DOCUMENTE

1
„Borochowa“
Organizaþie Socialist-Sionistã din România
Comitetul Central
Bucureºti, str. Mircea Vodã
Circulara nr. 7.
Chozer informativ nr. 7.
Despre sarcinile secþiunilor locale ale Borochowiei
Dragi haverimi[1],
S-a vorbit mult pânã acum despre deplinãtatea teoreticã a miºcãrii noastre.
Aceasta nu constituie însã partea ei practicã, ci numai bazele sale. Bazele fiind
date, menirea noastã este sã zidim. Ceea ce se pare cã nu mulþi au înþeles atunci
când, în locul realizãrilor pozitive, au început sã pãlãvrãgeascã despre actualitatea
ºi posibilitãþile teoretice ale Borochowiei, fãrã ca sã înþeleagã însã cã, astfel, ei nu
vor putea face nimic altceva decât sã strice rostul, temeiul miºcãrii.
Este bine sã se ºtie cã sarcina noastrã, a fiecãruia dintre noi, este aceea de a
cãuta pretutindeni ºi oricând sã dãm o dezvoltare practicã ºi cât mai mare cu
putinþã miºcãrii, pentru ca, în acest mod, ea sã devinã o organizaþie puternicã a
maselor socialist-sioniste, un punct de plecare pentru viitoarea lor activitate.
Lenin spunea cã „proletariatul nu are altã armã în lupta pentru putere afarã de
organizaþie”, iar Stalin: „Pânã astãzi partidul nostru semãna cu o familie patriarhalã, ospitalierã, care era gata sã primeascã pe toþi simpatizanþii”.
Credem cã aceste spuse se pot aplica în mod perfect ºi miºcãrii noastre care,
prin faptul cã a fost declaratã miºcare de mase, ºi-a deschis larg porþile, uneori ºi
pentru nepoftiþi, „uitând cã într-adevãr Borochowia este o miºcare de mase, dar una
organizatã”. „Dupã ce însã partidul nostru s-a transformat într-o organizaþie centralizatã, el ºi-a lepãdat înfãþiºarea patriarhalã ºi a cãpãtat deplinã asemãnare cu o
cetate ale cãrei porþi nu se deschid decât pentru cei demni de ea”, continuã Stalin.
La fel trebuie sã procedãm ºi noi, iar miºcarea noastrã trebuie sã devinã cetatea
cu porþile închise, care nu se deschid oricui ºi nici oricând. Care fapt vrea sã spunã
cã miºcarea noastrã va fi selecþionistã pânã în acea clipã în care, ea dispunând de
cadre bine pregãtite, formate din elemente de bazã, va socoti orice selecþie ca fiind
inutilã. Selecþionismul nostru este aºadar numai o fazã tranzitorie ºi nicidecum
una definitivã, este o parte integrantã din lupta pentru organizarea miºcãrii. ªi
aceasta este o învãþãturã pe care fiecare secþiune localã a Borochowiei trebuie sã o
considere cu deosebitã ºi mare atenþie.
În Problemele actuale ale miºcãrii noastre Lenin scrie: „Trebuie pregãtiþi oameni care sã închine revoluþiei nu numai serile libere, ci viaþa lor întreagã; trebuie
creatã o organizaþie destul de mare, pentru ca în sânul ei sã se poatã înfãptui o diviziune riguroasã a muncii între diferitele ramuri ale activitãþii noastre”. ªi Lenin
a avut dreptate, cãci o miºcare nu se poate bizui decât pe acei oameni care se
dedicã cu trup ºi suflet ei.
Aceasta este încã o învãþãturã care nu trebuie uitatã. Un haver, fost în
Maskirutul central al miºcãrii, avea obiceiul sã spunã: „Singurul moment politic
în miºcarea noastrã – Borochowia – este aliaua (imigrarea)[2]”. Aceastã afirmaþie
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este însã o negare absolutã a existenþei miºcãrii noastre, cãci, dacã singurul moment important ar fi aliaua, atunci miºcarea noastrã nu-ºi mai aflã nici o justificare
în ºi prin sine, ea nefiind altceva decât un simplu oficiu de emigrare pentru cei
dornici de acest lucru.
Din contra, aliaua nu este decât cel de-al doilea moment important pentru
miºcare; pentru Palestina este cel dintâi. Dar principial nu poate fi considerat
decât faptul cã noi trebuie sã pregãtim, sã educãm masele evreieºti-sioniste, în
vederea cristalizãrii lor în Ereþ [Israel], într-un cadru de viaþã socialistã ºi deci
colectivã, cadru care nu este altul decât Kibuþ Hameuhad[3].
Aºadar, singurul moment având importanþã capitalã pentru noi, pentru miºcarea noastrã, este momentul organizatoric. Secþiunile din provincie ale Borochowiei sã nu uite deci cã nimic nu vine de la sine – „spontan”. Totul se face, totul se
dobândeºte numai prin muncã, iar haverimii noºtri trebuie sã munceascã ºi ei, cu
atât mai mult cu cât munca depusã de ei va fi numai spre folosul lor, încadraþi în
miºcarea lor. Lozinca momentului de faþã este ºi trebuie sã fie: Întãriþi miºcarea
printr-o temeinicã organizare.
Despre rostul kibuþimilor de Hachºara
Haverimi,
Vi s-a cerut în nenumãrate rânduri sã trimiteþi câþi mai mulþi haverimi în
kibuþimile de hachºara, dar voi nu aþi crezut de cuviinþã cã este necesar sã faceþi
acest lucru ºi v-aþi dat în lãturi de la aceastã îndeplinire. Un kibuþ de hachºara nu
este o temniþã pentru nici unul dintre câþi se aflã încadraþi în el. Un kibuþ de
hachºara este expresia în mic a unei mari colectivitãþi ºi aceastã din urmã colectivitate este iºuvul[4] evreiesc din Palestina.
Trebuie sã înþelegeþi cã viaþa pe care noi toþi o ducem aici în Galut[5] diferã cu
totul de cea pe care fraþii noºtri o duc dincolo în Ereþ Israel. ªi atunci, cum noi nu
putem transplanta acolo micile ºi burghezele noastre obiºnuinþe galutiene, este
necesar sã ne dezbãrãm de ele mai înainte chiar de-a fi pãºit pragul vieþii de dincolo de mare.
Acesta este rostul ºi aceasta este adânca semnificaþie a unui kibuþ de hachºara.
O sarcinã de elementar bun simþ se impune celor care pleacã pentru a face
hachºara în kibuþimi, aceea de a-ºi controla starea sãnãtãþii lor.
Analiza sângelui, a sputei (a salivei) sunt obligaþiuni fãrã de care nici unul
dintre cei dornici de a pleca la hachºara nu pot fi admiºi în oricare din kibuþimile existente.
Apoi, încã ceva li se mai cere lor: sã-ºi revizuiascã cu grijã conºtiinþa dacã
îºi vor închipui cã scopul kibuþului este acela de-a oferi haverimilor posibilitãþi
de muncã, de hranã ºi un adãpost stabil, atunci judecata lor este complet
greºitã.
Rolul kibuþului este mai mult educativ ºi acest lucru nu trebuie sã fie desconsiderat de cãtre acei ce se vor integra în cadrele sale. Sã munceºti, sã mãnânci ºi
sã dormi, acestea sunt fapte banale ce se pot sãvârºi oricând ºi oriunde de fiecare,
chiar ºi acasã.
Dar sã ºtii cã vii în kibuþ ca sã trãieºti în colectiv, ca sã te autoformezi printr-o
educaþie colectivã, iatã ceva ce întrece orice obiºnuinþã.
ªi acesta, dar numai acesta, este rostul oricãruia dintre kibuþimile de hachºara
existente. Mare ºi grea este responsabilitatea care apasã pe umerii haverimilor responsabili ai fiecãreia dintre kenimile miºcãrii noastre atunci când trimit la
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hachºara haverimi care nu au fost sau nu sunt încã îndeajuns de bine pregãtiþi în
vederea acestui fapt.
De aceea, nu trebuie uitatã urmãtoarea lozincã: „Haverimi, toatã atenþia
pregãtirii cadrelor!”
Kenimile, trimiþând haverimi în kibuþimile de hachºara, sunt obligate sã înºtiinþeze direct ºi cât mai grabnic Maskirutul de plecarea acestor haverimi, înaintând
totodatã ºi lista cu numele ºi toate datele necesare ale fiecãrui haver în parte, ca ºi
menþiunea specialã asupra conduitei lor în kenul respectiv.
Dragi sohraimi,
Ne adresãm azi vouã pentru cã voi, în afarã de masele încadrate în miºcare,
sunteþi responsabili de bunul mers al kenimilor miºcãrii, pentru cã întreaga
miºcare se bazeazã pe voinþa ºi munca voastrã.
Nu ºtim dacã voi v-aþi înþeles menirea aºa cum trebuie sã fie ea înþeleasã ºi nici
nu putem ºti dacã acestei meniri voi nu-i daþi o atenþie cu totul alta decât cea care
trebuieºte sã-i fie datã. Totuºi, fiecare din voi sã ºtie: sarcina voastrã, a fiecãruia
dintre voi, este aceea de-a concepe ºi rezolva toate problemele miºcãrii noastre nu
în mod individual, personal, ci din punct de vedere al miºcãrii noastre, care trebuie
sã fie punctul de vedere al întregii colectivitãþi în care ne-am încadrat în mod cu
totul voluntar.
Nu trebuie sã uitãm cã individul nu capãtã importanþã într-o colectivitate decât
numai prin faptul cã el trãieºte în aceastã colectivitate, luptând sã ajungã pe toate
cãile, prin toate mijloacele, la propãºirea ei, care propãºire, în acest din urmã caz,
nu însemneazã nimic altceva decât propria lui propãºire.
Dragi achraimi,
Voi, fiind aceia care, în cuprinsul fiecãrui ken, hotãrâþi asupra conduitei ºi conducerii acestuia (kenul), este o elementarã datorie aceea ca voi sã supravegheaþi
modul în care maskirul kenului înþelege sã înfãptuiascã cele hotãrâte de voi, precum ºi cele ce se hotãrãsc de cãtre maskirutul central prin circularele trimise
fiecãruia dintre kenimile voastre.
S-a cerut, dragi achraimi, ca sã ni se trimitã un tabel de haverimi aflãtori în
kenimile voastre, care sã cuprindã toate datele necesare (numele, prenumele, anul
naºterii, studii, stare civilã, în ce miºcare a mai activat, de când ºi pânã când, unde
a mai fãcut hachºara, de când ºi pânã când, ce dovezi posedã, de când face parte
din miºcarea noastrã, ce cotizaþie sãptãmânalã plãteºte ºi adresa unde domiciliazã); s-a mai cerut sã se trimitã un raport asupra activitãþii sãptãmânale a kenimilor respective, planul minimal de activitate pe cel puþin trei luni ºi proiectul de
buget al fiecãrui ken în parte.
Nici pânã astãzi maskirimii noºtri nu au înþeles cã singura lor menire este aceea
de a-ºi îndeplini obligaþiunile ce li se impun ca atare.
Este de datoria ºi interesul vostru sã supravegheaþi realizarea acestor norme organizatorice necesare, mai ales cã Maskirutul pregãteºte kartis haver cerut de voi
ºi care nu poate fi eliberat fãrã a poseda în prealabil tabelele ºi toate cele cerute
prin circularele nr. 1, 2, 3 ºi 5.
Am mai putut vedea, dragi achraimi, cum, fãrã nici un sens, printr-o totalã
lipsã de rãspundere faþã de haverimii din kenimile respective, au fost trimiºi la
Bucureºti, fãrã sã fi fost chemaþi, haverimi pentru „hachºara”. Ne facem datoria
faþã de voi, faþã de fiecare haver sau haverã în parte, arãtându-vã cã: dacã existã
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printre voi vreunul dornic de aceastã „hachºara”, apoi kibuþimile nu sunt la
Bucureºti, ci la Galaþi ºi Constanþa. Aºa cã oricare haver va veni nechemat la
Bucureºti, vine pe cont propriu ºi proprie rãspundere.
Nici o pretenþie faþã de Maskirutul Hamerkazit nu va mai putea fi consideratã
ca fiind justã ºi adecvatã situaþiei momentane pe care fiecare din voi ºi-o va crea
prin lipsa lui de responsabilitate ºi încãlcarea normelor de disciplinã a miºcãrii
noastre. În consecinþã, atunci când cineva vrea sã alieze, drumul lui spre Eretz
trece mai întâi prin kibuþimile de hachºara, fãrã de care nimeni nu va mai putea
alia de aici înainte. Iar cei care pleacã la hachºara trebuie sã îndeplineascã cerinþele arãtate mai sus.
Excepþiile se vor face numai în urma comunicãrilor venite de la Maskiruth
Hamerkazith ºi voi, akraimi, sunteþi acei care vor decide asupra celor ce urmeazã
a pleca sau nu.
Dragi achraimi,
Vã mai arãtãm cã pentru orice realizãri, orice hotãrâri mai importante, privitoare la progresul kenului vostru, voi sunteþi datori sã consultaþi întregul ken,
stând în asefath haken, a cãrei menire este de a stratifica hotãrârile luate de voi în
„Vaad haachraim”.
Încã ceva nu aþi înþeles voi toþi, dragi haverimi: cã este necesar ca toþi, ca
fiecare, sã vãrsaþi la ghizbaruthul kenului cotizaþia sãptãmânalã ºi cã este ºi mai
necesar ca ghizbarul kenului vostru sã verse cãtre Maskirutul Hamerkazith acel
maas hamas kivuth atât de necesar nouã pentru a putea satisface nevoile miºcãrii
din întreaga þarã, material cultural, cabaloth ºi kartis haver, toate acestea necesitã
cheltuieli enorme.
Pânã în prezent, maskirutul v-a putut trimite întreg materialul cultural existent, a izbutit sã trimitã ºlichimi care sã viziteze ºi sã întãreascã kenimile voastre,
într-un cuvânt, maskirutul a fãcut tot ce i-a stat în putinþã, numai ca astfel
miºcarea sã continue a exista.
Acum e rândul vostru sã dovediþi practic ceea ce sunteþi în stare, ceea ce vreþi
voi sã faceþi pentru continuitatea ºi în viitor a miºcãrii voastre, a tuturor.
Este necesar sã asiguraþi maskirutului minimala sumã de 30% din cotizaþii,
pentru ca aceasta sã poatã satisface cerinþele miºcãrii. Este într-adevãr minimalã
aceastã sumã faþã de nevoile maxime ale miºcãrii noastre. Credem cã nu mai aveþi
nevoie de alte lãmuriri în aceastã privinþã.
Voi sunteþi acei care, astãzi, ne veþi lãmuri pe noi asupra felului în care ºtiþi voi
sã vã dedicaþi muncii de miºcare. ªtiþi destul de bine cã fiecare ken trebuie sã lucreze divizat în kwutzeth, îndrumate fiecare de cãtre un responsabil.
Nu poate fi achrai acela care nu are rãspunderea unei kwutzah, dupã cum nu
poate exista kwutzah fãrã responsabil (achrai).
ªi toþi cei care fac parte din „Vaad haachraim” al unui ken trebuie sã fie
achraim a câte unei kwutzah. Un „waad achraim” format din achraim fãrã kwutzoth nu poate fi considerat ca atare. ªi maskirimii kenimilor noastre urmeazã a ne
trimite în mod grabnic tabelul de kwutzot componente ale kenimilor din care
fiecare face parte, menþionând totodatã ºi numele achraimilor lor.
În încheierea prezentei circulare vã informãm cã la veidaua pe întreaga þarã a
miºcãrii noastre, care va avea loc în timpul cel mai scurt, nu vor fi chemaþi sã participe decât acei kenimi care vor fi îndeplinit toate cele câte se cer în aceastã din
urmã circularã.
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Înºtiinþare cãtre kibuþul din Galaþi:
Veþi înºtiinþa în scris maskirutul ori de câte ori haverimi-ot noi vor sosi în kibuþ
ºi nu veþi mai primi nici un haver în kibuþ dacã acesta nu prezintã la venirea sa
adresa prin care kenul respectiv aratã cã-l trimite la hachºarah în kibuþul vostru ºi
dovezile medicale ºtiute (analiza sângelui, analiza sputei ºi certificat medical
asupra stãrii generale a sãnãtãþii).
Hamaskiruth Hamerkazith
Borochowia este miºcarea voastrã, a fiecãruia dintre voi.
Luptând pentru îndeplinirea lozincilor noastre, luptaþi pentru voi toþi ºi pentru
întregul nostru popor.
Lupta pentru apãrarea intereselor vitale ale poporului evreu este una ºi aceeaºi
cu lupta pentru realizarea în Eretz Israel a unui stat iudeu socialist.
Sionismul nostru este exprimarea voinþei voastre de înfãptuire.
Revoluþia noastrã, al cãrei scop este un Eretz Israel socialist, înseamnã transformarea majoritãþii unui popor neproletar în muncitori, înseamnã canalizarea
maselor evreieºti spre o muncã productivã.
J. Tabenkin (Ein-Harod)
(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de cenzurã, dos. 7/1943-1947, f.4-6)
[1] Intrau în categoria „haverimilor” toþi învãþaþii Talmudului, dar ºi aceia mai puþin educaþi,
care acceptau dispoziþiile legii (inclusiv plata zeciuielii). De aceea, termenul desemna persoanele de încredere, cu accepþiunea de „tovarãº”. În Israelul de astãzi, noþiunea de „haverim”
desemneazã pe membrii unor cooperative sau kibuþurilor.
[2] Alia înseamnã „urcare”, însã este un termen plurisemantic, având aici semnificaþia de imigraþie în þara lui Israel, consideratã de evrei ca o datorie religioasã.
[3] Kibuþul era o aºezare haluþianã colectivã, fondatã pe principiile egalitãþii ºi autogestiunii.
Kibuþ Hameuhad este una din cele douã uniuni pe þarã, cealaltã fiind Kibuþ Haarþi.
[4] Iºuv este denumirea datã comunitãþii evreieºti din Ereþ Israel ºi a societãþii constituite
înainte de crearea statului Israel (în acest volum va mai fi întâlnit sub grafia Yischouv).
[5] Termenul este utilizat în Biblie pentru a desemna exilul, captivitatea, diaspora. Ulterior,
noþiunea a dobândit o conotaþie peiorativã.

