavorabilã ºi ostilã, sã saboteze actele de guvernare ale
miniºtrilor ºi sã adânceascã antisemitismul, pentru ca evreii comuniºti sã fie urâþi
de popor. Dupã îndeplinirea unor asemenea misiuni, verificate de aceastã ocultã
sionistã anglo-americanã, pot cãpãta învoiala de a intra în America. Cei mai mult
bãnuiþi sunt trimiºi sã ocupe locuri în Securitate, unde sã înlesneascã corespon-
denþa ºi legãturile între sioniºtii din þarã de la noi ºi cei din strãinãtate, cât ºi aju-
toarele trimise din strãinãtate celor din þarã.

În acþiunea lor sunt foarte mult ajutaþi, încurajaþi de cãtre rabinii lor. Toþi
propovãduiesc sionismul, singura salvare a neamului evreiesc. O parte dintre rabini
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au început sã predice ºi cosmopolitismul, provocând la aceasta ºi pe ºefii altor culte,
pentru „posibilitatea de unificare a tuturor religiilor – dupã cum spune dl. ºef rabin
Benþion Roller din Buhuºi în scrisoarea adresatã Patriarhului Bisericii Ortodoxe
Române – ºi despre care (unificare a religiilor) voi mai cãuta sã mai stau de vorbã cu
reprezentanþii religiilor la timpul oportun” (se anexeazã aceastã scrisoare).

Rabinul dr. David Schafran[1], activând pe aceeaºi linie, a vrut sã capete per-
misiunea Patriarhului de a þine o prelegere la Institutul Teologic Universitar în faþa
celor 500 de preoþi de la cursurile de îndrumare misionarã. În acest scop a depus
Patriarhului planul a douã prelegeri. Dupã ce un om de încredere al Patriarhului l-a
ascultat pe David Schafran la Sinagogã cum vorbea, atunci Patriarhul nu i-a dat
voie sã þinã prelegerile, verificând planurile a gãsit cã ele erau în spirit sionist
ºovin ºi puteau da naºtere unei mari provocãri. (Se anexeazã scrisoarea cu planul
prelegerilor). Alþi oameni de încredere au ascultat predicile ºi ale altor rabini, toate
aveau caracter sionist ºovin. Totuºi, Securitatea, prin sioniºtii ei, n-a trimis la în-
chisoare pe nici unul din ei[2].

N-am stãruit asupra amãnuntelor raportate de toþi cei din subordine. Dupã
toate informaþiunile, nu luate întâmplãtor, ci culese timp de aproape un an de zile,
o mare parte din ele verificate prin oameni de încredere, au dus la concluziile
menþionate în toate rapoartele, cât ºi în cel de faþã. Am cãutat sã nu exagerez unele
fapte, totuºi, dacã în unele pãrþi s-au strecurat, fãrã voia mea, aceasta sã fie socotitã
ca un prinos al dragostei faþã de adevãr.

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 156/1950, f.8-11)

[1] Rabinul David ªafran era nepotul fostului rabin ºef al României, Alexandru ªafran, ºi fuse-
se contracandidatul lui Moses Rosen la aceastã funcþie, în iunie 1948. Ulterior a fost arestat, iar
dupã eliberare, în 1954, a imigrat în Israel.
[2] Asupra acestui aspect vezi ºi un alt Raport secret, din acelaºi fond arhivistic, intitulat
Provocãrile Securitãþii, din care reproducem un fragment:
„În lumea satelor, Miliþiile þin sub ameninþare marea majoritate a preoþilor, fie pentru chia-
burie, fie sub diferite pretexte, pentru predici sau cuvântãri, cum ºi din îndemnul luptei de
clasã împotriva bisericii ºi clerului, care sunt socotiþi duºmanii clasei muncitoare. Multe
abuzuri sunt sãvârºite de Miliþie ºi din necunoaºterea problemei religioase ºi a raporturilor ce
existã între bisericã ºi stat.
Am rãmas foarte surprins din discuþiile avute cu dl. general Drãgãnescu, cu coloneii, maiorii
ºi ofiþerii Miliþiei, în sept. 1949, la Herculane. Când au citit cartea 30 de zile în URSS, editatã
de Patriarhie ºi oferitã de mine, nu s-au mai dezlipit de ea. Mi-au mulþumit foarte recunoscã-
tor cã le-am procurat un material lãmuritor asupra acestei probleme, asupra cãreia nu sunt lã-
muriþi ºi asupra cãreia n-au fost îndrumaþi. Dânºii, pânã la acea datã, nu ºtiau cum sã se
comporte faþã de biserica ortodoxã ºi faþã de preoþii ei ºi nu cunoºteau care sunt raporturile
între bisericã ºi stat ºi cum trebuie privitã, în prezent, religia. În concluzie: partidul n-a dus o
acþiune de lãmurire a acestei probleme.
Securitatea. În rândurile Securitãþii au pãtruns elemente legionare ºi sioniste. Pãrerea genera-
lã, în rândul maselor din întreaga þarã, este cã Securitatea este complet în mâna evreilor sioniºti
ce folosesc pe legionari ca agenþi de informaþie ºi de denunþare. Þinta Securitãþii este ca prin
toate mijloacele sã instituie o atmosferã de teroare asupra maselor, în numele partidului, pen-
tru ca partidul sã piardã simpatia maselor. Unul dintre obiectivele principale ale actualei
Securitãþi este biserica ortodoxã cu clerul ºi ierarhii ei. Pentru atingerea acestui obiectiv are an-
gajaþi, pe tot cuprinsul þãrii, ca agenþi descoperiþi foºtii preoþi legionari ºi foºti preoþi
basarabeni. Unii dintre aceºtia (preotul C-tin Staicu ºi preotul Vasilian Ioan din Bucureºti) nu-ºi
ascund aceastã sarcinã nici în faþa credincioºilor. Ca ei, toþi ceilalþi, fac la fel. Preotul Vasilian
Vasilescu se afiºeazã, în vãzul credincioºilor, cu conducãtorii evrei de la Securitate fie pe
stradã, fie la diferite petreceri în casa parohialã. Mai mult, Cucernicia Sa a afiºat pe uºã un
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ordin de la Securitatea Ministerului de Interne, prin care aduce la cunoºtinþã cã nici o persoanã
nu are voie sã cerceteze casa preotului, nici chiar Oficiul de închirieri. De aici convingerea tu-
turor cã preotul este un agent de Siguranþã cu firmã.
În lumea clerului, numele arhimandritului Valerian Zaharia, fost legionar, autorul dãrâmãrii
Sinagogii de la Râpa Galbenã din Iaºi, pe când era director de Seminar la Iaºi, este cunoscut de
toþi ierarhii ºi preoþii de frunte ai bisericii ortodoxe române, ca agent al Securitãþii ºi al
Serviciului Secret, ocupându-se cu denunþuri mincinoase împotriva lor.
Nu-i mai pomenim pe preoþii agenþi ai Securitãþii din Iaºi, Roman, Sibiu, R. Vâlcea, Craiova,
Buzãu, Galaþi etc. Toþi au avut grijã ca sã se anunþe, pentru ca clericii sã le ºtie de teamã. În timp
ce din rândurile clerului ortodox au fost trimiºi sute de preoþi în închisori, din rândurile ra-
binilor, care desfãºoarã cea mai deºãnþatã activitate ºovinã sionistã, în predicile lor, cât ºi din
rândurile clerului protestant maghiar, care dezlãnþuie sub auspiciile Uniunii Populare Maghiare
aceeaºi activitate ºovinã ºi anticomunistã, nu a fost trimis nimeni. Acest lucru este viu comen-
tat în toate cercurile preoþilor ortodocºi, care cred cã clericii cultului mozaic ºi cultului reformat
nu sunt mai loiali statului român ºi nu sunt mai pe linie decât clericii bisericii ortodoxe, care
urmeazã, cu sacrificii personale, cursuri de îndrumare ºi orientare pastoralã, socialã ºi politicã.
Ei înºiºi au cãutat sã asculte predicile ºi cuvântãrile unor rabini ºi a unor pastori protestanþi.
În atingerea scopului urmãrit de Securitate, de a þine permanent atenþia încordatã a partidului
ºi guvernului asupra bisericii ortodoxe, cât ºi pentru a provoca teroarea ºi nemulþumirea în rân-
dul maselor de credincioºi ortodocºi, aceastã Securitate, într-un mod brutal ºi stângaci, n-a
cruþat nici obºtile mãnãstirilor din þarã. Au cãutat ca ºi prin aceste instituþii sã-ºi facã propa-
gandã despre puterea ei temãtoare. A recurs la folosirea unor agenþi provocatori”.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 156/1950, f.15-16).