2
Prefectura Poliþiei Capitalei
11 ianuarie 1945
Evreii ºi încorporarea
Comunicatul Marelui Stat Major, prin care sunt anunþaþi evreii sã se prezinte
la unitãþile lor la 15 ianuarie a.c., a produs mare îngrijorare în rândurile acestora.
Evreii, care credeau cã vor putea prin diferite manevre sã tergiverseze încorporarea lor pânã la sfârºitul rãzboiului, se vãd astãzi în faþa faptului împlinit ºi deci
a neplãcerilor pe care le prezintã faptele. Ei cautã ºi astãzi sã poatã obþine o nouã
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amânare, cel puþin pânã în martie, fiindcã încorporarea fãcutã în mijlocul iernii le-ar
aduce multe neplãceri ºi suferinþe.
Evreilor le mai este teamã ºi de mizeria ce o vor avea de suportat din cauza ofiþerilor ºi a gradaþilor, care se ºtie cã nu-i pot agrea pe evrei sub nici o formã.
Afarã de asta, evreii nu vor sã facã nici un sacrificiu în oameni, spunând cã ei
au fãcut destule servicii în cei 4 ani de dictaturã antonescianã.
[Informaþie] sigurã.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 61/1945, f.151)

3
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Biroul Siguranþei
Nr. 18.293-S din 13 ianuarie 1945
Cãtre Comisariatul de Poliþie Abrud
În conformitate cu ordinul Direcþiunii Generale a Poliþiei nr. 17.545-S din 23
nov. 1944, binevoiþi a cunoaºte cã Ministerul Afacerilor Interne a dispus ca toþi
evreii care s-au refugiat din Ungaria în România ºi urmeazã sã plece în Palestina,
atunci când împrejurãrile vor permite, sã fie plasaþi în oraºele Mangalia ºi
Medgidia, pânã la sãvârºirea formalitãþilor de emigrare.
Faþã de cele de mai sus, vã rugãm a dispune mãsuri în consecinþã, spre ºtiinþã
ºi conformare.
Chestor
Dr. Gh. Petreanu

ªeful Bir. Sig.
Comisar ªt. Capãtã

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, inv. 399, dos. 157/1944-1945, f.136)

4
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 18.341-S din 18 ian. 1945
Cãtre Comisariatul de Poliþie Abrud
Avem onoare a vã ruga a lua mãsuri pentru urmãrirea ºi arestarea evreilor:
1. Grumberg Mihail Davilovici, nãscut în 1923; 2. Blumfeld Herºcu Lazarovici,
nãscut în 1925; Ghitler Samoil, nãscut în 1925; Eisemberg Avram, nãscut în 1925;
Minelevici Fredy Leontovici, nãscut în 1925.
Toþi posedã adeverinþe cã au efectuat munca la detaºamentul Cimiºlia-Cetatea
Albã, de unde li s-a dat drumul la data de 18 mai 1944. Susnumiþii au încasat de
la Prefectura judeþului Buzãu drepturile pentru a fi repatriaþi, dupã care au dispãrut. Din informaþii, aceºtia ar intenþiona sã procedeze astfel ºi în alte localitãþi.
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În caz de aflare vor fi înaintaþi sub pazã Poliþiei Buzãu, în referire la nr. 4801 din
25 dec. 1944, pentru a fi predaþi Comisiei Aliate de Control[1].
Rezultatul va fi raportat ºi acestei Chesturi.
Chestor
Dr. Petreanu Gheorghe

ªef Bir. Sig.
Comisar Capãtã ªtefan

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, inv. 399, dos. 157/1944-1945, f.137)
[1] Comisia Aliatã de Control a fost creatã la scurtã vreme dupã semnarea de cãtre România a
Convenþiei de armistiþiu, în baza art. 18, ºi îºi va desfãºura activitatea pânã la 15 septembrie
1947. Încã din momentul semnãrii documentului de înfiinþare a Comisiei, reprezentantul
URSS a primit mandat de a acþiona în numele Puterilor Aliate (Anglia ºi SUA). El a fost pentru
acest interval principalul factor de decizie în derularea obligaþiilor României faþã de Aliaþi,
depãºindu-ºi cu mult atribuþiile ºi amestecându-se în toate problemele þãrii. Vezi asupra acesteia volumul Ocupaþia Sovieticã în România. Documente 1944-1946, ed. Florin Stãnescu ºi
Dragoº Zamfirescu, Bucureºti, Edit. Vremea, 2002.

5
Turda II, la 19 ianuarie 1945
Nr. 510
NOTÃ
Îndatã dupã eliberarea þãrii de vechea situaþie ºi abolirea legilor de protecþie a
elementului strãin, ungurii ºi jidovii se considerã iarãºi stãpâni ºi încearcã pe toate
cãile suprimarea elementului românesc, submineazã statul ºi formeazã fel de fel
de asociaþii ºi societãþi zise democratice sau de stânga, cu un singur scop: distrugerea ordinii sociale la noi ºi înfrângerea elementului autohton pentru a stãpâni
ei, cum vor, acest popor.
Jidovii au înfiinþat o societate „Gordonia”, zisã „de tineret sionist-socialist”, cu
ramificaþii în toatã þara. Sediul acestei societãþi pare a fi str. Foiºor nr. 96 în Bucureºti.
Am identificat ca conducãtori ai acestei asociaþii pe urmãtorii: David
Tannenbaum ºi Filipp Segall, ambii domiciliaþi în Bucureºti, cu adresa la sediul
din str. Foiºor 96.
De la acest sediu au plecat în þarã emisari propagandiºti, din care am identificat pe: Perl Sanyi, care a trecut prin Turda ºi dupã un popas de 5 zile aici a cãlãtorit la Cluj ºi în centrele mai mari ºi mai mici din Transilvania de Nord. Un alt
emisar propagandist a trecut de la Bucureºti la Braºov-Sibiu-Sighiºoara-Tg. MureºTurda, unde a organizat sau a încercat sã organizeze tineretul jidovesc în jurul
blocului „Gordonia”. Acesta e Glück Andrei, zis Ezra (Endre).
În Turda, dupã o sãptãmânã de propagandã, a reuºit sã organizeze „Ulam”-ul, a
þinut adunãri, conferinþe, a scos o gazetã, bineînþeles fãrã autorizaþie ºi fãrã tipografie,
ci numai scrisã la maºinã, pe care a difuzat-o în publicul evreiesc. Numitul emisar a
stat douã sãptãmâni în Turda, cu adresa la Bercovici, în str. Dr. Ioan Raþiu nr. 30. Cum
e ºi natural, la poliþie nu a fost anunþat cu domiciliul ºi a lucrat tot timpul acoperit.
Membrii blocului sãu ºi i-a recrutat în special din elevii ºi elevele ºcolilor secundare, restul din muncitori tineri între 20-26 ani.
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Pentru edificarea completã asupra acestei probleme, anexãm aici copia câtorva
rapoarte de rezultatul propagandei trimise sediului din Bucureºti.
Cum apare din rapoarte, societatea tineretului sionist-socialist e una de stânga,
dar din informaþiile ce avem pe cale particularã, aceastã societate e pepiniera viitorilor comuniºti conducãtori ai unei Romaniscaia Republica Sovieticã viitoare.
Se pare a fi subvenþionaþi în acest scop ºi crescuþi ca singurul element capabil a
împlini comandamentele noii politici faþã de popoarele din Balcani ºi Bazinul
Dunãrean, care nu vor sã se despartã de practica democraticã din trecut.
Aceste informaþii le deþinem de la un evreu intelectual din Turda, care îºi exprimã îngrijorarea de jocul perfid ce-l fac conaþionalii lui ºi care se teme de o represiune ce are sã vinã în curând faþã de evreii de la noi.
(Arh.St.Cluj, Serviciul Secret de Informaþii Cluj-Turda. Biroul de Cenzurã, dos. 9/1944-1947, f.66)

6
Prefectura Poliþiei Capitalei
24 ianuarie 1945
Din cercurile evreilor
Evreii care au trecut la catolicism în vremurile de prigonire au fãcut o întâmpinare dlui Al. ªafran, ºeful rabin al comunitãþii evreieºti[1], pentru a le permite
revenirea în sânul evreilor de rit mozaic.
Dl. Al. ªafran a convocat marele sfat rabinic, care a hotãrât reprimirea acestor
evrei în sânul mozaismului, judecându-se de la caz la caz.
Un evreu multimilionar, cãruia i s-a permis sã se lepede de catolicism ºi sã fie
primit în masa evreilor, i s-a cerut pentru aceasta 3 milioane lei. Cazul a ajuns la
cunoºtinþa evreilor, care sunt foarte intrigaþi de hotãrârea sfatului rabinic, spunând
cã acesta face foarte rãu permiþând aceastã revenire, deoarece renegaþii s-au lepãdat de religia mozaicã în momentele când evreismul a sângerat mai mult.
Aceºti transfugi care ºi-au apãrat pielea îmbrãþiºând o religie strãinã, nu meritã acum sã fie absolviþi de acest pãcat ºi tocmai de sfatul rabinic, care are menirea
sã vegheze la executarea preceptelor religiei. Aceºti evrei care au fãcut o afacere
trecând la catolicism, sã fie lãsaþi acolo, neadmiþându-se traficul cu lucrurile sfinte
pentru care evreii suferã de aproape 6000 de ani.
[Informaþie] sigurã
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 61/1945, f.245-246)
[1] Alexandru ªafran (n. 1910, la Bacãu), absolvent al Seminarului rabinic din Viena, ºef rabin
al comunitãþii din Bacãu (1929-1939, succedând tatãlui sãu, care îndeplinise aceastã sarcinã
între 1905-1929), iar apoi ºef rabin al României, devenind senator de drept. În 1948 pãrãseºte
þara, devenind marele rabin al Genevei. În 1997 este ales membru de onoare al Academiei
Române. Fratele sãu a fost rabin în Ploieºti. Vezi Al. ªafran, Un tãciune smuls flãcãrilor.
Comunitatea evreiascã din România, 1939-1947. Memorii, cu o introducere de Jean Ancel, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1996 (dar ºi în germanã: Al. ªafran, Den Flammen entrissen: die judische
Gemeinde in Rumänien 1939-1947. Erinnerungen, Einfuhrung von Jean Ancel, aus dem Franz.
von Ingrid Jonas, Tübingen, Francke Verlag, 1996).
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7
Prefectura Poliþiei Capitalei
24 ianuarie 1945
Muncitorii creºtini de la fabrica de boiangerie „Vica” îºi manifestã nemulþumirea zi de zi din cauza persecuþiilor ºi au de suferit de pe urma evreilor.
Cu ocazia întrunirii muncitorilor din ziua de 22 ianuarie a.c., evreul Sandu Cohn
s-a adresat muncitorilor cu urmãtoarele cuvinte: „Noi, evreii, am suferit destul de la
voi, românii, timp de 4 ani. Acum este rândul sã suferiþi ºi voi pentru noi”.
Un lucrãtor creºtin, venind cu o listã de subscripþie spre a strânge bani pentru
construirea unei biserici, a fost oprit de evreul Abramovici David, care i-a îndemnat pe lucrãtori sã nu dea nici un ban.
Comunicat: Min. Muncii, Min. Ec. Naþ.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 61/1945, f.243)

8
Comunitatea Evreilor din Bucureºti
Sectorul I, B-dul Domniþei 39
Secþia Culturalã. Tel. 3.34.51

Bucureºti, 29 ianuarie 1945
No. 514. RB/MS

Domnule Ministru,
În conformitate cu decizia Onor. Minister publicatã în „Monitorul Oficial” no. 228
din 3 octombrie 1944, recunoscându-se dreptul de publicitate ºcolilor primare ºi secundare din Bucureºti, care l-au avut pânã la apariþia legilor rasiale, avem onoarea a
vã ruga sã binevoiþi a dispune recunoaºterea acestui drept de publicitate urmãtoarelor
ºcoli ale Comunitãþii noastre, care se încadreazã în deciziunea de mai sus:
ªcoli primare de fete: No. 1. „Fraternitatea Zion”; No. 2. „Progresul Culturii”;
No. 3. „Instrucþiunea”; No. 4. „Voinþa”.
ªcoli primare de bãieþi: 1. „Jacob ºi Caroline Loebel”; 2. „Maria A.E. Gaster”;
3. „Cultura – Max Aziel”[1]; 4. „Unite”; 5. „Malbim”; 6. „Voinþa”; 7. „Ranetti Roman”.
ªcoli secundare de fete: Gimnaz. Comercial „Instrucþiunea”; Gimnaziul
Industrial „Focºãneanu”.
ªcoli secundare de bãieþi: Gimnaz. Teor. No. 1 „Cultura”; Gimanz. Com. No. 1
„Cultura”.
Primiþi, vã rugãm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele consideraþii,
Secretar general
Dr. Dorian[2]

Preºedinte
Iacob Gârdea

Domniei-Sale, Domnului Ministru al Culturii Naþionale. Loco
(Arh.St.Bucureºti, Ministerul Culturii Naþionale ºi Cultelor 1945, dos. 4298, f. 272)
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[1] Aceastã ºcoalã e diferitã de Liceul comercial cu acelaºi nume, care îºi reluase localul din
str. Sborului 15 încã din 10 decembrie 1945.
[2] Emil Dorian (1893-1957), absolvent al facultãþii de medicinã, autor al câtorva volume de
versuri ºi romane, apreciat traducãtor din idiº. Postum, însemnãrile lui jurnaliere din anii
1937-1944 au fost publicate de fiica sa, Marguerite Dorian: The Quality of Witness: A Romanian
Diary, 1937-1944, Philadelphia, Jewish Publication Society, 1982 (traduse în limba românã sub
titlul: Jurnal din vremuri de prigoanã, 1937-1944, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1996).

9
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 18.897-S din 29 ianuarie 1945
Cãtre Comisariatul de Poliþie Abrud
Am onoare a vã înainta în copie adresa nr. 38.622/1944 a Ministerului Afacerilor Strãine, Direcþiunea Afacerilor Politice, precum ºi copie de pe decizia nr.
26.700/1944 a subsecretariatului de stat al Ministerului Afacerilor Interne, primite
cu ordinul Direcþiunii Generale a Poliþiei nr. 123 din 5 ianuarie 1945, rugându-vã
sã binevoiþi a lua cunoºtinþã ºi a dispune urmãtoarele:
Se va întocmi de urgenþã dosare personale pentru cei care intrã în categoriile
refugiaþilor cehoslovaci, precum ºi a evreilor refugiaþi din Ungaria, Iugoslavia ºi
Ardealul de Nord, care sunt neinternabili dupã prevederile Comisiei de Armistiþiu. Fiecare dosar va cuprinde cererea solicitatorului, copie dupã interogator, referat tip ºi actele ce le posedã. Aceste dosare vor fi trimise, prin aceastã Chesturã de
Poliþie, Direcþiunii Generale a Poliþiei, Serviciul Controlul Strãinilor, unde
funcþioneazã ambele comisiuni, care le vor înapoia cu avizele respective.
În principiu, fiecare din categoriile de mai sus, care îºi vor putea clarifica situaþia, fie prin actele ce le au, fie prin atestare de la oficiile de emigrare respective
(Comitetul Emigranþilor Cehoslovaci din Bucureºti, str. Dionisie Lupu nr. 47, Colonia Cehã din str. Matei Basarab nr. 3 Bucureºti, precum ºi Comitetul Refugiaþilor
Evrei din Ungaria, din Bucureºti, str. Olari nr. 36), li se vor elibera bilete de liberã
petrecere, provizorii, pe termen de 3 luni, cu o vizã specialã: „Refugiat cehoslovac”
sau „Refugiat evreu din Ungaria, cu domiciliu obligatoriu”. Domiciliul obligatoriu
este la adresa la care se gãseºte în prezent, pe care nu o va putea schimba decât cu
aprobarea oficiului poliþienesc respectiv, la care de altfel fiecare este obligat a se
prezenta sãptãmânal, pentru vizã de urgenþã. Mutãrile dintr-o localitate în alta se
fac numai cu aprobarea Comisiunilor. Evidenþa acestor categorii va fi þinutã separat ºi în registre separate pentru fiecare categorie.
Aceasta este singura modalitate de a legitima pe toþi cehoslovacii ºi evreii unguri – refugiaþi în România – ºi de a-i avea în evidenþa permanentã atât de necesarã în actualele vremuri, cât ºi pentru timpul când va fi posibilã repatrierea lor.
Termen de executare: pânã la data de 5 februarie 1945.
Chestor
Dr. Petreanu Gheorghe

ªef Bir. Sig.
Comisar Capãtã ªtefan
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[ANEXA 1]
Copie de pe Decizia nr. 26.700 din 26 decembrie 1944
Deciziune
Având în vedere dispoziþiunile legii pentru organizarea Ministerului Afacerilor
Interne.
Având în vedere dispoziþiunile cuprinse în adresa nr. 38.622 din 19 decembrie
a.c. a Ministerului Afacerilor Externe, Dir. Af. Politice.
Decidem
Art. 1. Se înfiinþeazã pe lângã Serviciul Controlului Strãinilor din Direcþiunea
Generalã a Poliþiei douã comisiuni având însãrcinarea urmãtoare:
a) O primã comisiune, compusã din câte un reprezentant al serviciului susmenþionat, al Direcþiei Ordinii Publice, al Ministerului Afacerilor Strãine ºi al
Marelui Stat Major, pentru cercetarea situaþiei supuºilor cehoslovaci aflaþi în þarã
ºi eliberarea actelor de liberã petrecere în România, valabile timp de 3 luni de zile,
cu posibilitate de reînnoire la expirarea termenului.
b) O a doua comisie, compusã din reprezentanþii aceloraºi autoritãþi, care sã
elibereze biletele de liberã petrecere în þarã evreilor refugiaþi la noi din Ungaria,
Iugoslavia ºi Ardealul de Nord ºi care sunt neinternabili dupã prevederile Convenþiei de Armistiþiu.
Art. 2. Direcþiunea Generalã a Poliþiei este însãrcinatã cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.
Ministru Subsecretar de Stat
General Stãnescu

pt. conf.
Niculescu

[ANEXA 2]
Copie de pe adresa nr. 38.622 din 19 decembrie 1944 a Ministerului Afacerilor
Strãine, Direcþiunea Afacerilor Politice
Domnule Director General,
În urma conferinþei þinutã la 16 decembrie a.c. la acest departament – conferinþã despre care trateazã adresa noastrã nr. 38.559 din 14 decembrie a.c. –, la care au
participat delegaþii Ministerului de Interne (Direcþiunea Ordinii Publice) ºi
Direcþiunii Generale a Poliþiei (Serviciul Controlul Strãinilor) s-a hotãrât ca pentru
clarificarea situaþiei supuºilor cehoslovaci la noi sã se formeze o comisiune care sã
funcþioneze pe lângã serviciul Controlului Strãinilor.
Aceastã comisiune, compusã dintr-un reprezentant al serviciului susmenþionat,
un reprezentant al Marelui Stat Major ºi un reprezentant al Ministerului de Externe,
va cerceta actele personale prezentate de toþi cei ce pretind a avea naþionalitatea cehoslovacã ºi va elibera apoi celor îndrituiþi sã se prevaleze de cetãþenia cehoslovacã
bilete de liberã petrecere în România valabile timp de 3 luni, putând fi înnoite dupã
expirarea termenului.
Biletele vor purta toate o menþiune din care sã reiasã cã au fost eliberate provizor pânã când guvernul cehoslovac va putea stabili definitiv care dintre posesorii
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biletelor au neîndoielnic apartenenþa cehoslovacã. S-a decis în acelaºi timp ca
Ministerul de Interne sã cearã atât „Coloniei Cehoslovace”, cât ºi „Comitetului
Cehoslovac” sã îndrumeze la comisiunea nou creatã pe toþi supuºii cehoslovaci
spre a li se stabili provizor în faþa autoritãþilor noastre calitatea de cetãþean ceh.
În consecinþã, am onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã se numeascã din
partea dvs. un reprezentant în comisiunea sus indicatã, comisiune care prin eliberarea biletelor de liberã petrecere va soluþiona toate inconvenienþele rezultând din
faptul cã actualmente o parte din cehoslovacii din România sunt consideraþi apatrizi. Am intervenit în acelaºi sens pe lângã Marele Stat Major (Secþia I, Biroul 1).
Ministerul nostru a numit ca reprezentant al sãu în comisiune pe dl. consul general I. Cãratiuc.
Totodatã, în aceeaºi conferinþã de sâmbãtã, s-a stabilit sã se formeze o altã
comisiune, formatã în acelaºi mod, care sã elibereze bilete de liberã petrecere în
þarã evreilor refugiaþi la noi din Ungaria (neinternabili dupã prevederile
Convenþiei de Armistiþiu). În aceastã din urmã comisiune delegatul Min. de Externe este dl. consul general Gh. Micu.
Primiþi vã rog domnule director general asigurarea deosebitei mele consideraþiuni.
p. Ministru Af. Externe
V. Stoica, ministru plenipotenþiar

p. Director de Poliþie
I. Ciuntea, secretar de Legaþie

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, inv. 399, dos. 157/1944-1945, f.142-143)

10
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 40 Reg. Sp. din 17 februarie 1945
Cãtre Comisariatul de Poliþie
Direcþiunea Generalã a Poliþiei este informatã cã evreii urmând a fi înrolaþi, în
rândurile evreilor existã o puternicã reacþiune, mai cu seamã cã printre aceºtia se
vorbeºte cã de data aceasta ar fi intervenit pentru încorporarea lor însuºi
Comandamentul Sovietic.
Evreii au început sã facã demersuri pe lângã acelaºi Comandament, sã aprobe
ca tinerii evrei din România sã fie înrolaþi în cadrele Armatei Sovietice pentru
diferite servicii militare auxiliare, oferindu-se pentru asemenea servicii ºi în special pentru Crucea Roºie femeile evreice.
Verificaþi informaþiunea de mai sus ºi raportaþi rezultatul pânã la data de 28
februarie 1945
Chestor
Dr. Gh. Petreanu

ªeful Bir. Sig.
Comisar ªt. Capãtã

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, inv. 399, dos. 403/1944-1945, f.634)
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Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 20.397-S din 19 februarie 1945
Cãtre Comisariatul de Poliþie
În conformitate cu ordinul Direcþiunii Generale a Poliþiei nr. 35.241-S din 26
ian. 1945, vi se face cunoscut cã în conformitate cu adresa nr. 1615 din 18 ian.
1945 a Comisiei Române pentru aplicarea Armistiþiului ºi potrivit cu punctul de
vedere exprimat prin adresa nr. 189 Cab. din 15 ian. 1945 a Min. Justiþiei, se vor
considera ca fiind de origine etnicã evreiascã toate acele persoane care au unul din
pãrinþi (tata sau mama) evreu.
Faþã cu cele de mai sus ºi în conformitate cu ord. nr. 34.772 din 24 ian. 1945 al
Min. Af. Interne, vã rugãm daþi dispoziþiuni organelor în subordine în sensul cã în
aplicarea art. 2 din Convenþia de Armistiþiu, toate aceste persoane sunt exceptate
atât de la mãsurile de internare în lagãre, cât ºi de la cele prevãzute în ordinul nr.
32.085 din 5 ianuarie 1945 al Insp. de Pol.
Divorþul pãrinþilor nu schimbã situaþia copiilor ºi, în consecinþã, chiar în
asemenea cazuri persoanele rezultate din cãsãtoriile mixte, intervenite între germani sau maghiari ºi evrei, sunt exceptate de la mãsurile arãtate mai sus.
Chestor
Dr. Gh. Petrescu

ªeful Bir. Sig.
Comisar ªt. Capãtã

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, inv. 399, dos. 157/1944-1945, f.145)

12
Chestura Poliþiei Municipiului Alba Iulia
Nr. 22.089-S din 8.III.1945
Cãtre Comisariatul de Poliþie Abrud
Conform ordinului Dir. Gen. a Pol. nr. 8133-S din 17 februarie 1945 ºi motivat
de ordinul Ministerului Afacerilor Interne, Dir. Adm. de Stat nr. 27.032 din 16
februarie 1945, am onoare a vã face cunoscut cã în urma cererii Uniunii Comunitãþii Evreieºti din Vechiul Regat[1], Ministerul Cultelor ºi Artelor a dat aviz
favorabil pentru ca tãierea ritualã de animale ºi pãsãri sã fie fãcute exclusiv de
cãtre comunitãþile evreieºti sau de cãtre autorizaþii speciali ai comunitãþilor,
rugându-vã sã binevoiþi a lua mãsuri în consecinþã prin organele în subordine pentru respectarea acestei dispoziþiuni.
Chestor
Dr. Petreanu Gheorghe

ªef. Bir. Sig.
Comisar Corneliu Baldovin

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, inv. 399, dos. 157/1944-1945, f.146)
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[1] Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Vechiul Regat se constituise la 5 noiembrie 1944, dupã
douã sãptãmâni alegându-se ºi comisia interimarã de conducere, din care fãceau parte: Al.
ªafran, W. Filderman, L. Mayersohn, E. Manolescu, M. Sãrãþeanu, P. Iscovici, M.H. Maxy, B.
Lebli, S. Schnapp, I. Gârdea, S. Gregor, L. Neuman, A. Pollack, I. Feller, L. Filderman, A. Muhlam, A. Feller ºi O. Meller. De la 1 decembrie 1944, avocatul Lascãr ªaraga va fi numit secretar
general al Uniunii, secondat de patru vicepreºedinþi.

13
Comunitatea Evreilor din Bucureºti
Liceul Teoretic ºi Gimnaziul Industrial de Fete nr. 5 (Focºãneanu)
Bucureºti, strada Anton Pan no. 44
Telefon 3.31.81
Nr. 165/Bucureºti, 3 aprilie 1945
Domnule Ministru,
Avem onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã pentru executarea ordinului no.
38.401/1945 al Onor. Minister privind democratizarea ºcolii am executat urmãtoarele:
Conferinþa corpului didactic, care a avut loc sâmbãtã 24 martie a.c., a avut ca
prim punct în ordinea de zi citirea ºi discutarea ordinului amintit. În privinþa
menþinerii unei bune discipline necesare în epoca de educaþie democraticã, s-au
decis mãsurile necesare care sã se încadreze în normele date de Onor. Minister.
S-a decis completarea activitãþii ºi organizãrii comitetelor de clasã existente de
la începutul anului ºcolar, pentru a corespunde cu totul noilor dispoziþii.
S-a decis organizarea de ºezãtori ºi conferinþe pentru educaþia democraticã a
elevelor.
ªedinþa care a avut loc cu prilejul inaugurãrii sãptãmânii antifasciste a tineretului a avut programul urmãtor:
Cuvântul de deschidere al doamnei directoare s-a purtat asupra rezistenþei în
epoca de activitate fascistã, marile figuri din þarã ºi strãinãtate care s-au opus fascismului, relele fascismului în contrast cu avantajele democraþiei ºi datoria noastrã de a contribui la efortul pentru victorie ºi refacerea þãrii. A urmat programul
susþinut de eleve. Una dintre disertaþii privea ºcoala hitleristã cu marile ei erori de
educaþie. Alta a tratat succint educaþia în ºcoala sovieticã, cu avantajele ei morale
ºi educative pentru tineret. A urmat programul artistic, cu lecturi din autori democraþi, muzicã etc.
Pentru activitatea ce va urma regulat, vom raporta la timp.
Primiþi, Domnule Ministru, încredinþarea distinsei noastre consideraþiuni.
Directoare
[indescifrabil]

Secretarã
[indescifrabil]

D-sale, Domnului Ministru al Culturii Naþionale[1]. Loco
(Arh.St.Bucureºti, Ministerul Culturii Naþionale ºi Cultelor-1945, dos. 4298, f.186)

98

[1] Documentul este adresat lui ªtefan Voitec, ministrul Educaþiei Naþionale, titulatura folositã
aici nemaifiind în uz. Mai existau acum un Minister al Artelor (condus de Mihai Ralea) ºi un
altul al Cultelor (condus de C. Burducea).