Tot pe aceastã temã vezi ºi Raport privind acþiunea antireligioasã a membrilor corpului didac-
tic din Ministerul Învãþãmântului Public:
„Acþiunea antireligioasã, organizatã de Ministerul Învãþãmântului Public în anul 1948, când au
fost scoase icoanele ºi crucile din toate ºcolile ºi au fost multe troiþe distruse ºi incendiate, a
pãrut la un moment dat cã a încetat, odatã cu venirea d-lui Popescu Doreanu în fruntea
Ministerului. Cum însã au rãmas mai departe la posturile lor alþii avansaþi, aceiaºi oameni care
organizaserã acþiunea antireligioasã din iunie-noiembrie 1948, era mai mult ca sigur cã aceastã
acþiune va continua sub alt aspect. Un mare numãr de inspectori ºi de instructori au luat locul
inspectorilor ºi instructorilor ce luaserã parte la acþiunea nejustã din 1948.
Sionismul a avut grijã sã strecoare în acest sector elementele cele mai provocatoare. Ca o
dovadã a celor afirmate este continuarea acþiunii antireligioase în toate ºcolile de curs primar
ºi secundar, unde zilnic copiii sunt sfãtuiþi sã nu poarte Sf. Cruci la gâtul lor sau orice insignã
creºtinã ºi sã nu mai participe în bisericile creºtine la Sf. slujbe deºi, în ºcolile din capitalã, ca
ºi în ºcolile din celelalte oraºe, sunt ºi copii ai altor culte, totuºi nu se stãruie, în aceeaºi mã-
surã, faþã de elevii acestor culte. Interzicerile pentru copii, în legãturã cu frecventarea biseri-
cilor, nu sunt aceleaºi, de exemplu, ºi pentru evrei. Acest lucru face ca copiii creºtini ºi pãrinþii
lor sã vadã în corpul didactic evreiesc, în inspectorii ºi îndrumãtorii evrei de la Ministerul
Cultelor niºte duºmani ai credinþei creºtine.
Mulþimea directorilor ºi directoarelor de la ºcolile primare ºi secundare, de naþionalitate
evreiascã, cât ºi mulþimea funcþionarilor, copleºitoare, de la Ministerul Învãþãmântului, cu ati-
tudini provocatoare la adresa corpului didactic de naþionalitate românã, a adâncit ºi adânceºte
antisemitismul în rândurile corpului didactic creºtin. 
Pãrerea generalã a clerului ºi ierarhilor creºtini este cã susþinãtorii ºi organizatorii acþiunii an-
tireligioase sunt dirijaþi din umbrã de sioniºtii din þara noastrã, instrumente ale anglo-ameri-
canilor, în primul rând ºi în special împotriva bisericii ortodoxe. Biserica ortodoxã nu ºi-a
început încã catehizarea tineretului de teamã de a nu intra în conflict cu guvernul þãrii ºi de a
nu oferi agenþilor provocatori un nou prilej de dezbinare între bisericã ºi stat. În sânul ierarhi-
lor ortodocºi, cât ºi al celorlalþi ierarhi creºtini, în urma informaþiunilor lor – în mare parte pre-
cise – asupra persoanelor care dirijeazã, care acoperã, care iniþiazã asemenea acþiuni, este
statornicã convingerea cã aceºti oameni ºi aceastã acþiune sunt strãine atât de guvernul þãrii,
cât ºi de conducerea Partidului Muncitoresc Român. Numele unor persoane s-a popularizat în
rândul clerului ºi chiar al credincioºilor. În rândurile lor sunt socotiþi d-nii Roller ºi Rãutu, d-na
Lenormanda Benari, dl. Herºcovici Bradu ºi bãnuiala merge pânã la dl. ºi d-na Chiºinevschi,
socotiþi ca ocrotitori ai sioniºtilor ºi îngãduitori ai propagandei antireligioase. [...]” 
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 156/1950, f.21-22).
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193
11/1951.-szig.biz.-Pol. Bukarest, 1951. január 12.
Elõadó: Kecskédi köv. titk. Szigorúan bizalmas!

Tárgy: Izraeli kivándorlások Romániából

Az RNK-ban az Izraelbe való kivándorlás még mindig elég magas fokon áll.
Annak dacára, hogy a felvilágosító munkába most már nemcsak a Demokrata
Zsidószövetség, hanem a különbözõ tömegszervezetek, így pl. az Ifjúsági Mun-
kás Szövetség, valamint a Demokratikus Nõk Szövetsége is bekapcsolódott. A
felvilágosító munkát különösen az üzemekben végzik erõsen, ahol veszélyeztet-
ve van az, hogy nemcsak szakmunkások, hanem technikusok is kivándorolnak
Izraelbe. Külön meg kell jegyezni, hogy az RNK-ban a termelés frontján erõsen
küzdenek szakmunkáshiánnyal. Ehhez még hozzáadódik az is, hogy a kivándorlók
között akadnak orvosok is, akikre szintén nagy szükség van egészségügyi szem-
pontból.

A tömegszervezetek felvilágosító munkája mellett a Demokrata Zsidószövetség
óriási munkát fejt ki a cionista ügynökök leleplezésére, illetve azok mûködésének
a megakadályozására. Különösképpen erõs munkára van szükség a moldvai, vala-
mint az Északkelet-Erdély részeiben tartózkodó területeken, ahol a zsidóság arány-
lag nagyobb létszámmal bír.

Mind a Zsidószövetség, mind általában a tömegszervezetek minden adódó
alkalmat megragadnak arra, hogy bebizonyítsák a kivándorolni akarók elõtt az
Izraelben fennálló nyomort, és erre a célra amellett, hogy biztosítják az illetõ-
nek a megélhetését a termelési fronton, tudomásukra juttatnak mások, már ki-
vándoroltak leveleit, akik megírják levelükben az izraeli nyomort, és akik
kifejezik az irányú óhajukat, hogy vissza szeretnének térni az RNK-ba. Ebbe a
felvilágosító munkába bekapcsolódik a Zsidószövetség lapja is, mind a román,
mind a magyar, és minden lehetõt megtesz arra, hogy megakadályozza a továb-
bi kivándorlást.

Ennek dacára a kivándorlások még mindig magas fokon állnak, és nem is kell
mást tenni, mint kimenni a pályaudvarra, ahol mindennap tömegével állnak a ki-
vándorlók csomagjai. (Ugyanis minden poggyász a bukaresti pályaudvar vámszer-
vezetén megy tovább.)

Az alábbiakban tömören ismertetem a Romániából való kivándorlás eddigi fá-
zisát. A zsidók tömeges kivándorlása Palesztinába, azaz Izraelbe 1947-ben kezdõ-
dött meg az úgynevezett allyják formájában. 1947 nyarán és õszén a cionisták
Romániában két allyját szerveztek meg, amelyekkel kb. egyenként 5-6000 zsidó
emigrált. Abban az idõben a hajókat a Joint bocsátotta a kivándorlók rendelkezésé-
re. Az 1947. év második felének elején kb. 3-4000 emigráns ment Bulgárián keresz-
tül (Giurgiu-Russe) Várnába, ahol a Joint által rendelkezésre bocsátott hajóra
hajózták be õket. 1947 decemberében következett be az utolsó, a cionisták által
megszervezett allyja, amely a kivándorlók számának szempontjából minden eddi-
gi allyját felülmúlt. Ebbõl az alkalomból 14.000 zsidó emigránst hajóztak be Kons-
tancán keresztül két hajón, amelyet a cionisták bocsátottak rendelkezésre.

1948 májusáig, vagyis az izraeli állam megalakulásáig Romániából kb. 32.000
zsidó vándorolt ki Palesztinába.
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A fenti tömeges kivándorlás elõidézte azt, hogy 1948-ban bekapcsolódjon a Zsi-
dók Demokratikus Egyesülete, és igyekezzen megakadályozni az ily tömeges kiván-
dorlásokat.

Az egyesület elsõ tevékenysége az volt, hogy nyilvánosságra hozta azt a rendel-
kezést, mely szerint a kivándorolni szándékozó zsidóknak jelentkezniük kellett az
egyesületnél Az egyesület valóban összeállította azoknak a zsidóknak a listáját,
akik kivándorolni óhajtottak Izraelbe, és elõzetes – valószínûleg politikai természe-
tû – felülvizsgálat után, a feliratkozottaknak egy része meg lett híva, hogy a ZSDE
által rendezett politikai tanfolyamot látogassa, amelynek az eredményes elvégzése
a kivándorlás elmaradhatatlan feltétele lett volna. Néhány hónap múlva, 1948 vé-
gén, illetve 1949 elején azoknak a hallgatóknak egy része, akik a politikai tanfolya-
mot elvégezték, értesítést kapott, hogy 48 vagy legjobb esetben 72 óra alatt készen
kell lenniük, hogy behajózás miatt Konstancába utazzanak. (A tanfolyam, több
mint valószínû, politikai szûrõtanfolyam volt.) Ily módon a ZSDE által szervezett
allyjával körülbelül 3500-4000 zsidó vándorolt ki Izraelbe. 

Meg kell jegyezni, hogy az Izrael állam megalakulásáig, azaz 1948 májusáig a
kivándorló zsidókat a mandátumhatalommal bíró Anglia nem engedte be, és azo-
kat az angol hajók lefogták, majd Ciprusba vitték, ahol lágerekbe internálták õket.

1949 nyarán azok a zsidók, akiknek Izraelben rokonaik voltak, és azoktól beván-
dorlási engedélyeket kaptak, egyéni kérésekkel fordultak a Belügyminisztériumhoz,
hogy kivándorlási engedélyeket kapjanak. Ilyen kérvényeket az elsõ idõkben csak
szórványos számban nyújtottak be, miután azokhoz speciális nyomtatványok kel-
lettek, és azokat a hatóságoktól nehezen lehetett megkapni. A hatóságok csak igen
ritkán adtak helyet ezeknek a kérelmeknek, azaz inkább csak idõsebb emberek kap-
ták meg az engedélyt, olyanok, akiknek gyermekei, vagy olyan gyermekek, akiknek
szülei éltek Izraelben. Az 1949. év végén új rendelkezések jöttek, amelyek minden
zsidónak lehetõvé tették a kivándorlást, függetlenül attól, hogy rokonai élnek-e Iz-
raelben, vagy sem. Ekkor kezdték meg a kérvénynyomtatványokat tömegesen kiad-
ni. Ebben az idõben egy kivándorlási tömegláz kezdõdött a romániai zsidók között,
és nagy számban nyújtották be kivándorlási kérelmüket. A beadott kérvények szá-
ma megfelelõ hivatalos adatok hiányában nehezen állapítható meg. Hozzávetõlege-
sen azonban 1950 áprilisáig kb. 25.000-re becsülhetõ. Hozzá kell fûzni, hogy ezek a
kérvények családonként és nem egyénenként lettek beadva, és így 3 fõt számítva át-
lagosan egy családra a kivándorlók száma 75.000 fõt tehetett ki.