14
Inspectoratul Regional de Poliþie
Chestura Poliþiei Municipiului Iaºi
Biroul Administrativ
Nr. 19.342/9 aprilie 1945
Certificat
În urma cererii înregistrate sub nr. 19.342/1945.
Se certificã de noi cã d-l Bercovici Samoil din Iaºi, str. Smârdan nr. 95, a fost
în serviciul Chesturii Poliþiei Municipiului Iaºi în calitate de comisar de la data de
28 august 1944 pânã la data de 1 aprilie 1945, când a fost pus în disponibilitate,
în urma comprimãrii cadrelor poliþieneºti.
În tot timpul cît a funcþionat în aceastã instituþie a dat dovadã de pricepere în
serviciu, cinste ºi conºtiinciozitate. Drept care se elibereazã prezentul certificat
spre a-i servi la nevoie.
Inspector Regional de Poliþie
Dumitru Ganciu
(Arh.St.Iaºi, Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, dos. 39/1945, f.44)
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ªedinþa Consiliului FND [Frontul Naþional Democrat]
din 11 aprilie 1945
Au luat parte:
Miniºtri FND: Tov. Pãtrãºcanu[1], tov. Voitec[2], tov. Rãdãceanu[3], prof.
Constantinescu-Iaºi[4], Ralea[5], ing. Nicolau[6], Tudor Ionescu[7], pr. Burducea[8], Zãroni[9], Potop[10].
Din partea UP [Uniunea Patrioþilor]: Magheru[11], Mutulescu[12], Chivu
Stoica[13].
Din partea UP Maghiare: Þico[14].
Tov. Pãtrãºcanu propune la ordinea de zi:
1) Problemele departamentelor
2) Chestiunea economicã
3) Problema evreiascã în legãturã cu un miting care se pregãteºte pentru duminicã de cãtre organizaþiile evreieºti
4) Diverse
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[...]*
Chestiunea evreiascã
Maxy[15]: Noi suntem un colectiv evreiesc rãmas de pe urma desfiinþãrii Consiliului Evreiesc. Acesta e compus din membri ai partidelor comunist ºi socialdemocrat care se adunã pe linia FU[16].
Acum sunt o serie de organizaþii evreieºti cu caracter mondial ºi altele cu
caracter local. Cele cu caracter mondial sunt organizaþia sionistã, Congresul
Mondial Evreiesc ºi Jewish Agency, au drept scop realizarea unui program de
revendicãri ale evreilor de aici ºi facilitarea migraþiunii în Palestina, considerând cã soluþionarea problemei evreieºti e numai în legãturã cu realizarea unui
cãmin naþional. FER [Federaþia Evreilor din România] a lui Filderman[17] are ca
scop punerea în fapt a tuturor dezideratelor pentru încetãþenirea evreilor în
cadrul þãrii.
Acum o serie de organizaþii încearcã duminicã sã facã un miting la Templul
Coral, unde sã atragã populaþia evreiascã, ºi au redactat o moþiune pe care o vor
citi ºi care trebuie sã atragã ºi Federaþia Evreiascã.
Chemarea lor are ca scop:
1) Lupta evreilor de pe tot pãmântul contra hitlerismului.
2) Lupta pentru revendicãrile ºi despãgubirile de rãzboi a tuturor evreilor din
toate þãrile.
3) Lupta pentru realizarea unui stat evreiesc propriu ºi dreptul pentru acest stat
de a realiza migraþiuni.
Citeºte moþiunea.
Organizaþiunile care semneazã aceastã moþiune cautã de fapt sã punã populaþia
evreiascã pe o altã poziþie decât a intereselor ei de aici.
Organizaþia sionistã mondialã, având drept sã existe, are dreptul ºi sã activeze, dar din moment ce antreneazã ºi celelalte organizaþii evreieºti locale,
dau acestei manifestaþiuni aspectul unei totale aderãri a întregii populaþii
evreieºti la aceastã acþiune.
Prin dizolvarea Congresului Evreiesc s-a fãcut o greºealã, slãbind poziþia
noastrã în masa evreiascã. Acum aceste organizaþii luptã pentru despãrþirea
dintre poporul român ºi evrei, pe când noi luptãm tocmai pentru încorporarea
lor în poporul român, pentru salvgardarea intereselor populaþiei evreieºti în
sânul poporului român unde va trebui sã trãiascã mai departe.
Sugestiile noastre ar fi acum: sã participãm pentru a lua cuvântul ºi sã venim
cu o moþiune a noastrã separatã. Într-un templu însã, astfel de discuþii politice sã
nu parã nepotrivite. O altã sugestie ar fi sã ne înþelegem cu ei. Sã participãm în
mijlocul lor ostil din public sau sã spunem cuvântul ca FND[18].
Al doilea reprezentant: Aceºtia încearcã sã facã o rupturã între populaþia
evreiascã ºi cea româneascã. Ei vor sã antreneze populaþia evreiascã într-o acþiune externã, cerând ca ei sã fie consideraþi cetãþeni strãini, care sã aibã ºi un
reprezentant la San-Francisco. Prin aceastã separaþiune, ei vor sã dea un vot de
blam poporului ºi guvernului român. Aceasta are un caracter politic ºi nu religios,
ºi dacã ei fac aceastã adunare într-un templu, atunci nici noi nu trebuie sã ne
simþim stânjeniþi de aceasta.
O sugestie ar fi sã invitãm toatã populaþia evreiascã din toate organizaþiile
noastre, sã demascãm ceea ce fac ei, aceasta nefiind decât o diversiune.
100

Maxy: Când s-au fãcut manifestaþiile contra lui Rãdescu, am fãcut apel la ei sã
facem o manifestaþie contra guvernului, dar nu au vrut[19].
Prof. Const.-Iaºi: Depinde de forþa pe care o avem, pentru a arãta cã ei nu exprimã majoritatea populaþiei evreieºti. Noi sã arãtãm cã evreii sunt repuºi în toate
drepturile, sã arate cã nimeni nu e împotriva lor, sã fie întrebaþi contra cui se apãrã
dacã nimeni nu-i ameninþã ºi poate astfel se vor demasca. Sã se atingã chestiunea
cã suntem în spatele frontului ºi cã nu avem acum interes sã facem diversiuni. În
orice caz, sã luaþi contact cu ei înainte de aceasta. E necesarã crearea unui organ
de informaþie a FND-ului pe linie evreiascã.
Tov. Sencovici[20]: Aici sunt douã chestiuni: e partea politicã ºi atitudinea pe
care o ia FND faþã de aceasta. Reacþiunea cautã sã lupte contra noastrã pe toate
terenurile, introducând chiar oameni în partidele noastre. Ei cautã sã lucreze mai
ales acolo unde noi suntem mai slabi. În problema evreiascã au teren extrem de
favorabil. Speculând chinurile prin care au trecut evreii, pot întoarce acestea tocmai pentru scopurile lor.
E posibil ca duminicã sã aibã o masã impozantã. În general trebuiesc clarificate
masele evreieºti pentru a nu deveni o masã de manevrã ºi FND trebuie sã ia poziþie prin presã, radio, întruniri, sã scoatã broºuri pentru ei. Organizaþiile FND sã
facã întruniri ºi sã arate acestor mase ce vrem noi.
Pentru duminicã cred cã se poate da un articol în ziare ºi se poate face aici un
comunicat, pe baza principiilor expuse de Constantinescu-Iaºi, arãtând poziþia FNDului faþã de aceastã întrunire. Sâmbãtã sã se dea prin radio o scurtã caracterizare ºi
[de] convocat oamenii noºtri la întrunirea lor, [de] pregãtit 10-15 oameni care sã ia
cuvântul ºi care sã fie susþinuþi din public pentru a li se putea permite sã vorbeascã.
Þico: Aºa cum s-a procedat ºi cu întrunirile FND, propun sã se facã vineri sau
sâmbãtã o întrunire de pregãtire a maselor, aºa cã masele duminicã sã ºtie despre
ce e vorba.
Potop: Ei urmãresc o spargere pe care noi nu trebuie sã o alimentãm. Dacã FND
nu ia poziþie, ce ne facem dacã întrunirea lor are succes? Începem atunci lupta cu
ei ºi separaþia pe care o cautã va fi ºi mai marcatã.
Constantinescu-Iaºi: Noi am lãsat masa evreiascã din mânã, lãsându-le lor
posibilitatea de manevrã. Dacã nu luãm poziþie în numele FND-ului, atunci cine ia
oficial poziþie contra lor, cine conduce aceastã luptã? Ar fi oare bine sã fie evreii
din FND? Dar aºa o grupare nu existã. Sau poate ar fi bine un grup de iniþiativã?
Reprezentantul al II-lea: Noi facem parte din Federaþia Uniunilor de Comunitãþi[21] ºi am putea sã luãm atitudine în aceastã calitate. Luãm poziþie contra lor
ºi FND ne sprijinã.
Magheru: Ar trebui sã se spargã unitatea lor pe dinãuntru, introducând oamenii noºtri.
Þico: Sã vorbeascã la întrunire un evreu polonez, unul ungur, dintre democraþi.
Sencovici: Dacã numai câþiva oameni vor lua aceastã atitudine, atunci vor avea
ei înfãþiºarea cã vor sã spargã unitatea. Trebuie ca FND sã caracterizeze scopurile
lor, arãtând clar punctul de vedere al FND-ului ºi atunci ºi democraþii de la ei vor
vedea cum stã chestiunea ºi vor lua poziþie.
Maxy: Am vorbit cu un sionist arãtându-i pãrerea ºi acesta m-a întrebat dacã
vorbesc în numele FND-ului. El mi-a spus cã dacã acesta e punctul de vedere al
FND-ului, atunci înseamnã cã ei ni-l impun ºi nu au drept sã facã aceasta, cãci
organizaþia sionistã existând, are dreptul sã-ºi spunã ºi cuvântul, fiind o organizaþie internaþionalã.
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Const.-Iaºi: În orice caz, FND va da tot concursul, punând la dispoziþie presa,
radio, dar nu cred cã ar fi posibil sã luãm atitudine în numele FND-ului, antrenându-l într-o acþiune în care poate nu vom avea succes. Poate ar fi bine ca fiecare
organizaþie a FND-ului separat sã ia atitudine, dar nu ca FND. Chestiunea se va mai
discuta ºi se va rezolva pânã mâine dimineaþã.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 27/1945, f. 3-7)
* Fragmentul lipsã nu are legãturã cu tematica volumului.
[1] Lucreþiu Pãtrãºcanu (1900-1954), membru fondator al PCR, reprezentant al acestuia în
Comintern. A participat la rãsturnarea regimului Ion Antonescu, fiind imediat numit secretar
de stat ºi ministru fãrã portofoliu. A participat la semnarea armistiþiului cu URSS (12 septembrie 1944). Încã din timpul guvernului C. Sãnãtescu este numit ministru al justiþiei, post pe
care îl va pãstra pânã la demiterea sa, în martie 1948. Motivele înlãturãrii lui Lucreþiu
Pãtrãºcanu au fost complexe, pânã în 1968 nevorbindu-se mai nimic asupra cazului sãu, ceea
ce a generat o mitologie demnã de cercetat. Nici ancheta ordonatã de N. Ceauºescu ºi reabilitarea lui Pãtrãºcanu nu au adus prea multe lãmuriri, însã lucrãrile ºi documentele publicate în
ultimul deceniu oferã tot mai multe elemente explicative ale scoaterii lui din viaþa politicã ºi
suprimarea fizicã. Asupra cazului Pãtrãºcanu vezi: Principiul Bumerangului. Documente ale
procesului Lucreþiu Pãtrãºcanu, coord. Mihai Giugariu, Bucureºti, Edit. Vremea, 1996; Anton
Raþiu, Cumplita odisee a grupului Lucreþiu Pãtrãºcanu. Adevãruri dureroase, 2 vol., Bucureºti,
Edit. Gestiunea, 1996; Herbert (Belu) Zilber, Actor în procesul Pãtrãºcanu (Prima versiune a
memoriilor lui Belu Zilber), ed. G. Brãtescu, Bucureºti, Edit. Humanitas, 1997; Gh. Oniºoru,
Reflecþii pe marginea cazului Pãtrãºcanu, în „Xenopoliana”, VII, 1999, nr. 1-2, p.92-103; Anton
Golopenþia, Ultima carte, ed. Sanda Golopenþia, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 2001 (textul integral al declaraþiilor date de A. Golopenþia, arestat pentru a depune mãrturie în ancheta
Pãtrãºcanu); Lavinia Betea, Lucreþiu Pãtrãºcanu. Moartea unui lider comunist, Bucureºti, Edit.
Humanitas, 2001; Fl. Constantiniu, PCR, Pãtrãºcanu ºi Transilvania (1945-1946), Bucureºti,
Edit. Enciclopedicã, 2001; Minoritãþi etnoculturale. Mãrturii documentare. Maghiarii din
România (1945-1955), ed. A. Andreescu, L. Nastasã ºi A. Varga, Cluj, Edit. CRDE, 2002, doc. 118.
[2] ªtefan Voitec (1900-1985), membru în comitetul executiv al Partidului Social-Democrat, era
ministrul Educaþiei Naþionale încã din vremea guvernului prezidat de C. Sãnãtescu (de la 4
noiembrie 1944). Acum ocupa acelaºi portofoliu, însã la conducerea guvernului se afla deja
Petru Groza (din 6 martie 1945). Dupã congresul de unificare al PSD cu PCR (1948) a devenit
membru al CC al PCR, îndeplinind – printre altele – funcþiile de preºedinte al Marei Adunãri
Naþionale (1961-1974), vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri (1948-1949; 1956-1961) ºi al
Consiliului de Stat (1961-1965; 1974-1985), ministru al Comerþului Interior (1955-1956) ºi al
Industriei Bunurilor de Consum (1957-1959).
[3] Lothar Rãdãceanu (1899-1955), fost membru al Partidului Social-Democrat, dupã unificare
devenind membru ºi secretar al CC al PCR (1948-1952), ministru al Muncii, Asistenþei ºi
Asigurãrilor Sociale (1947-1952).
[4] Petre Constantinescu-Iaºi (1892-1977), absolvent al facultãþii de litere ºi filozofie din Iaºi,
ulterior profesor la Universitatea de aici (1926-1936) ºi cea din Bucureºti (1944-1952). Ministru
al Propagandei (1945-1946), ministru al Cultelor (1953-1957), director al Institutului de istorie
„N. Iorga” (1948-1953) ºi apoi al Institutului de Studii Româno-Sovietice (1962-1964). Membru
titular al Academiei Române din 12 august 1948. Încã din perioada interbelicã a manifestat un
profund ataºament faþã de ideologia comunistã, în 1925, pe când era profesor la Liceul din
Bârlad, fiind acuzat ca susþinãtor al comuniºtilor evrei (cf. „Curentul”, II, 1925, nr. 142/30
aprilie, p.2). În 1934 a fost arestat ºi anchetat pentru activitatea lui politicã, ceea ce a generat
mai multe proteste din partea intelectualilor români ºi strãini (la Paris, sub egida societãþii
„Amicii Uniunii Sovietice”, prezidatã de André Gide ºi Albert Mallraux; în România au semnat un memoriu M. Ralea, Em. Socor, C. Motaº, I. Hudiþã, P. Pandrea, ªerban Cioculescu, N.D.
Cocea, D. Botez, T. Muºatescu, Sicã Alexandrescu º.a.; cf. „ABC”, I, 1934, nr. 39/17 decembrie,
p.7; nr. 49/29 decembrie, p.5; „Dimineaþa”, XXXI, 1935, nr. 10.285/14 august, p.10 etc). Asupra
lui vezi: Omagiu lui P. Constantinescu-Iaºi cu prilejul împlinirii a 70 de ani, sub redacþia lui
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Emil Condurachi, Bucureºti, Edit. Academiei RPR, 1965; [I.Cicalã], Petre Constantinescu-Iaºi.
1892-1877, în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, XXI, 1978, p.545-546; Gh.I. Ioniþã, I.
ªendrulescu, Petre Constantinescu-Iaºi, omul ºi opera, în „Studii ºi articole de istorie”, 4546/1982, p.31-39.
[5] Mihai Ralea (1896-1964), absolvent al facultãþii de litere din Iaºi, cu un doctorat susþinut la
Sorbona. Profesor la Universitatea din Iaºi, iar din 1938 la Bucureºti. Ministru al Muncii ºi
Asigurãrilor Sociale (1938-1940), iar dupã al doilea rãzboi mondial ministru al Artelor (19451946) ºi ambasador în SUA (1946-1948). Între 1958-1961 a fost vicepreºedinte al Prezidiului
Marei Adunãri Naþionale, iar între 1961-1964 vicepreºedinte al Consiliului Naþional pentru
UNESCO. Membru al Academiei Române din 1948. Asupra lui vezi Tatiana Slama-Cazacu,
Mihai Ralea, o personalitate controversatã, în „România literarã”, XXX, 1997, nr. 1, p.12-15.
[6] Gheorghe Nicolau (1886-1950), absolvent al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, profesor la catedra de maºini cu combustie internã a Institutului Politehnic din capitalã (1924-1950). În 1930 a devenit preºedinte al Consiliului Tehnic Superior. Dupã cãderea
guvernului Antonescu este numit ministru secretar de stat la Departamentul Asigurãrilor Sociale. La 12 august 1948 a devenit membru titular al Academiei Române ºi secretar general al
acesteia, iar în 1950 a fost numit director al Institutului de Energeticã.
[7] Tudor Ionescu era ministru al Minelor ºi Petrolului (1945-1948) ºi fusese subsecretar de stat
la Ministerul Economiei Naþionale (din 4 noiembrie 1944).
[8] Constantin Burducea, preºedinte al Uniunii Preoþilor Democraþi, ministru secretar de stat la
Departamentul Cultelor (1945-1946).
[9] Romulus Zãroni, subsecretar de stat la Departamentul Agriculturii ºi Domeniilor în guvernul C. Sãnãtescu, ºi titularul acestuia dupã 6 martie 1945, iar între 1946-1948 a fost ministrul
Cooperaþiei. Membru al prezidiului Marei Adunãri Naþionale între 1948-1953 ºi 1957-1961.
[10] Aurel Potop, fost membru al Partidului Naþional-Þãrãnesc, subsecretar de stat la Ministerul
Educaþiei Naþionale.
[11] Mihai Magheru, viitor secretar general al ARLUS, intrat în corpul diplomatic ca ministru
plenipotenþiar în Elveþia (din 1948), director în Ministerul Afacerilor Externe (1952-1954), ambasador în India (1954-1957), Cuba (1961-1965) ºi Pakistan, iar între 1957-1959 a fost reprezentantul permanent al României la ONU.
[12] Ion Mutulescu, fost luptãtor în Brigãzile Roºii internaþionale din Spania.
[13] Chivu Stoica (1910-1975), membru al PCR din 1930. Membru al CC al PCR din 1945, ministru al Industriilor (1948-1952), prim-vicepreºedinte ºi preºedinte al Consiliului de Miniºtri
(1952-1961), preºedinte al consiliului de stat (1965-1967).
[14] Ferdinand Þico (Czikó), membru al UPM, frate cu Laurenþiu Czikó, viitor secretar general
la Ministerul Învãþãmântului Public (1948).
[15] M.H. Maxy, profesor la Facultatea de Arte Frumoase din Bucureºti ºi preºedinte al sindicatului din aceastã instituþie, membru în Comisia Superioarã de Epuraþie de pe lângã Federaþia
Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România.
[16] Este vorba de Frontul Unic Muncitoresc, al cãrui Comitet Central s-a constituit la 2 oc tombrie 1944, ce reunea PCR ºi PSD.
[17] În fapt este vorba de Uniunea Evreilor din România. Asupra lui Filderman vezi nota 10 la
doc. 39.
[18] Frontul Naþional Democrat (FND) era o grupare politicã creatã la 12 octombrie 1944, ce reunea PCR, PSD, FP ºi UPM.
[19] Sub conducerea FND, în luna februarie 1945 au avut loc mai multe manifestaþii ce vizau
rãsturnarea guvernului prezidat de gen. N. Rãdescu, care au culminat cu marea demonstraþie
de la Bucureºti din 24 februarie, în urma cãreia mai mulþi manifestanþi au fost împuºcaþi. Vezi
Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae Rãdescu, Bucureºti, Edit. All, 1996, p.199-208.
[20] Alexandru Sencovici (1902-1995), ministru adjunct la Ministerul Muncii ºi Prevederilor
Sociale (1948-1949), ministru al Industriei Uºoare (1949-1957, 1961-1969) ºi al Industriei
Bunurilor de Consum (1959-1961).
[21] Federaþia Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România s-a constituit la 9 februarie 1945,
în baza Decretului-lege nr. 547 din 31 octombrie 1944 ºi a legii de modificare a acestuia (nr. 67
din 2 februarie 1945). Decretul-lege nr. 547/1944 prevedea dizolvarea Centralei Evreilor din
România ºi repunerea în drepturi doar a Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din
Vechiul Regat.
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Proces-verbal*
Dresat azi, 15 aprilie 1945, ora 9,45 a.m. în ºedinþa Comitetului de conducere
a comunitãþii [din Alba Iulia], fiind prezenþi urmãtorii: dl. Schächter Mauriþiu,
preºedinte; dl. Herman Isac, vicepreºedinte; dl. Löwe Ernest, vicepreºedinte; Neumann Tiberiu, secr.-general; dl. dr. József Ferdinand, dl. Goldberger Desideriu, dl.
Klein Jacob, dl. Abraham Desideriu, dl. Rosenberger Artur, dl. Freimann Mihai, dl.
Meisner Iosif, dl. Treitel Izidor, dl. David Mauriþiu, dl. Klein David, dl. Gál Nicolae,
dl. Nathan Adalbert, dl. Miskovits Emanoil, dl. Weiss Mauriþiu, dl. Künstlicher
Bernath, dl. dr. Ostfeld Samoilã, dl. Griffel Ludovic, dl. Fried Mauriþiu, dl. ing. dr.
Salamon Adalbert, dl. Neumann Desideriu, dl. dr. Grünfeld Gavril, dl. Berko
Desideriu, dl. Mozes Alexandru, dl. Steinhauer Jacob, dl. Biegel Iosif, dl.
Paszternak Artur, dl. Mozes Ludovic, dl. Markovits Herman, dl. Deutsch Francisc,
Stössel David, Schmiel Emanoil, dl. Fried Ignaþiu, dl. Salamon Matei, dl.
Weinberger Izrael, dl. Grünfeld Ernest, dl. dr. József Adalbert, dl. Ostfeld Sottfried,
dl. Herschkovits Ilie, dl. Fuhrmann Abraham, dl. Reinfeld Ernest, dl. Rosmann
Samoilã, dl. Spierer David, dl. Finkel Emil, dl. Lobstein Rudolf.
Dl. Schächter Mauriþiu, preºedintele Comitetului, deschide ºedinþa, exprimând
în primul rând nemãrginita durere din partea tuturor membrilor Comunitãþii noastre, care ne încearcã prin pierderea în urma morþii marelui om de stat ºi prieten
sincer al evreimii din toatã lumea, Franklin D. Roosevelt[1]. Cere ca în memoria
marelui rãposat sã pãstreze adunarea un minut de tãcere, act care apoi spre eternã
memorizare sã fie trecut în procesul verbal.
Înainte de a se trece la ordinea de zi, dl. preºedinte salutã pe dl. Fuchs
Ferdinand, revenit din Budapesta ºi scãpat de prigoana fasciºtilor maghiari, exprimã bucuria sa ºi a tuturor membrilor Comunitãþii pentru revenirea dumnealui
ºi cere ca sã primeascã, drept semn de devotament, demnitatea de preºedinte de
onoare al Comunitãþii, post care în prezent este chiar neocupat.
Dl. Fuchs Ferdinand mulþumeºte pentru primirea cãlduroasã ce i s-a fãcut ºi
asemenea pentru postul de onoare ce i s-a oferit ºi pe care-l primeºte cu plãcere, asigurând totodatã Comunitatea de tot sprijinul sãu, spre binele ºi propãºirea acesteia.
Rezumã pe scurt grozãviile trãite în timpul prigoanei, arãtând cã a vãzut alãturi de cadavrele animalelor cadavrele coreligionarilor noºtri masacraþi cu sutele ºi miile de
hoardele fasciste, povestind i se umple ochii de lacrimi, vocea i se sugrumã ºi spune
cã ar fi chiar incapabil sã reproducã mãcar o micã parte din grozãviile vãzute, grozãvii
care i-au distrus sufleteºte ºi fiind astfel reîntors bolnav ºi mai slab decât un bolnav
convalescent. Chiar datoritã celor trãite, roagã pe toþi membrii Comunitãþii sã punã la
o parte orice urã sau divergenþã ºi sã lucreze cu toþii numai spre binele omenirii.
Dl. dr. Krausz Mauriþiu, prim-rabinul Comunitãþii, aratã cã este îndeosebi bucuros de revenirea d-lui Fuchs Ferdinand, deoarece acum 14 ani, când dumnealui
a luat în primire postul de prim-rabin al oraºului Alba Iulia, chiar dl. Fuchs F. a
fost cel care i-a dat ajutorul ca sã ia un impuls adevãrat spre bine problemele ºi a
pus în miºcare activã de progresare Comunitatea, ºi întrucât în urma zguduirilor
suferite în anii trecuþi însãºi Comunitatea poate fi consideratã ca un bolnav convalescent ºi sperã cã, de acum înainte, din nou va primi impulsul spre activitate,
spre întãrire ºi spre producerea realizãrilor democratice ºi drepte. Întrucât re104