A román hatóságok a kivándorlási igazolványokat 1950 márciusától tömegesen
adták ki, úgyhogy havonta 6-7000 zsidó vándorolt ki. Ez a nyári hónapokban volt,
amikor a Transilvania hajó 4 utat tett havonta, és minden úttal 1700-1800 zsidót
szállított. 1950 õszén a Transilvania hajó útjait havi 4-rõl havi 1-re korlátozta, és a
hajó azóta nem visz magával többet, mint 1000-1200 személyt. Ebben az idõszak-
ban fordult elõ, hogy azok a zsidók, akik értesítést kaptak, hogy kivándorlási kérel-
müket kedvezõen intézték el, váratlanul ellenkezõ utasítást kaptak, sõt sok olyan
volt, akinek már útlevele kézben volt, és bevonták azt. Azok, akik elutasító választ
kaptak, valamint azok, akiktõl útlevelüket elvették, fellebbezést terjesztettek elõ, és
így sok közülük újból megkapta a kivándorlási útlevelét.

A munkafolyamat most már kezd lanyhulni, illetve a kivándorlások kérdését
kezdik szorítani újból. Így az 1950. év végéig azokból a kérvényekbõl, amelyek
1950 áprilisáig voltak benyújtva, kb. 3000 nincsen elintézve. Az általános elképze-
lés az a kivándorlók között, hogy ezek a kérvények elõbb-utóbb kedvezõ elintézést
nyernek, és hogy 1951 januárjában újabb kivándorlási kérelmek kerülnek majd be-
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nyújtásra. A jelek azonban azt mutatják, hogy a kormányzat most újból jobban fon-
tolóra veszi a kivándorlások kérdését, és megnézi jól azt, hogy kiket enged ki. A do-
log úgy néz ki, hogy a magyarországi zsidók visszavándorlását is ki fogják
használni a kivándorlás megakadályozása érdekében.

Az 1950 áprilisáig beadott kérvények elintézésének leállításához még egy té-
nyezõ is hozzájárult. Ugyanis 1950 január végén két megvesztegetési esetet leplez-
tek le az Útlevélhivatalnál, és így az Útlevélhivatal több tisztviselõjét, akik állítólag
megvesztegetési pénzeket fogadtak el, letartóztatták, és vizsgálatot indítottak elle-
nük. Így az útlevél kiadása is természetesen elhúzódott, mert mindazok, akiknek
kérvényét a gyanúsított tisztviselõk egyike kezelte, nem kapták meg útlevelüket,
miután azok is gyanúba keveredtek.

Ami a kivándorlók magukkal vihetõ értékeit illeti, a Külügyminisztérium egy lis-
tát állított össze, amelynek értelmében a kivándorlók magukkal vihették bútoraikat és
használati tárgyaikat. 1950. június 8-án azonban új rendelkezés lépett életbe, melynek
értelmében minden kivándorló csak 70, illetõleg 40 kg-ot vihet magával aszerint, hogy
az illetõ a Román Népköztársaságban munkás, tisztviselõ, nyugdíjas, foglalkozásnél-
küli, szabadfoglalkozású stb. volt. Ezek a rendelkezések állnak fenn még ma is.

A jelek azt mutatják, hogy a kormányzat az elintézetlen kéréseket kedvezõen in-
tézte el, és ilyen formában a kivándorlás az utolsó hetekben újból erõsen megindult.

Ugyancsak erõsen indult meg az újbóli kérvények beadása is. Tekintettel arra,
hogy az új kivándorlási kérések elég tömegesen mennek az illetékesekhez, meg kel-
lett indítani az akciót a kivándorlási láz ellen. Ilyen formában aztán a felvilágosító
munkának egyelõre kevés eredményei vannak, de a megszervezés azt mutatja,
hogy minden ok meglehet arra a gondolatra, hogy a kivándorlások, illetve a kiván-
dorlók száma csökkenni fog.

A kivándorlók az ingóságok megszigorítása mellett más megszigorításban is része-
sülnek. Így például a hajóba való beszállás után senkivel nem beszélhetnek. Pártvona-
lon pedig erõsen elítélik azokat, akik kivándorolnak, de elítélik azokat is, akik
jelentkeztek kivándorlásra, de valamilyen ok miatt visszamaradtak. Úgy néz ki a hely-
zet, hogy az illetõ kivándorolni akaró, de visszamaradt és bekapcsolódott a termelési
munkába, minden lehetõséget megkap arra, hogy becsülettel és tisztességgel végezze
munkáját, és a Párt esetleges más hibáit meg is bocsátja, de a kivándorolni akaró folt
egyelõre rajta marad, ami érthetõ is, mert hiszen a Párt minden lehetõt megtesz, hogy
minden becsületesen dolgozni akaró ember megtalálja a helyét a termelési munkában.

A kivándorlók anyagi kérdése pedig olyan formában áll, hogy az illetõ kiván-
dorló 15 ezer lejt kell kifizessen a bukaresti izraeli követségen, ami természetesen
nem fedezi az illetõ és családjának szállításával felmerülõ költségeket, és így a töb-
bi költséget a követség fedezi, mely összegkülönbözetet az illetõ kivándorlónak Iz-
raelben kell kifizetnie.

Még egyszer ki kell hangsúlyozni, hogy mind a párt, mind a kormányzat min-
dent megtesz annak érdekében, hogy a kivándorlások száma minimumra csökken-
jen, és éppen ez az, ami okot adott arra, hogy a tömegszervezetek és az üzemi
szervezetek bekapcsolódjanak ebbe a munkába, hogy ilyen formában a jövõbeni ki-
vándorlások lehetõleg minél jobban csökkenjenek. Hogy ez mennyiben fog sikerül-
ni, az még egyelõre nem tudható, de az tény, hogy a kormányzat nem fukarkodik a
cionisták elleni harc fokozásával, illetve a cionistaellenes propagandával, vagyis a
becsületes zsidók felvilágosításával.

Kalló követ
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[TRADUCERE]

11/1951. Strict secret-Pol. Bucureºti, 12 ianuarie 1951
Prezentator: secretar consular Kecskédi Strict secret!

Subiect: Emigrarea din România în Israel. 

În România cota emigrãrilor în Israel este încã foarte ridicatã. Aceasta cu toate
cã în munca de informare s-au implicat acum, pe lângã Uniunea Democratã a
Evreilor, ºi alte organizaþii de masã, cum ar fi: Uniunea Tinerilor Muncitori,
Uniunea Femeilor Democrate. Munca de informare se face mai ales în uzine, unde
pericolul este cã, pe lângã muncitorii calificaþi, ºi tehnicienii se vor decide sã emi-
greze.

Trebuie menþionat aici cã pe frontul producþiei RPR se confruntã cu o acutã
lipsã de muncitori calificaþi. La aceasta se mai adaugã ºi faptul cã între emigranþi
existã ºi medici, de care este foarte mare nevoie în ocrotirea sãnãtãþii.

Pe lângã munca de informare a organizaþiilor de masã, Uniunea Democratã a
Evreilor face eforturi uriaºe pentru a demasca agenþii sioniºti, respectiv pentru a
împiedica activitatea lor. Este nevoie de eforturi deosebit de mari mai ales în regiu-
nile din Moldova ºi Transilvania de Nord, unde numãrul evreilor este relativ mai
mare.

Atât Uniunea Evreilor, cât ºi organizaþiile de masã în general folosesc orice
ocazie pentru a le demonstra celor care doresc sã emigreze sãrãcia care îi aºteap-
tã în Israel. În acest scop, pe lângã faptul cã le asigurã acestor doritori posibili-
tatea de a-ºi câºtiga existenþa pe frontul muncii, le aduc la cunoºtinþã ºi
conþinutul unor scrisori trimise de cei care au plecat în Israel, care descriu
nenorocirea de acolo ºi îºi exprimã dorinþa explicitã de a se întoarce în RPR. În
aceastã muncã de informare este inclusã ºi revista Uniunii Evreilor, atât versiu-
nea în limba românã, cât ºi cea în limba maghiarã, fãcând totul pentru a împied-
ica emigrarea.

În pofida acetor eforturi, emigrarea este încã intensã ºi pentru a te convinge tre-
buie doar sã te duci la garã, unde în fiecare zi se pot vedea grãmezile de bagaje ale
emigranþilor. (Acest lucru din cauzã cã fiecare bagaj trebuie sã treacã prin vama
gãrii Bucureºti.)

În cele de mai jos voi prezenta concis etapele emigrãrii din România pânã în
prezent. Emigrarea în masã a evreilor în Palestina, adicã în Israel, a început în
1947, sub forma aºa-numitelor allia. În vara ºi toamna anului 1947, sioniºtii au or-
ganizat douã allia în România, cu care au emigrat câte 5-6000 evrei. În acea pe-
rioadã vasele erau puse la dispoziþia emigranþilor de cãtre Joint. La începutul celei
de a douã jumãtãþi a anului 1947, aproximativ 3-4000 emigranþi au trecut prin
Bulgaria (Giurgiu-Russe) la Varna, unde au fost îmbarcaþi cu ajutorul unui vas pus
la dispoziþie de Joint. Ultima allia, organizatã de sioniºti, a fost în decembrie 1947
ºi care din punctul de vedere al emigranþilor a întrecut orice allia precedentã. Cu
aceastã ocazie au emigrat 14.000 evrei, trecând prin Constanþa cu douã vase, puse
la dispoziþie de sioniºti.

Pânã în mai 1948, adicã pânã la înfiinþarea statului israelian, din România au
emigrat aproximativ 32.000 evrei.