alizarea acestui scop cere pe lângã muncã ºi mari sacrificii materiale, cere ca toþi
membrii Comunitãþii sã dea obolul lor neprecupeþit acestor cerinþe.
Dl. preºedinte se referã la atacurile unora din membri în ce priveºte criticarea
conducerii treburilor Comunitãþii, criticã care se face însã numai pe stradã ºi fiind
absolut neîntemeiate, deoarece acei care fac critica nu vin în ºedinþe sã cearã lãmuriri despre provenienþa ºi destinaþia sumelor, ci se prezintã doar prin apeluri în
care cer reducerea impozitului lor cãtre Comunitate, fãrã sã cunoascã nevoile
enorme ale acesteia, chiar pentru binele coreligionarilor lor.
Dl. Finkel Emil, referindu-se la un reproº primit, cum cã de la o vreme încoace
nu mai depune nici o activitate în comitetul de conducere al Comunitãþii, dã explicaþia cum cã în prezent este ocupat în altã direcþie ºi în plus, ca rãsplatã a
muncii asidue pe care a depus-o în interesul Comunitãþii, au fost numai insulte ºi
ameninþãri din partea unora dintre membri. Acesta crede cã era nemeritatã cu atât
mai mult cu cât munca lui tindea totdeauna spre îmbunãtãþirea soartei celor
nevoiaºi. Astãzi tot la fel munceºte, servind acelaºi scop de ridicare a nivelului de
viaþã al clasei muncitoare ºi întreabã ce anume au fãcut evreii în timpul îndelungat ce a trecut dupã actul de la 23 august 1944. Aratã cã sacrificiile evreilor era procentul cel mai mare în raport cu alte naþiuni ºi cei circa 5 milioane de evrei
exterminaþi în modul cel mai laº ºi barbar de hoardele nazisto-fasciste cer
rãzbunarea ºi pedepsirea criminalilor vinovaþi.
Reciteazã un articol al lui Ilia Ehrenburg[2] ºi cere ca evreimea sã fie la datorie
prin denunþarea criminalilor fasciºti vinovaþi. Totodatã propune ca evreimea sã ia
parte ºi sã se înscrie în grupãrile FND-ului, explicând rolul ºi scopul organizaþiunilor „Apãrarea Patrioticã” ºi „Uniunea Patrioticã”, activând prodigios ca astfel sã
putem asigura, adicã contribui, la propãºirea omenirii ºi exclude posibilitatea
revenirii tristei ere trecute.
Dã apoi explicaþii dl. Rosenfeld Acaþiu ºi aderã la punctul expus de dl. Finkel
Emil.
Dl. secretar general al Comunitãþii accentueazã cã îndeosebi munca este absolut necesarã ºi nu adeziunea inactivã, explicã apoi mai pe larg scopul urmãrit de
organizaþia „Uniunea Patrioticã”.
Dl. jurisconsult al Comunitãþii propune ca din comitetul de conducere al
Comunitãþii sã nu poatã face parte decât acele persoane care sunt membrii vreunei
organizaþii FND.
Comitetul aprobã unanim propunerea d-lui Finkel Emil, ºi anume ca evreimea
sã nu se organizeze în bloc separat, ci sã intre în masã în oricare partid sau organizaþie politicã FND ºi cã în viitor numai membrii organizaþiilor FND-iste sã poatã
fi membri în comitetul de conducere al Comunitãþii.
Dl. preºedinte Schächter Mauriþiu deschide discuþia privitoare la delegarea
comisiei pentru anchetarea ºi judecarea fostului personal al Centralei Evreilor[3],
Oficiul Judeþean Alba, ºi a fostului comitet de conducere a Comunitãþii Alba Iulia.
Dl. Neumann Tiberiu citeºte adresa Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti
din Bucureºti din 16.III.1945. Dl. dr. József Ferdinand dã explicaþiile legale în
aceastã chestiune.
Dl. Treitel Izidor cere ca sã se facã cât mai urgent, ca sã fie terminatã odatã
chestiunea ºi ameninþãrile, faþã ºi din partea unor persoane. Dl. Hermann Isac
aratã cã întrucât dl. Löwe Ernest ºi dumnealui au fãcut parte ºi din comitetul de
conducere trecut, trebuie sã treacã prin epuraþie. Dl. Fuchs Ferdinand cere din nou
pace între membrii Comunitãþii.
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Dl. Neumann Tiberiu, referindu-se la cele spuse de dl. Hermann Isac, aratã cã
nu numai dumnealui, dar toþi membrii – dupã pãrerea lui – trebuie cercetaþi care
au fost în comitetele trecute. Dl. Schächter Mauriþiu aratã cã numai persoanele
contra cãrora vor veni denunþuri sau în contra cãrora vor porni cercetãri din oficiu vor fi anchetaþi ºi la caz judecaþi.
Dl. Gál Nicolae dã pãrerea cum cã în calitate de preºedinte nu se poate dispune
cercetãri decât numai prin acuzare, fãcutã ca persoanã particularã. Dl. Rosenfeld
Acaþiu propune ca dl. preºedinte sã intre în tratative prin mijlocirea d-lui preºedinte de onoare cu persoanele vizate, pentru tratarea ºi rezolvarea chestiunilor cu
eventuale diferende. Dl. Fuchs Ferdinand nu primeºte rolul de mijlocitor. Dl.
Hermann Isac cere ca sã se recurgã la delegarea comisiilor.
Dl. preºedinte propune ºi adunarea aprobã cu unanimitate urmãtoarele:
a) Comisia de anchetare sã fie formatã din: 1. dr. ing. Salamon Adalbert; 2. József
Alexandru, contabil; 3. Weiss Ignaþiu, contabil; 4. Jzsák Lazar, tâmplar; 5. Kohner
Adolf, tapiþer.
b) Comisia de judecatã formatã din: 1. Ossias; 2. dr. József Ferdinand; 3. Schächter
Mauriþiu.
Dl. secretar general propune ca, pentru repararea nedreptãþii suferite de dl.
preºedinte de onoare, Comunitatea sã intervinã pe lângã dl. ministru al Justiþiei ºi
Tribunalul Poporului ca magazinul comercial smuls prin violenþã de legionari sã
fie retrocedat d-lui Fuchs Ferdinand ºi vinovaþii pedepsiþi.
Adunarea aprobã în unanimitate ca sã se adreseze cereri, expunând faptele ºi
cerând sancþionarea vinovaþilor în afacerea firmei Soc. Gen. Pentru Com. Transilv.
Urmeazã chestiunea bãii, asupra cãreia dl. prim-rabin dã lãmuriri. Comitetul
hotãrãºte ca aceastã chestiune a bãii sã fie rezolvatã ºi lichidatã de prezidiul
comitetului, cãruia acordã în acest scop puteri depline.
Dl. preºedinte aratã cã fiica fostului ºames al Comunitãþii, d-ºoara Goldstein, se
mãritã ºi propune ca în urma ºi în amintirea serviciilor aduse de dl. Goldstein sã
aprobe comitetul o anumitã sumã ca zestre pentru numita. Comitetul aprobã alocarea unei sume de lei 50.000 (cincizeci mii lei) pentru domniºoara Goldstein cu
ocazia mãritiºului ei.
Alte chestiuni nemaifiind la ordinea zilei, adunarea se ridicã la ora 1,10 a.m.
(Arhiva Comunitãþii Evreieºti din Alba Iulia. Registrul de procese-verbale, 1945, f.227-231)
* Întreaga colecþie de procese-verbale ale Comunitãþii evreieºti din Alba Iulia, pentru intervalul 1945-1950, ne-a fost pusã la dispoziþie de Ladislau Gyémánt, directorul Institutului de Iudaisticã ºi Istorie Evreiascã „Dr. Moshe Carmilly” din Cluj.
[1] Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), fostul preºedinte al Statelor Unite ale Americii în
anii celui de-al doilea rãzboi mondial, decedat la 12 aprilie 1945. În data de 15 aprilie a avut
loc ceremonia înhumãrii, pe teritoriul României proclamându-se printr-o hotãrâre a guvernului doliu naþional.
[2] Ilia Ehrenburg (1891-1967), scriitor rus de origine evreiascã, luptãtor împotriva antisemitismului ºi susþinãtor al politicii staliniste în anii rãzboiului rece. Este ºi motivul pentru
care a supravieþuit numeroaselor epurãri din URSS, promovând totodatã un discurs antiisraelian începând cu 1948, proclamând sionismul drept duºman al comunismului. Dupã
moartea lui Stalin a încercat sã se disculpe, luând îndeosebi apãrarea scriitorilor disidenþi. În
1961 ºi-a publicat memoriile, Oameni, ani, viaþã, ceea ce i-a atras ostilitatea lui Leonid Brejnev.
Preocupat de dezvãluirea ororilor naziste contra evreilor, a elaborat împreunã cu Vasili Grossman o Carte neagrã, în care se vorbea pe larg despre masacrarea evreilor din teritoriile Basarabiei ºi Bucovinei de Nord, „invadate de armata monarhistã românã dupã 22 iunie 1941”.
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[3] Centrala Evreilor s-a constituit la 16 decembrie 1941, sub preºedinþia lui Nandor Gingold, în
locul Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România, desfiinþatã prin Decretul-lege
nr. 3415. Dupã 23 august 1944, evreii care s-au aflat la conducerea ei, inclusiv cei de la filiale,
au fost anchetaþi pentru activitatea desfãºuratã ºi colaborarea cu regimul lui I. Antonescu.

17
Corpul Detectivilor

23 aprilie 1945

NOTÃ
Urmare notelor noastre anterioare, prin care semnalam preocuparea cercurilor
conducãtoare evreieºti de a organiza o manifestaþie publicã, pentru a se protesta
împotriva restricþiunilor impuse de guvernul britanic imigrãrilor în Palestina; prin
care semnalam fixarea datei acestei manifestaþii publice pentru duminicã, 8 aprilie
1945; prin care semnalam interzicerea acesteia de cãtre autoritãþile administrative
de resort ºi þinerea ei totuºi într-un cadru mai restrâns la aceeaºi datã în Templul
Unirea Sfântã; prin care semnalam fixarea unei noi date pentru þinerea acestei
manifestaþii la 15 aprilie 1945, revocarea ei etc, etc.
În dimineaþa zilei de ieri, 22 aprilie 1945, din iniþiativa conducerii grupãrilor
evreieºti: Jewish Agency, prin A.L. Zissu[1]; a Congresului Mondial Evreiesc, secþiunea
pentru România, prin Jean Cohen; „Ihud” (organizaþie de tineret), prin Dan Eºanu; organizaþiile centrale sioniste din România, prin avocat Rohrlich; M. Benvenisti[2] din
partea Partidului Evreiesc – s-a organizat la Templul Coral din str. Sf. Vineri un serviciu divin ºi o manifestaþie publicã al cãrei scop principal a fost de a se protesta împotriva restricþiunilor impuse de guvernul britanic imigrãrilor în Palestina.
Oratorii, în frunte cu domnul ministru Gheorghiu-Dej[3], ºef rabin Alexandru
ªafran, A.L. Zissu, Miºu Benvenisti, Jean Cohen, Dan Eºanu[4] etc, au arãtat necesitatea organizãrii obºtii evreieºti în cadrul statului democratic ºi au subliniat
necesitatea continuãrii luptei împotriva fascismului ºi hitlerismului. Dan Eºanu a
exprimat dorinþa organizaþiei tineretului, al cãrui exponent a fost la tribunã, de a
se pãºi la o colaborare fãrã condiþii cu FND-ul.
Tema principalã a discursurilor fruntaºilor evrei a fost necesitatea ridicãrii restricþiunilor imigrãrilor în Palestina ºi oportunitatea efectuãrii intervenþiunilor posibile pe lângã Biroul Conferinþei de la San Francisco, în special în vederea înfiinþãrii
statului liber evreu palestinian pe baze democratice. De asemenea, s-a solicitat sã
se facã intervenþiuni pe lângã forurile competente în vederea acordãrii reparaþiunilor necesare pentru suferinþele îndurate de poporul evreu, sub regimurile fasciste.
S-a subliniat necesitatea luptei împotriva cercurilor reacþionare.
Cãtre sfârºitul întrunirii, dupã oficierea serviciului divin de cãtre un sobor de
rabini, în frunte cu ºef rabinul Alex. ªafran, ºi dupã rostirea cuvântãrilor, un grup
de tineri din „Haºomer Haþair”, o organizaþie sionistã de stânga, au împãrþit participanþilor manifeste din care se alãturã un exemplar. Ca o reacþiune împotriva
acestora, un grup de tineri evrei din organizaþia sionistã de dreapta „Bethar” au intervenit spre a-i împiedica, ceea ce a dat naºtere la o busculadã care a degenerat
într-o serie de incidente, la care au participat ºi grupãrile de prieteni sau adversari
ai dr. Willy [Wilhelm] Filderman.

107

Cu toate cã nu s-au prezentat oficial printre participanþi, se afirmã cã la manifestaþie sunt prezenþi delegaþi ai obºtilor evreieºti din þãrile vecine României. La întrunire au participat circa 5000 persoane, ceea ce a provocat întreruperea pentru
un scurt interval de timp a circulaþiei (tramvaiul 19) pe str. Sf. Vineri.
Dupã terminarea întrunirii, grupurile de tineri evrei constituiþi în formaþiuni pe
societãþi ºi asociaþii s-au regrupat la sediile respective, în special la sediul din str.
Þepeº Vodã nr. 7, ºi au organizat o manifestaþie de stradã, care a parcurs strãzile
Vãcãreºti, Dudeºti, Traian, Cãlãraºi, b-dul Domniþei, Gogu Cantacuzino, Dionisie,
oprindu-se la Legaþia Americanã ºi fãcând manifestaþie de simpatie, apoi pe bulevardul Take Ionescu la Hotel Ambasador, de asemenea manifestând simpatie pentru Armata Roºie, în continuare apoi pe bulevardul Lascãr Catargiu ºi ºos. Kiseleff
la Ambasada Sovieticã, unde s-a manifestat frenetic pentru URSS, Mareºalul
Stalin, Armata Roºie etc. La Ambasada Sovieticã s-a rãspuns manifestanþilor de
cãtre un funcþionar superior printr-o cuvântare în cursul cãreia li s-au dat asigurãri
referitor la sprijinul guvernului sovietic, în realizarea justelor lor cereri. Coloanele
de manifestanþi erau conduse de cãtre A.L. Zissu ºi Miºu Benvenisti.
Este de semnalat cã, cu toatã lipsa unei autorizaþiuni pentru þinerea întrunirii
de la Templul Coral, comitetul de organizare pentru a avea acoperirea necesarã a
þinut sã invite ºi a obþinut participarea a numeroase personalitãþi, printre care:
domnul ministru Gheorghiu-Dej, ministrul Comunicaþiilor; domnul Mircescu,
ºeful protocolului de la Preºedinþia Consiliului de Miniºtri; delegaþi ai Crucii Roºii,
ai cultului creºtin etc.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 44/1945, f.3)
[1] Abraham Leib Zissu (1888-1956), nãscut la Piatra Neamþ, jurnalist ºi scriitor, întemeietorul
Partidului Evreiesc din România. A desfãºurat o intensã activitate sionistã, considerând „aliaua”
(stabilirea în Israel) ca una din soluþiile cele mai bune pentru conservarea identitãþii evreilor din
România. Ca adversar al asimilãrii, a început organizarea emigrãrilor încã din 1937. În perioada
celui de-al doilea rãzboi mondial a condus temporar un oficiu de emigrare. În 1951 este arestat
pentru activitate sionistã, apoi judecat ºi condamnat la temniþã grea pe viaþã pentru crimã de
înaltã trãdare (la 31 martie 1954). Graþiat în 1956, va emigra în Israel, unde va muri dupã numai
câteva luni. Ca jurnalist a întemeiat la Iaºi revista „Floare albastrã” (unde a semnat cu pseudonimul „Ormuz”), în 1919 a fondat cotidianul evreiesc „Mântuirea” (fiind director) ºi a colaborat la
alte publicaþii, precum: „Hatikva” (din Galaþi), „Licht” (din Iaºi), „Opinia”, „Lumea Evree”,
„Integral”, „Puntea de fildeº” º.a. A publicat mai multe volume de prozã ºi romane (Spovedania
unui candelabru, 1926; Ereticul de la Mãnãstirea Neamþu, 1930; Marcu sin Marcu, 1934; Samson
ºi Dragon, 1939 º.a.). Asupra lui vezi vol. Sioniºti sub anchetã. A.L. Zissu, declaraþii, confruntãri,
interogatorii. 10 mai 1951-1 martie 1952, ed. Mihai Pelin, Bucureºti, 1993; Itzhak Artzi, A.L.
Zissu, an intellectual and a leader, în „Studia Judaica”, Cluj, VI, 1997, p.71-86.
[2] Mosche [Miºu] Benvenisti, avocat, preºedintele Executivei Sioniste din România, arestat în
1951 pentru activitate sionistã ºi eliberat în 1956, când a emigrat în Israel. Este autorul unei
foarte documentate lucrãri intitulatã Sionismul în vremea prigoanei (Bucureºti, 1944). În anii
regimului Antonescu a fost preºedintele „Comisiei de ajutorare ºi salvare de pe lângã
Organizaþia Sionistã” a evreilor deportaþi în Transnistria.
[3] Gh. Gheorghiu-Dej (1901-1965), ilegalist, „ales” secretar general al CC al PCR în urma
Conferinþei Naþionale din 16-21 octombrie 1945. Începând din acest an, a ocupat postul de
ministru al Comunicaþiilor ºi Lucrãrilor Publice, între 1948-1952 a fost prim-vicepreºedinte al
Consiliului de Miniºtri, apoi prim-ministru (1952-1955). În 1961 devine preºedintele
Consiliului de Stat. Despre viaþa ºi activitatea acestuia, fãrã distorsiunile obiºnuite în epoca comunistã, vezi: Stelian Tãnase, Elite ºi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej, 1948-1956, Bucureºti, Edit. Humanitas, 1998; Paul Sfetcu, 13 ani în antecamera lui Dej, Bucureºti, Edit.
Fundaþia Culturalã Românã, 2000.
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[4] Jean Cohen ºi Dan Eºanu erau fruntaºi ai miºcãrii sioniste; vor fi arestaþi la începutul deceniului cinci ºi eliberaþi în vara anului 1955. Cel dintâi fusese preºedintele comunitãþii evreilor
de rit spaniol din România.

18
„Tarbut”
Bucureºti, 26 aprilie 1945
Organizaþia pentru rãspândirea limbii ºi culturii ebraice
Comitetul Central pentru România.
Domnule Ministru,
Subsemnaþii, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a aproba utilizarea în clasa a IV- a
primarã a ºcolilor ebraice din þarã, precum ºi pentru primele clase (I-IV) ale ºcolilor particulare evreieºti din România, de curs secundar, a manualului ebraic
Mikraa-Tarbut, alãturat în dublu exemplar. Numele autorului: prof. N. Roitman,
editura organizaþiei culturale „Tarbut”, Bucureºti, str. Negru Vodã no. 8.
Partea finalã a acestui manual, cuprinzând ºtiinþele naturale, fizicã-chimie,
anatomie ºi igienã, a fost deja aprobatã de Onor. Minister cu Ord. no. 2 din 27 ianuarie 1945, dat în baza avizului no. 943 din 27 noiembrie 1944 al Onor. Consiliului Permanent, deoarece a apãrut mai întâi separat ºi a fost ulterior încorporat în manual.
Primiþi, vã rugãm, domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni.
Anexat: 2 volume din manualul Mikraa-Tarbut.
Preºedinte
[indescifrabil]

Secretar
[indescifrabil]

Onor. Minister al Educaþiei Naþionale[1]
Direcþiunea Generalã a Învãþãmântului Particular. Bucureºti
[ANEXÃ]
Referat. 2 iunie 1945
Onor. Consiliului Permanent
Ministerul Educaþiei
Rãspunzând invitaþiei ce aþi binevoit a-mi face, sã cercetez manualul didactic
Mikra-Tarbut al d-lui profesor N. Roitman, am onoare a vã face cunoscut cã cuprinde
numai materie ºcolarã: gramaticã, istoria evreilor, ºtiinþe naturale, fizicã-chimie,
anatomie, igienã, ºi cã este bun ºi binevenit pentru învãþãmântul elementar evreiesc.
Prof. Pr. Grigorie Piºculescu[2]
[Rezoluþie marginalã: „6 iulie 1934. Se aprobã avizul, Miron Nicolescu]
(Arh.St.Bucureºti, Ministerul Culturii Naþionale ºi Cultelor-1945, dos. 4327, f.24, 25)
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[1] Ministru al Educaþiei Naþionale era ªtefan Voitec.
[2] Grigore Piºculescu (1879-1961), cunoscut sub pseudonimul literar Gala Galaction, absolvent al
Universitãþii din Bucureºti (facultãþile de litere-filozofie ºi teologie), profesor de teologie la Universitãþile din Cernãuþi ºi Bucureºti, traducãtor al Bibliei, împreunã cu preotul Vasile Radu (1938). Între
1944-1946 a fost vicepreºedinte al comitetului de conducere al Societãþii Scriitorilor Români, iar la
24 mai 1947 a devenit membru titular al Academiei Române. A fost totodatã preºedinte de onoare
al Grupului Preoþilor Democraþi, a fãcut parte din mai multe asociaþii ºi comitete de stânga, iar la
primul Congres al cultelor (octombrie 1945) a fost ales în prezidiul de onoare. Dupã alegerile din
noiembrie 1946 a devenit deputat din partea Blocului Partidelor Democratice, în aceastã calitate
participând la conferinþa Uniunii Interparlamentare de la Cairo (aprilie 1947). Asupra atitudinii sale
faþã de evrei vezi Victor Bârlãdeanu, Gala Galaction and the Jews or a christian zionist, în „Studia
Judaica”, IV, 1995, p.67-71; de asemenea vezi necrologul semnat de ºef rabinul Moses Rosen la
moartea lui Galaction în vol. În lumina Torei, Bucureºti, [f. edit.], 1971, p.169-173.
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Prefectura Poliþiei Capitalei
Brigada a II-a
Nr. 8944/14 mai 1945
REFERAT
Ministerul Afacerilor Interne, Direcþia Generalã Administrativã, Direcþia
Administraþiei de Stat, cu adresa nr. 4342 din 27 aprilie 1945, ne înainteazã actul
constitutiv ºi statutele Asociaþiei „Sprijinul evreilor din Bucovina de Sud”, cu sediul în Bucureºti, ºi ne invitã a comunica urmãtoarele: a) dacã membrii ce compun
asociaþia sunt cetãþeni români cu bune purtãri; b) dacã activeazã sau nu împotriva
bunelor moravuri, ordinii publice ºi siguranþei statului; c) dacã asociaþia este utilã;
d) dacã actul constitutiv ºi statutele conþin toate dispoziþiunile necesare pentru a
asigura realizarea scopului ºi buna administrare a fondurilor; e) orice alte lãmuriri
ºi informaþiuni ce se cred utile, bazate pe fapte ºi dovezi concrete, pe care sã se
întemeieze la darea avizului cerut ºi a se arãta care este pãrerea noastrã personalã
asupra acordãrii personalitãþii juridice acestei asociaþiuni.
Potrivit delegaþiei primite, am onoare a raporta cã persoanele prevãzute în actul
constitutiv al Asociaþiei „Sprijinul evreilor din Bucovina de Sud”, cu sediul în
Bucureºti, str. Dr. Burghelea nr. 3, membrii ce compun asociaþia sunt cetãþeni
români cu bune purtãri, nu activeazã împotriva bunelor moravuri, ordinii publice
ºi siguranþei statului[1]; asociaþia este utilã; actul constitutiv ºi statutele conþin
toate dispoziþiunile necesare pentru a asigura realizarea scopului ºi buna administrare a fondurilor.
La fiºele cazierului Serviciului de Siguranþã ºi Judiciar sunt necunoscute persoanele menþionate în actul constitutiv.
Concluziuni: Lucrarea urmeazã sã fie înaintatã Ministerului Afacerilor Interne,
cu aviz favorabil.
Comisar ajutor
Alex. Dimitriu
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 33/1945, f.2)
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[1] Lista cu membrii comitetului de conducere se aflã în anexa documentului (f.4), cu indicarea
domiciliului, a locului ºi datei de naºtere.
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Federaþia Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România
Comisia Superioarã de Epuraþie
Str. D-trie Racoviþã nr. 8
Tel. 3.25.38-5.13.68
Nr. 809/15.V.1945
Onor Secretariatului General al Partidului Comunist din România. Loco
La data de 21 ianuarie 1945 v-am remis – dupã alte prealabile solicitãri – adresa
pe care avem onoarea a vi-o remite în copie.
Spre regretul nostru, Partidul Comunist din România nu ne-a trimis, pânã
astãzi, nici un rãspuns oficial. Nu am obþinut decât – în mod oficios ºi provizor –
unele desemnãri sporadice de persoane, pentru a conlucra la importanta ºi responsabila operã de epuraþie, în sensul cã ni s-au indicat, oral, de cãtre dl. M.H. Maxy,
membru în Comisia Superioarã de Epuraþie de pe lângã Federaþia Uniunilor de
Comunitãþi Evreieºti din România ºi, în acelaºi timp, membru al Federaþiei, numele a câtorva din membrii partidului: dl. Ury Benador[1], dl. av. Herºcovici.
Or, numãrul Comisiilor de Anchetã – astãzi numai de 3 – va fi curând sporit ºi,
deosebit de aceasta, se va trece ºi la judecarea cazurilor cercetate ºi în care s-a stabilit culpã.
Nu se poate concepe ca Partidul Comunist din România sã nu fie reprezentat
temeinic ºi responsabil în aceste operaþiuni de epuraþie.
Aºteptãm cu interes rãspunsul dvs. pe care îl dorim ºi necesitãm cât mai urgent.
Primiþi, vã rugãm, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni.
Preºedintele Comisiei Superioare de Epuraþie
Av. L. Filderman[2]

Secretar
A.L. ªaraga[3]

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 173/1945, f.2)
[1] Ury Benador (1895-1961), scriitor, în perioada interbelicã multe din romanele sale având
tentã sionistã (în 1924 a primit premiul Asociaþiei criticilor dramatici ºi muzicali din România
pentru teatrul 5 acte). O reuºitã frescã a vieþii evreieºti din România a oferit-o prin romanul
Ghetto veac XX (1934). Aderând la PCR, dupã 1945 devine antisionist, director al Teatrului de
Stat Evreiesc din Bucureºti. Romanul sãu „Gablonz”. Magazin universal (Bucureºti, EPL, 1961,
cu o ediþie revizuitã în 1973) a generat nemulþumirea multor evrei, prin maniera în care
prezenta Pogromul de la Iaºi din 1941.
[2] Leopold Filderman, avocat, deputat de Bacãu în urma alegerilor din 19 noiembrie, secretar
general la Departamentul Industriei de Stat din Ministerul Industriei ºi Comerþului (1946).
[3] Lascãr ªaraga era secretarul general al Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din
România. Asupra lui vezi prefaþa semnatã de Israel Bar-Avi la volumul Samson Lazãr [Lascãr
ªaraga], Figuri ale obºtei evreieºti, Ierusalim, Cenaclul Literar „Menora”, 1967.
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Proces-verbal
Astãzi, 17 mai 1945, am inspectat ºcoala primarã evreiascã no. 9 de bãieþi din
capitalã, str. Orhei 14, fãcând ºi cercetãrile ordonate de Onor. Minister, cu temeiul
no. 13.049/1945. Ordinul ministerial menþionat priveºte cererea susþinãtorului
pentru obþinerea dreptului de publicitate pe seama acestei ºcoli. De rezultatele
cercetãrilor voi depune raport special.
Constatãrile fãcute cu ocazia inspecþiei le rezum în cele ce urmeazã: localul
ºcolar este închiriat ºi cuprinde urmãtoarele încãperi: 3 sãli de clasã, locuinþã pentru director, 2 cancelarii, un dispensar, o bucãtãrie pentru cantinã ºi diverse magazii. De o parte a localului se aflã o curte spaþioasã pentru recreaþiile elevilor, unde
sunt instalate 3 duºuri ºi un mic bazin pentru bãi, precum ºi un ºopron unde elevii iau masa ºi se pot þine cursuri în aer liber. De cealaltã parte a localului se
gãseºte o grãdinã de cca. 600 m2, bine cultivatã de elevi cu legume ºi zarzavaturi.
Dotarea ºcolii cu mobilier este satisfãcãtoare. De asemenea cu material didactic. ªcoala funcþioneazã cu clasele I-IV, clasa I fiind paralelã. Sunt autorizate de
Onor. Minister toate clasele. Pe toatã ºcoala sunt înscriºi 154 elevi. Frecvenþa
elevilor – bunã. Faþã de numãrul elevilor, cubajul claselor nu este satisfãcãtor.
Personalul didactic este urmãtorul:
1. D-l Schwartz Moise, licenþiat în drept, este directorul ºcolii ºi conduce clasa
a IV-a.
2. D-l Zelþer Leon, bacalaureat, conduce clasa III.
3. D-l ªafran Oiºie, bacalaureat, conduce clasa II.
4. D-na Beti Gropper, licenþiatã în drept, conduce clasa I A.
5. D-na Felicia Beldner, absolventã de liceu, conduce clasa I B.
6. D-na Reiza Feinbom, cu studii speciale, predã limba ebraicã în toate clasele.
Sunt cerute autorizaþiile de funcþionare pentru personalul didactic menþionat,
însã pânã în prezent n-au fost eliberate de Onor. Minister. În orele de dupã amiazã, când am inspectat ºcoala, trebuiau sã fie prezenþi d-nii Zelþer Leon ºi ªafran
Oiºie. Ambii au fost gãsiþi la datorie, executând programul zilei. La cancelaria ºcolii am gãsit pe d-l director Schwartz Moise, ocupat cu diverse lucrãri administrative. În arhiva ºi registrele ºcolare am gãsit deplinã ordine.
Am fãcut inspecþie didacticã la clasa a III-a, unde am gãsit 38/43 elevi. Sub raportul curãþeniei ºi al disciplinei, elevii se prezintã bine. D-l Zelþer Leon, conducãtorul acestei clase, stãpâneºte bine clasa ºi munceºte stãruitor. Am examinat elevii
la citire, gramaticã, matematicã, istorie ºi geografie, constatând bune rezultate. O
lecþie nouã de citire predatã de d-l învãþãtor a fost predatã metodic, dovadã vie cã
d-sa pune mult interes pentru sãvârºirea pregãtirii profesionale.
Pe lângã aceastã ºcoalã ºi tot sub conducerea d-lui Schwartz Moise, ajutat de
corpul didactic ºi Centrul Evreiesc de Protecþie a Mamei ºi Copilului,
funcþioneazã urmãtoarele instituþii: o cantinã ºcolarã la care primesc masa câte
250 elevi zilnic, aproape toþi elevii ºcolii, precum ºi elevi de la alte ºcoli din
apropiere, un dispensar ºi o micã farmacie la care 6 medici dau asistenþã medicalã la peste 400 elevi ºi copii sãraci; un cãmin de sugari în str. Labirint 94, unde
sunt 72 copii interni ºi 40 externi ºi un alt cãmin în str. Labirint 108, unde sunt
102 copii interni ºi 70 externi.
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Cea mai mare parte a elevilor din cãmine sunt copii orfani, dar unii sunt aduºi
dimineaþa ºi luaþi seara de mamele lor care sunt la lucru.
Modul în care sunt organizate ºi conduse aceste cãmine face cinste iniþiatorilor
ºi conducãtorilor lor, d-l Schwartz Moise ºi d-na dr. Melania Iancu. Faþã de numãrul mare al copiilor s-ar impune cãutarea unor localuri mai spaþioase.
Inspector
I. Radocea