Aceste emigrãri masive au condus la faptul cã Uniunea Democratã a Evreilor s-a
implicat ºi a încercat sã împiedice aceste emigrãri masive.
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Prima activitate a asociaþiei a fost aceea de a aduce la cunoºtinþa opiniei publice
acele decrete conform cãrora evreii care intenþioneazã sã emigreze trebuie sã se
prezinte la asociaþie. Asociaþia într-adevãr a întocmit lista acelor evrei care doreau
sã emigreze în Israel ºi unii dintre ei, probabil ca rezultat al unei anchete politice,
au fost invitaþi la cursurile de naturã politicã organizate de CDE. Parcurgerea cu
succes a acestor cursuri era condiþia absolut obligatorie pentru ca cineva sã poatã
emigra. Dupã câteva luni, la sfârºitul anului 1948, respectiv la începutul lui 1949,
o parte din cursanþii care au absolvit seminariile politice au primit o înºtiinþare cã
în decurs de 72 ore trebuie sã fie pregãtiþi sã cãlãtoreascã la Constanþa pentru a se
îmbarca. (Cursul a fost, probabil, un fel de filtru politic.) În aceste condiþii, cu allia
organizatã de CDE, au pãrãsit þara cu destinaþia Israel aproximativ 3500-4000 evrei.

Trebuie menþionat cã pânã la naºterea statului Israel, adicã pânã în mai 1948,
Anglia, care avea putere de mandat, nu a primit evreii imigranþi ºi vasele en-
glezeºti îi capturau, îi duceau în Cipru, unde îi internau în lagãre.

În vara anului 1949, acei evrei care aveau rude în Israel ºi care au primit de la
ei permise de imigrare, s-au adresat Ministerului de Interne cu cereri individuale
pentru a obþine dreptul de a emigra. La început, aceste cereri se depuneau doar
rareori, pentru cã era nevoie de imprimate speciale care se obþineau greu de la au-
toritãþi. Autoritãþile aprobau aceste cereri doar în cazuri speciale, mai ales pentru
oameni în vârstã care aveau copii în Israel, sau pentru copii care aveau pãrinþi
acolo. La finele anului 1949 s-au primit noi dispoziþii care fãceau posibilã emi-
grarea tuturor evreilor, indiferent dacã aveau rude în Israel sau nu. În acest mo-
ment a început ºi tipãrirea masivã a formularelor de cerere. S-a pornit astfel o febrã
a emigrãrii evreilor din România, care au început sã înainteze numeroase cereri de
emigrare. Numãrul cererilor înaintate, în lipsa datelor oficiale adecvate, este greu
de estimat. Cu aproximaþie, pânã în aprilie 1950, aceastã cifrã probabil cã a atins
25.000. Trebuie adãugat cã aceste cereri se depuneau pentru familii, nu individu-
al, ceea ce înseamnã cã la un numãr mediu de 3 membri pe familie, numãrul emi-
granþilor poate fi estimat la 75.000.

Autoritãþile române au început eliberarea masivã a permiselor de emigrare în
martie 1950 ºi ca urmare lunar emigrau 6-7000 de evrei. Acest lucru se întâmpla
în lunile de varã, când vasul „Transilvania” fãcea patru drumuri lunar, cu fiecare
drum transportând 1700-1800 de evrei. În toamna anului 1950 vasul „Transil-
vania” ºi-a redus numãrul drumurilor lunare de la patru la unu ºi de atunci vasul
nu transportã mai mult de 1000-1200 de persoane. În aceastã perioadã s-a întâm-
plat ca unii evrei care iniþial au primit înºtiinþare cã cererea lor a fost aprobatã, pe
neaºteptate au primit o înºtiinþare care o contrazicea pe prima. Mai mult decât atât,
au fost cazuri când persoanele deja obþinuserã paºaportul, iar apoi el a fost retras.
Cei care au primit rãspunsuri negative, precum ºi cei cãrora li s-a retras paºapor-
tul au înaintat contestaþii ºi ca urmare mulþi dintre ei au primit din nou paºapor-
tul de emigrant.

În prezent, acest proces a început sã încetineascã, adicã emigrãrile încep din
nou sã fie restrictive. Astfel, din cererile care s-au depus pânã în aprilie 1950,
aproximativ 3000 nu sunt rezolvate încã. Cei care doresc sã emigreze cred cã
aceste cereri, mai devreme sau mai târziu, vor fi soluþionate favorabil ºi ca urmare
în ianuarie 1951 se vor putea depune noi cereri. Semnele aratã însã cã guver-
nanþii vor dori sã vadã mai îndeaproape problema emigrãrilor ºi vor cântãri mai
mult cui sã îi dea permisiunea de a emigra. Se pare cã pentru a împiedica emi-
grarea ei se vor folosi ºi de exemplul întoarcerii evreilor în Ungaria.
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A existat încã un factor care a contribuit la sistarea rezolvãrii cererilor depuse
pânã în aprilie 1950. În ianuarie 1950 s-au descoperit douã cazuri de mituire la
Biroul de Paºapoarte ºi ca urmare mai mulþi funcþionari care sunt acuzaþi cã au ac-
ceptat bani au fost arestaþi ºi s-au pornit anchete pentru a cerceta cazul. Din
aceastã cauzã, eliberarea paºapoartelor s-a amânat, pentru cã nimeni dintre cei ale
cãror cereri au fost prelucrate de unul din funcþionarii suspectaþi nu ºi-a primit
paºaportul, fiind ºi ei suspecþi la rândul lor.

În ceea ce priveºte bunurile care pot fi scoase din þarã de cãtre emigranþi,
Ministerul de Externe întocmise o listã conform cãreia emigranþii îºi pot lua mo-
bila ºi obiectele de folosinþã. În schimb, la 8 iunie 1950 a apãrut un nou ordin, con-
form cãruia fiecare emigrant poate lua bagaje cu greutatea de 70, respectiv 40 kg,
în funcþie de ocupaþia persoanei în Republica Popularã Românã, adicã dacã per-
soana a fost muncitor, funcþionar, pensionar, ºomer, liber profesionist etc. Aceastã
hotãrâre este valabilã ºi în ziua de azi.

Se pare cã guvernul a dat rãspuns favorabil la cererile nesoluþionate ºi, ca atare,
în ultimele sãptãmâni emigrarea s-a intensificat din nou.

De asemenea, s-a intensificat înaintarea de cereri noi. Þinând cont de faptul cã
ºi cererile noi continuã sã curgã, a trebuit sã fie demaratã o acþiune împotriva
febrei emigrãrii. Astfel, rezultatele muncii de informare par sã fie ºubrede, dar or-
ganizarea aratã cã speranþa de a reduce numãrul emigrãrilor, respectiv al emi-
granþior este îndreptãþitã.

Pe lângã limitarea strictã a bunurilor care pot fi transportate, emigranþii mai au
ºi alte restricþii. De exemplu, dupã îmbarcare nu au voie sã vorbeascã cu nimeni.
Pe linie de partid, cei care emigreazã sunt expuºi unor condamnãri puternice, dar
sunt condamnaþi ºi cei care au intenþionat sã emigreze ºi din diferite cauze nu au
reuºit. Se pare cã cel care a intenþionat sã emigreze, dar nu a reuºit ºi ca urmare s-a
integrat în câmpul muncii, are toate posibilitãþile sã îºi efectueze munca cu cinste
ºi demnitate ºi partidul îi iartã orice greºeli, dar stigmatul de om care a dorit sã
emigreze rãmâne ataºat numelui sãu, ceea ce este de înþeles, deoarece partidul face
totul pentru ca fiecare persoanã care doreºte sã munceascã cinstit sã îºi gãseascã
locul în munca de producþie.

În ceea ce priveºte aspectul material al emigrãrii, emigrantul trebuie sã plãteascã
15.000 lei la Ambasada Israelului, ceea ce bineînþeles nu acoperã cheltuielile legate
de transportul persoanei ºi al familiei sale ºi, ca urmare, Ambasada acoperã restul
cheltuielilor, diferenþa urmând sã fie restituitã de emigrant dupã ce a ajuns în Israel.

Trebuie subliniat din nou cã atât partidul, cât ºi guvernul fac totul pentru a re-
duce numãrul emigranþilor la minim ºi chiar acest aspect a determinat organizaþi-
ile de masã ºi organizaþiile din uzine sã se alãture muncii acesteia, pentru ca
numãrul emigrãrilor sã scadã pe viitor cât mai mult. Deocamdatã nu se ºtie în ce
mãsurã va reuºi acest lucru, dar cert este cã guvernul nu precupeþeºte nici un efort
în lupta contra sioniºtilor, respectiv împotriva propagandei sioniste, adicã în
munca de informare a evreilor cinstiþi.

Kalló, Ambasador

Tovarãºului Ministru de externe Gyula Kállai, Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/j-
002322-1951)
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194
„Új Út”, Kolozsvár

1. Hogyan nyilvánul meg a zsidók magatartása a Román Népköztársasággal
mint hazájukkal szemben, és miként tükrözõdött ez a lap utolsó számaiban.

Minden más nemzetiségtõl eltérõen, a zsidó lakosság körében különleges krité-
rium adódott annak megnyilvánulásával, hogy valaki hazájának tekinti-e a Román
Népköztársaságot, és ragaszkodik-e hozzá mint ilyenhez. Ez a kritérium: az Izrael-
be való kivándorlás lehetõsége, illetve annak kérvényezésének a lehetõsége s más-
részrõl e lehetõség visszautasítása. Ebbõl a szempontból tekintve lehet mondani,
hogy a zsidó lakosság négy kategóriára oszlik: 

a) Akik szilárdan kitartottak hazájuk mellett, elsõ perctõl kezdve a kivándorlá-
si propaganda ellen foglaltak állást, ennek megfelelõen ki sem váltották az ûrlapot
(formulárt), amelyen adott esetben a kivándorlási kérést be kell adni.

b) Akik a cionista propaganda befolyása alatt meginogtak, a formulárt kivet-
ték ugyan, de késõbb – a Párt, a szakszervezetek és a ZSDB felvilágosító munká-
ja nyomán és részben az Izraelbõl érkezõ levelek hatása alatt – visszaadták a
formulárt, és nyilatkozatot tettek, hogy itt maradnak az RNK-ban, lemondanak a
kivándorlásról.

c) Akik kivették a formulárt, de még ingadoznak, a kivándorlás engedélyezése
iránti kérvényt nem adták be, hogy úgy mondjuk, várakozó állásponton vannak.

d) Akik benyújtották a kérvényt, el vannak szánva a kivándorlásra, és várják az
útlevelet.

Az elsõ két kategória a kivándorlás szempontjából tanúsított magatartásával
már önmagába véve bizonyságot tett arról, hogy a Román Népköztársaságot hazá-
jának tekinti: alig van lapszám, amelyben erre vonatkozó levél vagy tudósítás ne
tükrözné vissza az ilyen emberek magatartását. Másrészrõl a termelési riportok-
ban, tudósításokban és levelekben a zsidó dolgozók magatartása a munkával szem-
ben szintén a hazafiság megnyilvánulásának tekinthetõ, és ez is majdnem minden
termelési riportunkban, illetve az üzemi levelezõktõl kapott írásaikban visszatük-
rözõdik.

Néhány példa:
A 232. lapszámban: Dr. I. Abramovici temesvári fõorvos az egészségügyi téren

elért megvalósításokról ír, s többek között arról is, hogy „hazánkban ... minden dol-
gozni akaró ember elõtt hatalmas fejlõdési lehetõségek nyílnak”. Ugyanebben a
lapszámban dr. Singer József aradi képviselõjelölt többek között ezt írja: „A dolgo-
zó nép választottjai odaadóan fognak küzdeni azért, hogy tovább építsék hazánkat,
az RNK-t.” Ugyanitt Windt Margit gyulafehérvári háztartásbeli élesen állást foglal
a kivándorlás ellen, bár rokonainak túlnyomó többsége Izraelben él. S végül ugyan-
ebben a lapszámban Farkas Illés máramarosszigeti munkás azt írja, „ünnep volt
számomra és családom számára az a nap, mikor visszakértem kivándorlásra be-
adott irataimat”.

A 234. lapszámban: Friedmann Margit Vörös Zászlót nyert a Herbákban.
Spitz Józsefné margittai háziasszony a zsidó anyákhoz intézett nyílt levelében
foglal állást a kivándorlás ellen: „Maradjatok itthon, mert itt boldog jövõ vár
gyermekeitekre.”
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A 239. lapszámban: Eibenschütz Ágnes aradi textilmunkásnõ levelében azt ír-
ja, hogy „büszkeséggel és meghatottan gondolok ötéves tervünkre...”, majd tovább
„büszke vagyok arra, hogy a Román Népköztársaság dolgozója és állampolgára le-
hetek”. Ugyanebben a lapszámban Blau Zsigmond nagyváradi levelezõ beszámol
azokról, akik már megérkezett útlevelüket utasítják vissza. Ezek közül például
Fuchs Zoltán kijelenti, hogy „Itt nem tesznek különbséget ember és ember között,
itt megtalálom a munkám utáni biztos megélhetést. Csak a gazemberek mennek el
innen, ahol a békét és a boldogságot építik”.

Hangsúlyozzuk, hogy mindez csak néhány kiragadott példa. De majdnem min-
den lapszámban találhatunk ilyen vagy ehhez hasonló megnyilvánulásokat, majd-
nem minden lapszámban vannak termelési riportok, amelyekben – egyebek között
– a zsidó dolgozóknak a tervvel és a munkával szembeni egészséges magatartását
népszerûsítjük.

2. Az együtt élõ nemzetiségek testvériségének megnyilvánulása, különösen
kulturális téren.

Ebben a vonatkozásban már sokkal kevesebbet mondhatunk. A zsidó dolgozók a
kultúrotthonokban, munkásklubokban stb. együtt vesznek részt a többi dolgozóval,
magyar anyanyelvüknél fogva azonban ez mint kulturális megnyilvánulás nem te-
kinthetõ külön zsidó megnyilatkozásnak, hanem inkább a magyar vonalra esik.

Mindenesetre tükrözõdik a testvériség a termelési riportokban, ahol mindig
igyekszünk zsidó és nem zsidó munkások együttmûködésérõl írni. Másrészrõl
(kulturális vonalon) beszámolunk azokról a ZSDB-s kulturális rendezvényekrõl,
amelyeken éppen a testvériség jeléül rendszerint román és magyar mûvészek,
szakszervezeti kultúrcsoportok stb. is közremûködnek.

3. Az ellenség megnyilvánulásai antiszemitizmus és sovinizmus terén, vala-
mint az izraeli állammal kapcsolatos problémák tekintetében.

Ebben a vonatkozásban bennünket elsõsorban a cionizmus, a zsidó sovinizmus
érdekel. Az elsõ pontban elmondottakkal összefüggésben természetesen minden
megnyilatkozás egyúttal leleplezése a cionista propagandának is, egyúttal állásfog-
lalás a cionista sovinizmussal szemben.

Hasonlóképpen ez egyúttal állásfoglalás a kivándorlás, tehát Izrael állam prob-
lémáival kapcsolatosan. Izrael államról magáról egyébként majdnem minden lap-
számban jelenik meg külön cikk is, amelyben részben az ottani súlyos helyzetet
tárják fel, részben az ottani reakciós kormányzatot leplezik le. Példák egész soro-
zatát hozhatnánk fel, de ezt feleslegesnek tartjuk, mint mondottuk, majdnem min-
den lapszámban ezzel a kérdéssel külön cikk foglalkozik.

Hallottunk egyes eseteket arról, hogy voltak kivándorlással kapcsolatosan a re-
akciónak egészségtelen megnyilvánulásai – nem zsidó részrõl is. Amikor például a
román vagy magyar feljebbvaló helyesléssel vette tudomásul zsidó alkalmazott-
jának bejelentését kivándorlási szándékáról. Az ilyen esetet azonban illetékes fó-
rumaink utasításai értelmében mi nem írtuk meg. 

A cionisták leleplezése terén hiányosságunk, hogy nem mindig voltunk elég
konkrétek. Kevés konkrét leleplezõ anyagot kaptunk, mert általában a cionista ügy-
nökök nem merészkednek nyíltan dolgozni, s így nehezebb õket leleplezni. Miu-
tán szerkesztõségünk létszáma alacsony, nem vagyunk elegen a terepen, a
ZSDB-tõl pedig kevés ilyen irányú konkrét leleplezõ anyagot kapunk.
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4. Aspecte politice despre problema naþionalã.
Külön cikkekben ezzel a kérdéssel csak alkalomszerûen, egyes ünnepi számok-

ban foglalkoztunk. Például a Népköztársaságunk évfordulója alkalmával írt ünne-
pi vezércikkben természetesen hangsúlyoztuk a nemzetiségi kérdés megoldása
terén elért eredményeket is. Közöltünk egy contrafondot a 235. számban az RMP
KV Politikai Irodájának a nemzeti kérdésben hozott határozatának második évfor-
dulója alkalmából. A választások alkalmából írt cikkeinkben hangsúlyoztuk a nem-
zetiségi egyenjogúságot.

[indescifrabil] Kolozsvár, 1951.I.19.

[TRADUCERE]

„Új Út” [Drum nou] Cluj

1. Cum se manifestã atitudinea evreilor faþã de patria lor, Republica Popularã
Românã, ºi cum s-a oglindit aceasta în ultimele numere ale revistei.

Spre deosebire de orice altã naþionalitate, în mijlocul populaþiei evreieºti s-a
ivit un criteriu specific legat de manifestarea faptului dacã cineva considerã
Republica Popularã Românã propria patrie ºi este ori nu legat de ea. Acest criteriu
este posibilitatea emigrãrii în Israel, respectiv posibilitatea de a cere acest lucru,
iar pe de altã parte refuzul acestei posibilitãþi. Din acest punct de vedere se poate
spune cã populaþia evreiascã se împarte în patru categorii:

a) Cei care au stãruit ferm pe lângã patria lor, au luat din prima clipã atitudine
împotriva propagandei de emigrare ºi potrivit acestui lucru nici nu au scos for-
mularul cu care se poate cere emigrarea dupã caz.

b) Cei care sub influenþa propagandei sioniste au ºovãit, au scos formularul, dar
mai târziu – în urma muncii de lãmurire a partidului, a sindicatelor ºi a CDE-ului,
ºi în parte sub influenþa scrisorilor primite din Israel – l-au dat înapoi ºi au declarat
cã vor rãmâne aici în RPR ºi cã renunþã la emigrare.

c) Cei care au scos formularul, dar încã sunt nehotãrâþi ºi nu au înaintat cere-
rea pentru aprobarea emigrãrii, sunt – sã spunem aºa – pe o poziþie de aºteptare.

d) Cei care au înaintat cererea, sunt hotãrâþi pentru emigrare ºi aºteaptã
paºaportul. 

Primele douã categorii, cu atitudinea lor faþã de emigrare în sine au dat deja
dovadã de faptul cã Republica Popularã Românã este consideratã de ei ca propria
patrie: aproape cã nu existã numãr în care printr-o corespondenþã sau informaþie
sã nu se oglindeascã atitudinea acestor oameni. Pe de altã parte, în reportajele, in-
formaþiile ºi corespondenþa legatã de producþie, atitudinea muncitorilor evrei faþã
de muncã de asemenea poate fi consideratã o manifestare a patriotismului, iar
acest fapt de asemenea se reflectã aproape în fiecare reportaj de producþie sau în
scrierile trimise de corespondenþii noºtri din uzinã. 

Câteva exemple: 
În numãrul 232: Dr. I. Abramovici, medic ºef din Timiºoara, scrie despre reali-

zãrile în domeniul medical ºi printre altele ºi despre faptul cã „în þara noastrã...,
în faþa oricãrui om care vrea sã lucreze, se deschid uriaºe posibilitãþi de dez-
voltare”. Tot în acest numãr al revistei, dr. József Singer, candidat la deputãþie din
Arad, printre altele scrie urmãtoarele: „Aleºii poporului muncitor se vor lupta cu
devotament pentru a construi pe mai departe patria noastrã RPR”. În acelaºi loc,
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Margit Windt, gospodinã din Alba Iulia, ia atitudine fermã împotriva emigrãrii, cu
toate cã cea mai mare parte a rudelor ei trãieºte în Israel. Iar la urmã, tot în acest
numãr, Illés Farkas, muncitor din Sighetul Marmaþiei, scrie: „A fost sãrbãtoare pen-
tru mine ºi pentru familia mea ziua când mi-am retras actele înaintate pentru emi-
grare”.

În numãrul 234: Margit Friedmann a câºtigat drapel roºu la „Herbák”[1]. D-na
Spitz József, gospodinã din Marghita, a luat atitudine împotriva emigrãrii într-o
scrisoare deschisã cãtre mamele evreieºti: „Rãmâneþi acasã, deoarece aici copiii
voºtri vor avea un viitor fericit”.

În numãrul 239: Ágnes Eibenschütz, muncitoare în industria textilã din Arad,
scrie în scrisoarea ei: „Mã gândesc cu mândrie ºi emoþii la planul nostru de cinci
ani...”; apoi, mai departe: „Sunt mândrã cã pot fi muncitor ºi cetãþean al Republicii
Populare Române”. În acelaºi numãr, Zsigmond Blau, corespondent din Oradea,
relateazã despre cei care refuzã paºaportul deja primit. Dintre aceºtia, de exemplu,
Zoltán Fuchs, declarã cã: „Aici nu se face deosebire între om ºi om, aici am un
venit sigur dupã munca mea. Doar miºeii pleacã de aici, unde se construieºte
pacea ºi fericirea”.

Subliniem faptul cã toate acestea sunt doar câteva exemple scoase la întâm-
plare. În aproape fiecare numãr însã, putem gãsi asemenea manifestãri, ori
asemãnãtoare, aproape fiecare numãr conþine reportaje din producþie în care –
printre altele – popularizãm atitudinea sãnãtoasã a muncitorilor evrei în legãturã
cu planificarea ºi munca.

2. Manifestarea frãþiei naþionalitãþilor conlocuitoare, mai cu seamã în dome-
niul cultural.

În aceastã privinþã putem spune mult mai puþin. Muncitorii evrei, în casele de
culturã, cluburile muncitoreºti etc iau parte la activitãþi cu ceilalþi muncitori, dar
din cauzã cã limba lor maternã este maghiara, aceastã manifestare culturalã nu se
poate considera una evreiascã, ci cade mai degrabã pe linia maghiarã.

În orice caz, în reportajele din producþie, unde încercãm sã scriem mereu des-
pre colaborarea muncitorilor evrei ºi neevrei se reflectã fraternitatea. Pe de altã
parte (pe linie culturalã) informãm despre acele manifestãri culturale CDE, la care
tocmai ca semn al fraternitãþii de obicei colaboreazã ºi artiºti, grupuri culturale
sindicale etc române ºi maghiare. 

3. Manifestãrile duºmanului în ceea ce priveºte antisemitismul ºi ºovinismul
ºi în privinþa problemelor legate de statul Israel.

Referitor la aceasta, pe noi ne intereseazã în primul rând sionismul, ºovinismul
evreiesc. Legat de cele spuse la primul punct, evident, orice manifestare este toto-
datã ºi demascarea propagandei sioniste, luarea de atitudine împotriva ºovinis-
mului sionist.

De asemenea, aceasta este o luare de poziþie faþã de emigrare, deci este legatã
de problemele statului Israel. Despre statul Israel în sine, aproape în fiecare numãr
apar ºi articole separate în care este prezentatã în parte situaþia grea de acolo, în
parte se demascã guvernarea reacþionarã de acolo. Am putea aduce un ºir întreg de
exemple, dar considerãm de prisos, dupã cum am menþionat aproape în fiecare
numãr un articol separat se ocupã de acest lucru.

Am auzit de unele cazuri când, în legãturã cu emigrãrile, reacþiunea a avut
manifestãri nesãnãtoase – din partea unor neevrei de asemenea. De exemplu, când
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superiorul român sau maghiar a luat la cunoºtinþã aprobator anunþul angajatului
evreu despre intenþiile sale de emigrare. Asemenea cazuri însã, conform dispoziþi-
ilor forurilor noastre competente, nu au fost menþionate de noi.

Referitor la demascarea sioniºtilor avem deficienþa cã nu întotdeauna am fost
destul de concreþi. Am primit puþin material demascator concret, deoarece în ge-
neral agenþii sioniºti nu au curajul sã lucreze pe faþã, aºadar sunt mai greu de de-
mascat. Întrucât efectivul redacþiei noastre este mic, nu suntem destui pe teren, iar
de la CDE primim puþine astfel de materiale demascatoare.

4. Aspecte politice despre problema naþionalã.
În articole separate, cu aceastã problemã ne-am ocupat doar ocazional, în anu-

mite numere festive. De exemplu, în articolul de fond festiv scris cu ocazia aniver-
sãrii Republicii noastre populare, desigur am accentuat ºi rezultatele obþinute în
domeniul rezolvãrii problemei naþionale. Am publicat un contrafond în numãrul
235, cu ocazia celei de-a doua aniversãri a hotãrârii Biroului Politic al CC al PMR
în legãturã cu problema naþionalã. În articolele noastre scrise cu ocazia alegerilor
am accentuat egalitatea între naþionalitãþi.

Kahán Sámuel Cluj, 19.I.1951

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR, fond 13, dos. 183/1951, f.189-192)

[1] Este vorba de fosta întreprindere „Dermata” – fabricã de încãlþãminte, militarizatã în vre-
mea rãzboiului, redenumitã dupã naþionalizare „János Herbák”, iar ulterior „Clujana”.

195
NOTÃ INFORMATIVÃ

Începând din luna mai, când în urma dispoziþiei guvernului s-au fãcut înlesniri
pentru cei ce vor sã emigreze în statul Israel, propaganda ºi agitaþia naþionaliºtilor
sioniºti a devenit fãþiºã ºi foarte activã, reuºind sã atragã sub influenþa lor o bunã
parte a populaþiei muncitoare evreieºti din regiune, în aºa fel ca ei sã scoatã for-
mulare de plecare din RPR.

Pentru atingerea scopurilor lor, duºmanii de clasã sioniºti lansau lozinci ca: an-
tisemitismul veºnic, unitatea naþionalã, posibilitatea unui nou rãzboi, care ar
cauza un nou Auschwitz etc. ªi unde nu puteau influenþa cu acestea, afirmau cã
evreii au datoria de a clãdi socialismul în propria lor þarã, deci trebuie sã plece.

Dar duºmanul de clasã naþional sionist se foloseºte de toate posibilitãþile –
greutãþi reale pe care le avem – ca argumente în propaganda lor ticãloasã. Astfel,
greutãþile în jurul locuinþelor, în jurul aprovizionãrilor, unele puneri în cadrul
disponibil au fost deformate de agenþi ºi unelte ale sioniºtilor ºi întrebuinþate în
scopurile lor.

Exemple: în str. Mikó, în imobilul de sub nr. 8, dintre 6 locatari au fost evacu-
ate 4 familii (dintre care 2 foºti exploatatori). Coincidenþa a fãcut ca toþi aceºtia sã
fie evrei, iar cei doi rãmaºi sã fie neevrei, caz care a fost bine exploatat de
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duºmanul de clasã, arãtându-se cã „trebuie sã plecãm, cãci n-avem liniºte ºi sigu-
ranþã nici în locuinþele noastre”.

La UCC, pe la sfârºitul anului trecut, au fost concediaþi 120 de angajaþi, din mo-
tive întemeiate, 20 evrei ºi restul neevrei. Propaganda sionistã ºi din acest caz ºi-a
fãcut un argument, n-a vorbit despre cei 100 neevrei concediaþi, dar a scos în evi-
denþã demiterea evreilor. Toate aceste ºi alte cazuri asemãnãtoare au fost folosite
pentru a îndemna populaþia muncitoare evreiascã la plecare.

Se întâmplã ca organizaþia noastrã sã primeascã adrese anonime cu înjurãturi
ºi ameninþãri, scrise de evrei, naþionaliºti, sioniºti.

În acelaºi timp se manifestã ºi antisemitismul în mod izolat, din partea ele-
mentelor duºmãnoase. Astfel, într-o adunare generalã de la Coop. de producþie
„Mobile”, unii provocatori au antrenat majoritatea participanþilor în ieºiri anti-
semite. S-a manifestat antisemitismul ºi cu ocazia muncii din ziua de 26 dec. (a
doua zi de Crãciun), când pe larg s-a protestat pentru faptul cã trebuie sã se
munceascã, pe când evreii au avut dreptul sã-ºi þinã sãrbãtorile lor. (Tov. Nus-
sbecher Izidor, uzinele „János Herbák”, care fãcea muncã de lãmurire în vederea
muncii din 26 dec., a fost dezarmat chiar de secretara org. de bazã).

Ni s-a semnalat cã tov. Klein Iacob, mecanic de precizie la întreprinderile Sfa-
tului Popular Regional, str. Deportaþilor, a fost decorat cu Ordinul Muncii, apãrut
în „Buletinul Oficial”, fãrã ca sã i se înmâneze decoraþia. Nu cunoaºtem adevãrul
în jurul acestui caz, ne-a fost semnalat ca un caz de manifestare antisemitã, în
orice caz, propaganda sionistã manevra ºi de data aceasta.

Pentru combaterea ºi demascarea propagandei sioniste, comitetul nostru duce
o muncã de lãmurire organizatã. 

Ca principal mijloc de combatere ºi demascare folosim munca de lãmurire de
la om la om, fãcutã cu activiºtii noºtri, formând echipe de câte douã persoane. Ca
un alt mijloc de lãmurire a maselor, folosim adunãrile publice ºi manifestãrile cul-
turale, organizate de 2 ori pe lunã. Presa centralã ºi localã a CDE-ului se ocupã pe
larg cu dezvãluirea adevãrului în problema emigrãrii ºi ca mijloc de convingere se
folosesc de scrisorile sosite din Israel, care sunt pe urmã folosite în munca noastrã
de lãmurire. Punem un accent mare ºi pe agitaþia vizualã, folosindu-ne de carica-
turi, lozinci, diapozitive etc.

În urma ajutorului permanent primit din partea partidului, a ajutorului primit
din partea presei noastre de partid ºi în urma muncii noastre de lãmurire, tot mai
mult reuºim sã scoatem oamenii muncii evrei de sub influenþa duºmanului de
clasã sionist ºi drept rezultat al acestei munci putem arãta cã dupã sosirea
primelor paºapoarte (din 15-20 dec.) marea majoritate a populaþiei muncitoare
evreieºti a rãmas calmã ºi hotãrâtã de a rãmâne în RPR, doar la o micã parte a po-
pulaþiei evreieºti se simte o nervozitate, la cei habotnici.

Cluj, 19 ian. 1951

Secretar Resp. organizatoric
König Iosif Schwartz Sigfried

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond 13, dos. 183/1951, f.191-192)
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196
Comitetul Democratic Evreiesc
Comitetul Central

Propuneri
Pentru reducerea activului salariat la CC, Regiuni ºi Comitete locale*

Schema Schema Salar.
existentã propusã în puls

Polit. Adm. Polit. Adm. Polit. Adm.
Comitetul Democratic Evreesc 
Comitetul Central 25 22 16 9 9 13
Comitetul Democratic Evreesc
Capitala 30 17 16 8 14 9
Comitete Regionale
Categoria I-a 4 17 10 9 2 8 8
Categoria a II-a 6 19 18 10 4 9 14
Categoria a III-a 10 21 17 15 - 6 17
Total 57 57 34 6 23 39
Comitete Locale
Categoria I-a 15 26 11 17 - 9 11
Categoria a II-a 11 16 10 8 - 8 10
Categoria a III-a 11 15 6 - - 15 6
Total 57 57 25 - 32 27
Total salariaþi existenþi Total salariaþi propuºi Total salar. în plus
Activ politic 169 Activ politic 91 Activ politic 78
Pers. ad-tiv 111 Pers. ad-tiv 23 Pers. ad-tiv 88
Total 280 Total 114 Total 166

18 aprilie 1951

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 17/1951, f.26)

* Vezi ºi volumul Minoritãþi etnoculturale. Mãrturii documentare. Maghiarii din România
(1945-1955), ed. Andreea Andreescu, Lucian Nastasã ºi Andrea Varga, Cluj, CRDE, 2002, p.698-
707.
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197
Nr. Col. 121/13.VI.1951
23 aprilie 1951

NOTÃ
Cãtre Regionala PMR. Colegiul de Partid Cluj

Vã semnalãm pe numita Kális Regina, membrã în PMR, nãscutã la 10.XI.1913
în Hunedoara, cãsãtoritã cu Kális Solomon, ceasornicar ºi bijutier pe cont propriu
în Cluj, domiciliatã în Cluj, str. Molotov nr. 45, unde are ºi prãvãlie de ceasornicar.

Susnumita a funcþionat pânã la începutul anului 1951 ca funcþionarã la Oficiul
de Plasare a Braþelor de Muncã în Cluj, iar în prezent ar fi plasatã la o instituþie în
calitate de resp. de cadre.

Despre susnumita s-a constatat cã este de moralã uºoarã, umblã în societãþi
unde spune bancuri reacþionare la adresa membrilor din Comitetul Central.
Totodatã desfãºoarã ºi o activitate sionistã, fãcând criticã femeilor care retrag actele
de a emigra, spunându-le cã le va pãrea rãu de faptul aceasta, fiindcã evreii nu au
ce cãuta aici. Ca mijloc de propagandã foloseºte metoda aceea: care au copii, le
spune cã nu vor putea mãrita pe fiicele lor fiindcã toþi bãieþii tineri se duc în Israel
ºi o sã trebuiascã sã le mãrite cu un creºtin.

Cluj, la 23 aprilie 1951

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Cluj, fond.13, dos. 365/1951, f.35)

198

21 June 1951

Increase of anti-Semitism in Moldavia

During the months of March and April 1951, starting with almost unnoticeable
examples, but which are growing increasingly frequent, it became apparent that
there was developing a strong revival of anti-Jewish sentiment in Moldavia. The
Jews are accused there of manipulating and controlling the black market and of po-
litical obstructionism endangering the ”Socialist Fatherland”.

These persecutions have been conducted with a special violence on the part of
the political authorities and of the police at Iasi, which has a Jewish population of
almost 50 per cent. The ”Paza” and units of the regular army have been involved
in revolting and at times bloody incidents.

In the evening of 18 March, around 23.00 hours, two men, Hornestein A. and
Turnbul M., who had been found in possession of a small package of butter and of
one kilo of sugar, were arrested and taken to the police station. Accused of having
bought these items on the black market, as they had tried to hide inside their shirts
when stopped by the police, they were subjected to long and torturous question-
ing. They were released only after more than 40 hours. And then only after they
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had made a ”voluntary” contribution of 22.000 lei to the local Communist Youth
Organization of Iasi. And this because the police had found out after a few ques-
tions that they had been dealing with a farmer and a small businessman, both of
whom were Jews.

Since this interrogatory, which ended with the ”voluntary” contribution, the
daily persecutions of Jews in the city of Iasi have increased incredibly. Merely the
fact of being a Jewish doctor, lawyer or businessman, causes difficulties, which in
the most fortunate case end with ”voluntary” contributions to the Romanian com-
munist Party.

On 22 April, however, something far more serious occurred. In the late after-
noon, towards sunset an Army patrol composed of soldiers, stationed in the near-
by Hotel Palma, which some time previously had been requisitioned by the Army,
broke into the ”Farmacia Centralã” in the principal square of Iasi. The doors were
closed, so that no one could neither enter nor leave the premises. All the people
who were found in the pharmacy, were searched, and women particularly were
forced to undress in front of everybody in spite of the protests of all the civilians
present, which brought on laughter and obscene gestures on the part of the sol-
diers. After this search, which showed no results, all the Jews among those present
were arrested and the others allowed to go.

The pharmacist Bartok Zoltan, was accused of selling foreign drugs on the
black market and especially of having sold worthless penicillin. Two false wit-
nesses were found who swore that they had paid 6000 lei for a phial of American
penicillin, which was fours years old.

The group of Jews who had been found in the pharmacy were accused of being
in connivance with the pharmacist, and they were all sent off to join a forced labor
battalion in the zone of Hârºova and Dobrogea. The drug store was closed for about
a week and then was appointed manager of it a pharmacy student of proven
Communist faith. The new manager is one of the two witnesses who swore of hav-
ing purchased the penicilin at 6000 lei.

It is feared that within short notice all the Jewish people in Iasi might be sent
off in mass to the forced labor camps of Cernavodã, Murfatlar and Constanþa.

Date of observation: April 1951
Evaluation comment: Source: Fairly reliable; Information: Possibly true, un-

confirmed. Persecutions directed especially against Rumanian Nationals of Jewish
descent couldn’t be confirmed. It is, however, a fact that, unfortunately, the
Moldavian province has a regrettable tradition in this respect and it can be as-
sumed that even Communist authorities are temporarily inclined to find scape-
goats in the sense of local feelings.

[TRADUCERE]

21 iunie1951

Creºterea antisemitismului în Moldova

În cursul lunilor martie ºi aprilie 1951, începând cu cele mai nesemnificative
exemple, dar care apar din ce în ce mai frecvent, a devenit evident faptul cã se
manifestã o puternicã revenire a sentimentelor antisemite în Moldova. Evreii sunt
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acuzaþi de manipularea ºi controlul asupra pieþei negre ºi de obstrucþionism
politic, ce ameninþã „patria socialistã”.

Aceste persecuþii au fost conduse cu o violenþã deosebitã de autoritãþile politice
ale Miliþiei din Iaºi, care are o populaþie evreiascã de aproape 50%. Paza ºi unitãþile
armatei au fost implicate în revoltã ºi în confruntãrile chiar sângeroase.

În seara zilei de 18 martie, în jurul orei 23.00, doi bãrbaþi, A. Hornestein ºi M.
Turnbul, asupra cãrora s-au gãsit mici pachete de unt ºi un kilogram de zahãr, au
fost arestaþi ºi duºi la secþia de Miliþie. Acuzaþi de cumpãrarea acestor bunuri pe
piaþa neagrã, din cauzã cã încercau sã le ascundã în sânul cãmãºii atunci când au
fost opriþi de miliþie, aceºtia au fost supuºi unui interogatoriu îndelungat ºi
dureros. Au fost eliberaþi dupã mai bine de 40 de ore. ªi atunci numai pentru cã
au contribuit „voluntar” cu 22.000 lei la Uniunea Tineretului Comunist din Iaºi.
Acest lucru s-a întâmplat pentru cã, dupã câteva întrebãri, miliþia a aflat cã fã-
cuserã un târg cu un fermier ºi un om de afaceri, ambii evrei.

De la aceastã contribuþie „voluntarã”, persecuþia zilnicã a evreilor în oraºul Iaºi
s-a intensificat semnificativ. Simplul fapt cã cineva este medic, avocat sau om de
afaceri evreu cauzeazã dificultãþi, care în cele mai fericite cazuri se încheie cu con-
tribuþii „voluntare” la Partidul Comunist Român.

La 22 aprilie însã s-a întâmplat ceva mult mai grav. Dupã-amiazã, cãtre amurg,
o patrulã a armatei compusã din soldaþi staþionaþi în apropierea hotelului Palma,
care cu câtãva vreme înainte fusese achiziþionat de armatã, a nãvãlit în „Farmacia
Centralã” din principala piaþã a Iaºului. Uºile erau închise ca nimeni sã nu poatã
intra sau ieºi din clãdire. Toþi cei care se aflau în farmacie au fost percheziþionaþi,
iar mai ales femeile au fost forþate sã se dezbrace în faþa tuturor celor de faþã, în
ciuda protestelor civililor prezenþi, ceea ce a stârnit râsete ºi gesturi obscene din
partea soldaþilor. Dupã percheziþie, care nu a condus la nici un rezultat, toþi evreii
dintre cei de faþã au fost arestaþi, iar celorlalþi li s-a dat drumul sã plece.

Farmacistul Zoltán Bartok a fost acuzat de vânzarea medicamentelor pe piaþa
neagrã ºi mai ales de a fi vândut penicilinã care nu era bunã. S-au gãsit doi mar-
tori falºi care au declarat sub jurãmânt cã au plãtit 6000 lei pentru o fiolã de peni-
cilinã americanã, care era veche de patru ani.

Grupul de evrei care au fost gãsiþi în farmacie au fost acuzaþi de complicitate
cu farmacistul ºi ca urmare au fost trimiºi la batalioanele de muncã silnicã în zona
Hârºova ºi Dobrogea. Farmacia a fost închisã timp de o sãptãmânã, dupã care a fost
numit pe postul de director un student care a dovedit devotament faþã de cauza co-
munismului. Noul director este unul din cei doi martori falºi care juraserã cã au
cumpãrat penicilina pentru 6000 de lei.

Este de temut cã în curând toþi evreii din Iaºi ar putea fi trimiºi în masã în
taberele de muncã forþatã de la Cernavodã, Murfatlar ºi Constanþa.

Data observãrii: aprilie 1951
Comentariu asupra evaluãrii: sursa prezintã destulã încredere; informaþia este

probabil adevãratã, neconfirmatã. Persecuþiile direcþionate în special împotriva
cetãþenilor români de origine evreiascã nu au putut fi confirmate. Rãmâne însã un
fapt cã, din pãcate, provincia Moldova are o tradiþie regretabilã în aceastã privinþã
ºi se poate presupune cã chiar autoritãþile comuniste sunt momentan în cãutare de
þapi ispãºitori în ceea ce priveºte sentimentele locale.

(Open Society Archives, Budapest, Box 529, Item No. 1015/51)
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Tovarãºe însãrcinat cu afaceri

În „Bulletin d’information pour les roumains de l’étranger” (BIRE), nr. 17-18
din 27 iunie 1951 (buletin al trãdãtorilor români din strãinãtate), ce apare la Paris,
sub titlul Uniunea Evreilor Români din America va colabora cu Comitetul Naþional
Român a apãrut urmãtoarea informaþie:

„New-York. Dl. dr. Julius I. Kleper, preºedintele Uniunii Evreilor Români din
America, a trimis o scrisoare Comitetului Naþional, prin care ruga sã comunice ori-
entarea comitetului, privitoare la problema egalitãþii de drepturi în România. La
aceastã scrisoare, d. C. Viºoianu, preºedintele Comitetului[1], a rãspuns cã
Comitetul Naþional luptã pentru eliberarea României ºi aºezarea unei vieþi demo-
cratice în þara eliberatã, în care toþi cetãþenii sã se bucure de drepturi egale, in-
diferent de origine, rasã sau religie. Scrisoarea se terminã, arãtându-se cã se
doreºte sã se vadã o colaborare cât mai strânsã între cele douã organizaþiuni.

Dl. dr. J.I. Kleper, în numele UERA, a rãspuns cã nu s-a îndoit nici un moment
de ideile democratice de care este animat Comitetul Naþional, arãtând cã doreºte
ca organizaþiile resp. sã colaboreze cât mai strâns pentru cauza comunã a libertãþii
tuturor românilor, fãrã deosebire de rasã, origine sau religie.

Acest schimb de scrisori a fãcut o profundã impresie în rândurile evreilor
români din Statele Unite.

Vã trimitem aceastã informaþie pentru a fi folositã ca sursã de documentare
pentru demascarea conducerii reacþionare a UERA, arãtându-se cã aceasta a în-
ceput sã colaboreze fãþiº cu acei care în calitate de fruntaºi ai „partidelor istorice”,
în special ai PNÞ, au fost aliaþii legionarilor ºi ai lui Antonescu, încurajând ºi spri-
jinind pogromurile antievreieºti sãvârºite de aceºtia (pactul din 1937 Maniu-
Codreanu, încadrarea legionarilor în PNÞ dupã 23 august 1944) etc.

Director
I. Moruzi

Tovarãºului Paul Davidovici, însãrcinat cu afaceri a.i. Legaþia RPR Tel Aviv

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond Israel 1951, nepaginat)

[1] Constantin Viºoianu, membru al Partidului Naþional-Þãrãnesc, fost ministru plenipotenþiar la
Haga, Varºovia ºi Ankara, ministru al Afacerilor Externe din 4 noiembrie 1944 pânã în 5 martie
1945, fugit din România clandestin la bordul unui avion american în 1946, stabilindu-se în SUA.
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Emigration From Rumania To Israel

Source Rome: Israeli agency sources
Date of observation: 4 March 1952

On 3 March 1952, some 902 Rumanian Jewish emigrants arrived in Israel on
board the Rumanian vessel ”Transylvania”. This is the first time there has been a
Jewish emigration from Rumania to Israel, which included emigrants aged be-
tween 16 and 25. So far, specialized workers are still not granted permission to
leave Rumania for Israel.

A further novelty is also that transports of Rumanian emigrants to Israel in-
clude groups of young Communists. The transport of the ”Transylvania” numbered
about 15 to 20 such young Communists, who requested to be allowed to get in
touch with the Israeli Communist Party as soon as they arrived at the port of des-
tination. It appears that this emigration of Communists is a result of a secret agree-
ment within the Cominform to send young Communists to Israel to strengthen the
Communist Party in that country, which is so far very weak, i.e. altogether about
two to three per cent of the population. All these Communists youngsters went
through a political seminary before leaving Rumania. Before leaving the port of
Constanþa, 15 passengers of the ”Transylvania” were arrested by Rumanian politi-
cal police for unknown reasons.

In connection with the arrests of Zionists recently made in Rumania, the Israeli
Parliament held a special meeting on 28 February. All parties expressed themselves
against the measures taken by the Rumanian Government with exception of the
Mapam Party (left-wing Socialist) and the Communist Party who requested that
this subject be cancelled from the agenda. The protests of the other parties in the
Parliament against the Mapam and the Communist Party were especially great
when the Communist Deputy, Willner M., declared that the Zionists arrested in
Rumania were all ordinary criminals who had acted against Rumanian laws and
were thus liable to punishment by the Rumanian authorities. At the end of the
meeting the governmental representative stated that at the present moment the
Israeli Government is preparing to take diplomatic steps against the Rumanian
Government with regard to the arrests of Zionists.

On 3 March 1952 the Executive Committee of the Jewish Agency of Palestine
also held a special meeting regarding the same subject. They decided to take new
and special measures to effect the release of the arrested Zionists.

Eval. comment: Confirmed by other sources.
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[TRADUCERE]

Emigraþia din România spre Israel

Sursa Roma: surse ale agenþiei israeliene 
Data observãrii: 4 martie 1952

La 3 martie 1952, 902 evrei români emigranþi au ajuns în Israel la bordul navei
române „Transilvania”. Aceasta este prima ocazie când evreii emigreazã din
România în Israel într-un grup care include emigranþi între 16 ºi 25 de ani. Pânã
acum, muncitorilor calificaþi nu li s-a acordat permisiunea de a pãrãsi România
pentru a emigra în Israel.   

O altã noutate este aceea cã transporturile de emigranþi români spre Israel in-
clud grupuri de tineri comuniºti. Transportul de pe „Transilvania” avea 15-20 de
astfel de tineri comuniºti, care au cerut sã li se permitã sã ia contactul cu Partidul
Comunist Israelian de îndatã ce vor fi ajuns în portul de destinaþie. Se pare cã
aceastã emigraþie a comuniºtilor este rezultatul unei decizii secrete luate în interi-
orul Cominform-ului, de a trimite tineri comuniºti în Israel pentru a întãri Partidul
Comunist, care în prezent este foarte fragil, cuprinzând doar 2-3% din populaþie.
Toþi aceºti tineri comuniºti au urmat un seminar politic înainte de a pãrãsi Româ-
nia. Înainte de a pãrãsi portul Constanþa, 15 pasageri de pe „Transilvania” au fost
arestaþi de cãtre poliþia politicã românã pentru motive necunoscute.

În legãturã cu arestãrile recente ale sioniºtilor din România, Parlamentul din
Israel a convocat o ºedinþã extraordinarã în data de 28 februarie. Toate partidele ºi-au
exprimat poziþia împotriva mãsurilor luate de guvernul român, cu excepþia
Partidului Mapam (socialist de stânga) ºi a Partidului Comunist, care au cerut
ºtergerea acestui punct de pe ordinea de zi. Protestele celorlalte partide parla-
mentare împotriva Mapam-ului ºi a Partidului Comunist s-au intensificat, mai ales
atunci când deputatul comunist Wilner M. a declarat cã sioniºtii arestaþi în
România erau infractori de drept comun care acþionaserã împotriva legilor române
ºi, drept urmare, erau pasibili de pedeapsã. La sfârºitul ºedinþei, reprezentanþii gu-
vernului au afirmat cã în prezent guvernul israelian se pregãteºte sã întreprindã
demersuri diplomatice împotriva guvernului român în legãturã cu arestarea
sioniºtilor.

La 3 martie 1952 Comitetul Executiv al Agenþiei Evreieºti din Palestina s-a în-
trunit ºi el într-o ºedinþã extraordinarã pentru a dezbate acelaºi subiect.
Participanþii au decis sã ia mãsuri speciale noi pentru a obþine eliberarea
sioniºtilor arestaþi.

Comentariu asupra evaluãrii: Confirmat de alte surse.

(Open Society Archives, Budapest, Box 193, Item No. 4080/52)