Director
M. Schwartz

(Arh.St.Bucureºti, Ministerul Culturii Naþionale ºi Cultelor-1945, dos. 4298, f. 253-254)
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[Hillel Kohn] Câteva date din viaþa ºi munca mea
(În loc de biografie)[1]
[Partea I]
M-am nãscut la Cluj, la 26 iunie 1891, din familie burghezã. Studiile elementare, liceul ºi universitatea (drept) le-am fãcut în Cluj. Tot aici am început a
practica ca avocat în anul 1915. Pe lângã drept am urmat ºi studii de istorie[2].
Câteva studii de drept ºi istorie au fost premiate în anii 1910-1912.
În noiembrie 1918 am înfiinþat Uniunea Naþionalã Evreiascã din Transilvania,
bazatã pe dreptul de autodeterminare. Ca delegatul acestei uniuni am luat parte la
Paris, în decembrie 1919, în munca „Comitetului delegaþilor evrei pe lângã conferinþa pãcii”. Acest comitet a redactat ºi a propus în timpul conferinþei de pace din
Versailles clauza asupra drepturilor minoritãþilor. (Eu am sosit la Paris dupã
aceastã muncã). În organizaþia ardeleanã susnumitã, începând de la anul 1920 am
fost în opoziþie, fiindcã conducerea a cãzut în mâinile reacþiunii[3]. Eu am condus
gruparea de stânga „Hitachduth” ºi „Ezra”. Aproape toþi activiºtii din aceste organizaþii, între anii 1929-1931, au intrat în partidul comunist ilegal din Ardeal ºi
mulþi dintre ei ºi astãzi activeazã în sânul PCR.
În anul 1922 m-am cãsãtorit cu Riza Kasztner. În anul 1923 s-a nãscut fiica
mea Iudith. În anul 1924 a murit soþia mea. În anul 1930 m-am cãsãtorit a doua
oarã, luând în cãsãtorie pe Irene Herskovits. În anul 1931 s-a nãscut fiul meu
Carol.
La sfârºitul anului 1929 am ieºit definitiv din susnumita organizaþie evreiascã.
1930. În primãvara acestui an am luat prima oarã parte în miºcarea muncitoreascã, am þinut conferinþe la Ajutorul Muncitoresc ºi am luat parte la munca juridicã ºi financiarã a acestei organizaþii.
1931. În luna iunie am redactat ziarul de alegeri „Blocul muncitoresc ºi þãrãnesc” ºi am fãcut posibilã ediþia acestui ziar.
Începând din luna iulie am devenit membru al secretariatului regional ardelean al Ajutorului Roºu, am condus agit-propul ºi finanþele[4].
În luna august am luat legãtura cu partidul, cu tov. Breiner. Începând din luna
septembrie, legãturã de partid prin Secretariatul regional ardelean (Matheisz) pe
linia Ajutorul Roºu ºi finanþe.
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În luna decembrie prima întâlnire cu Petru Groza. De atunci legãturã permanentã cu el.
1932. În lunile aprilie-mai, pe baza însãrcinãrii partidului, am redactat ºi editat ziarul sãptãmânal legal „Világosság” [Luminã], în 5000 exemplare. Dupã al cincilea numãr a fost interzis. Percheziþie, proces penal.
În luna iunie, pe baza însãrcinãrii de la centrala Blocului Muncitoresc ºi þãrãnesc (Pãtrãºcanu) am fost responsabilul campaniei electorale din Ardeal ºi Banat.
În luna august am reprezentat Ardealul la Congresul mondial împotriva
rãzboiului în Amsterdam.
La începutul lunii septembrie, reîntorcându-mã prin Berlin, am primit însãrcinare de la politbiroul partidului nostru: 1. Organizarea miºcãrii de opoziþie a
partidului maghiar; 2. Redactarea ºi editarea unui ziar sãptãmânal maghiar pentru
þãrani; 3. Pornirea unei miºcãri antirãzboinice ºi editarea unui ziar antirãzboinic.
La 30 septembrie a pornit ziarul „Falvak Népe” (Poporul satelor), sãptãmânal în
5000 de exemplare. Acest ziar a existat pânã la mijlocul lunii martie 1933.
La 30 septembrie a ieºit ziarul „Az új háború ellen” (Împotriva rãzboiului nou),
în 5000 exemplare. În acelaºi timp am iniþiat miºcarea antirãzboinicã în Ardeal[5].
Percheziþie, confiscarea ºi interzicerea ziarului, proces penal. Din cauza editãrii
ziarului antirãzboinic am fost condamnat la 6 luni închisoare.
În toamnã: iniþieri (în colaborare cu Demeter Ioan[6], care a fost redactor
responsabil la ziarul „Falvak Népe”) la întemeierea unei miºcãri de opoziþie în Partidul Maghiar din Ardeal.
Tot în toamnã: colaborare la ziarul sãptãmânal „Gyár és utca” (Fabrica ºi strada) al lui Gyárfás Andrei. În acelaºi timp, colaborare la „Szakszervezeti Közlöny”
(Monitorul sindical) al lui Matheisz.
Prima întâlnire cu Luca Vasile[7].
1933. În luna martie, cu prilejul grevelor de la Griviþa ºi CFR din Cluj, am fost
arestat, dupã 5 zile, în lipsa dovezilor, am fost pus în libertate.
În primãvarã: pornirea miºcãrii de opoziþie a Partidului Maghiar din Ardeal
(mai târziu MADOSZ[8]), editarea manifestului miºcãrii ºi a organului ei de presã.
Legãturã strânsã cu dr. Petru Groza ºi colaborare cu el în pregãtirea programaticã ºi politicã a Frontului Plugarilor[9]. Legãturã cu el pânã la arestarea mea în
1941.
La 28 iulie am fost arestat cu fetiþa mea de 10 ani ºi cu tov. Szmuk Anton, fiind
bãnuit de a avea legãturã cu Encsel Mór[10]. Dupã o sãptãmânã, în lipsa dovezilor,
pus în libertate.
Începând din toamnã pânã la arestarea mea am fost responsabilul ºi organizatorul miºcãrii antifasciste din Ardeal. Am editat o serie întreagã de ziare, broºuri,
cãrþi antifasciste („Alte zãri”, Cartea Brunã a procesului Reichstag, în limba maghiarã etc, etc).
1933–1935. Responsabilul, în colaborare cu secretariatul regional din Ardeal,
la miºcarea antifascistã, linia naþionalã, Frontul Plugarilor, finanþe. Legãturi directe cu CC-ul din timp în timp.
De la septembrie 1935 pânã în iunie 1937, iniþiatorul ºi organizatorul miºcãrii
„Grupului Avocaþilor Democraþi” (în colaborare cu tov. Sraer[11] ºi Maurer[12]
etc), atât în Ardeal, cât ºi pe întregul teritoriu al þãrii.
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Toamna: colaborare cu dr. Petru Groza la alegerile parþiale din Hunedoara (acþiune în contra guvernului la Hunedoara ºi Mehedinþi).
În luna decembrie facem sforþãri împreunã cu dr. Petru Groza pentru susþinerea
acþiunii marºului spre Bucureºti al Partidului Naþional Þãrãnesc. Marºul a fost sabotat de Iuliu Maniu[13] ºi de maniºti.
1936. La începutul anului: însãrcinat de Secretariatul regional ardelean, am
încheiat în numele PCR alianþã secretã de front popular cu Frontul Plugarilor.
Înþelegerea ilegalã a fost încheiatã din partea Frontului Plugarilor de dr. Petru
Groza, Petre Giua Moþu, Miron Belea ºi Zaroni sau Saturn.
Din luna august 1936 sunt membru al Secretariatului teritorial din Ardeal al PCR.
În toamnã: organizarea unei noi miºcãri antirãzboinice, organizarea reprezentanþei la Congresul Mondial Antirãzboinic din Bruxelles.
În toamnã: am cãlãtorit la Praga ca sã plec în URSS, care drum a fost acordat
de CC al PCR ºi de Secretariatul teritorial din Ardeal pentru studii de 6 luni. La
Praga, tovarãºul Boris ªtefanov m-a reînapoiat pe motivul cã cãlãtoria aceasta nu
se poate realiza din cauze tehnice.
1936–1940. Ca membru al Secretariatului teritorial din Ardeal lucrez pe liniile
urmãtoare: miºcarea antifascistã, problema naþionalã (MADOSZ), finanþe, Frontul
Plugarilor, miºcarea antirãzboinicã.
De la 19 decembrie 1938 pânã la 7 ianuarie 1939 am fost deþinut la închisoarea
din Cluj din cauza ziarului antirãzboinic „Az új háború ellen” (În contra noului
rãzboi).
În decembrie 1939 am organizat în Cluj „Întâlnirea popularã” a MADOSZ-ului.
În 1940, internat la Caracal de la 19 iulie pânã la 10 septembrie. În lagãr am
condus, în fruntea unui comitet de cinci, partidul. Iar partidul a condus în
tabãrã colectiva economicã, politicã, culturalã, de hranã ºi igienã a deþinuþilor
politici.
Începând din luna decembrie 1940 pânã în 10 mai 1941: conducãtorul Secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord.
Pentru prevenirea arestãrii mele, pe data de 22 iunie 1941 merg în ilegalitate.
Am fost arestat la 6 iulie 1941, în urma trãdãrii comise de Szabó Iuliana.
Sub toatã activitatea mea, n-am ajuns niciodatã în contrazicere cu linia partidului. N-am fost pedepsit disciplinar niciodatã.
Dr. Kohn Hillel
[Partea a II-a]
Activitatea ºi atitudinea mea în faþa instanþelor judecãtoreºti,
în închisori ºi în lagãre germane de concentrare
din 23 septembrie 1941 pânã la 25 mai 1945
Budapesta. Închisoarea „Margit Körút”
Am fost transportat aici la 23 septembrie, împreunã cu tov. Rácz[14], dupã ce
planul de a fi duºi în faþa unui statariu în Cluj a eºuat. În primele cinci sãptãmâni
am fost împreunã cu grupul comuniºtilor din Ungaria de Nord (grupul dr. Roth115

mann) din cãderea din aprilie 1940. Am þinut acestui grup conferinþe despre noua
linie naþionalã maghiarã, despre fascism, despre problema naþionalã, religie, unele
probleme ale dialecticii ºi despre istoria partidului comunist din Ardeal ºi experienþele lui.
În 13 noiembrie, toþi comuniºtii ardeleni au fost puºi în celula no. 59. Aici,
împreunã cu tov. Rácz, am fãcut o muncã educativã temeinicã politicã ºi culturalã.
Am þinut conferinþe în mod regulat: Rácz despre experienþele sale din URSS, eu
despre problemele teoretice ºi practice. Am avut o colectivã condusã foarte bine
din punct de vedere economic.
Temniþa din Vác
Aici am fost deþinut din 30 decembrie 1941 pânã la 20 iunie 1944. La Vác am
fost închiºi câte doi într-o celulã. Puþin timp dupã sosirea noastrã am organizat ajutorarea economicã reciprocã a tovilor. Tot aºa s-a întâmplat pe terenul cultural. În
primele zile ale lunii martie 1942, sora mea, dr. Kohn ªtefania, ne-a comunicat cã
peste câteva zile vor fi judecaþi cei 116 acuzaþi militari. Judecata a început la 10
martie ºi a durat pânã la 13 martie 1942. Împreunã cu tov. Rácz ºi cu ajutorul tovului Fazekas, învingând greutãþile izolãrii, am pregãtit ºi organizat în modul cel mai
amãnunþit atitudinea ce trebuiau s-o aibã toþi cei 116 acuzaþi la dezbaterea procesului. La proces toþi acuzaþii au negat ºi au declarat nule procesele verbale ale anchetei, arãtând cã acelea au fost smulse graþie terorii anchetatorului. Atât persoana
Iuliana Szabó, ce nu era de faþã la dezbaterea procesului, cât ºi anchetatorii detectivi au fost atacaþi în aºa fel încât Tribunalul Militar a gãsit de cuviinþã sã renunþe
la înfãþiºarea Iulianei Szabó, pe care o anunþaserã la început.
În decursul audierii (interogatoriului) mele am declarat cã nu mã simt vinovat,
cã sunt comunist din convingere ºi cã rãspund de faptele mele în faþa Internaþionalei Comuniste. Judecãtorul-cãlãu Dominich a luat în procesul verbal expunerea mea ca circumstanþã agravantã. În dreptul ultimului cuvânt am vrut sã
arãt ilegalitatea urmãririi ºi contradicþiile acuzãrii. Dupã câteva cuvinte, Tribunalul mi-a retras cuvântul. Ca urmare, cei 116 tovarãºi acuzaþi – exceptând pe
Ieremia – au refuzat în mod ostentativ dreptul ultimului cuvânt la care au fost
solicitaþi fiecare în parte. Timp de 10 minute s-au auzit numai cuvintele: „Renunþ
la dreptul ultimului cuvânt”.
La Vác, conducerea politicã a partidului ºi îndrumarea colectivei o avea secretariatul vechi, compus din trei membri (Rácz, Fazakas ºi eu). Tot acest comitet a
avut ca sarcinã conducerea muncii culturale ºi educative. Aceasta a durat pânã la
22 noiembrie 1942, când tovarãºii noºtri în mare parte au fost duºi pe front, în
companii de pedeapsã.
La 26 ianuarie 1943 am fost transportat la Budapesta, unde la Tribunalul din
Pestvidék am fost audiat ca martor în procesul comuniºtilor ardeleni, grupul Szabó Iuliana ºi Nemes Iosif. Am declarat nul procesul meu verbal dresat în
Someºeni, referindu-mã la teroarea de acolo. Cu ocazia înfãþiºãrii mele cu Szabó
Iuliana, am silit-o sã afirme scena aceea, când banditul m-a ameninþat cu revolverul ca sã dezvãlui locul arhivei centrale a partidului.
Din 30 decembrie 1941 pânã la 26 mai 1943 am fost þinut izolat în celulã, n-am
fost admis sã lucrez în atelier. În februarie 1943 a cãzut la tovarãºii din Budapesta
un material ilegal de seminariu ºi direcþiunea a bãnuit pe mine de autorul moral.
Din acest timp am fost interzis de la plimbarea comunã, m-am plimbat singur, izolat, ºi au interzis orice contact cu mine. La 26 mai am fost numit ca secretar în
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uzina croitorilor, unde am condus acele cãrþi (registre) pe care tov. Rákosi
Mátyás[15] le-a condus înainte cu 15 ani.
În iunie 1943 a fost adus la Vác tov. Skolnik Iosif, fost secretar PC Ung. Peste
câteva sãptãmâni colectiva a fost condusã de un grup de trei (Skolnik, un iugoslav
ºi eu). Nu peste mult s-au ivit contradicþii cu tov. Skolnik. Am respins ºi am
dezminþit douã teze fundamentale ale lui Skolnik. Prima: cã rãzboiului sovietogerman îi va urma imediat un rãzboi între soviete ºi anglo-saxoni. A doua: puterea
statului fiind indivizibilã, astfel clasa muncitoare nu poate coopera într-un guvern
alãturi de partidele burgheze. Dar evenimentele (aºa: formarea guvernului iugoslav, ceh, polonez) au dezminþit categoric teoria lui Skolnik (ºi Ruzsa) despre
„indivizibilitatea puterii de stat”, iar conferinþa din Moscova ºi Teheran, cealaltã
teorie a lor.
În tot timpul ºederii mele la Vác nu m-am prezentat niciodatã ca bolnav.
Tovarãºul Herskó din Cluj, care era acolo medic deþinut, mi-a comunicat cã direcþiunea mã supravegheazã pas cu pas, încât când m-am prezentat pentru tratament
la dentist, spitalul era dinainte avertizat pentru a fi supravegheat cu atenþie.
Închisoarea „Gyüjtõfogház” din Budapesta
În aceastã închisoare am sosit la 20 iunie 1944 împreunã cu toþi deþinuþii politici evrei de la Vác. Tot aici au fost aduºi de la Szegedin ºi din alte temniþe toþi
deþinuþii politici evrei. ªi aici s-a alcãtuit colectiva ºi s-a organizat conducerea
politicã, serviciul de informaþii etc. Conducerea era formatã de o comisie de 4
membri, a cãrei membri au fost: dr. Gyöngyösi[16], Kis Sigismund, Salamon David
ºi eu. La conducerea secretariatului eu am fost ales. Atât colectiva, cât ºi viaþa de
partid a funcþionat în mod disciplinat. Am suferit un regim absolut teroristic, cu
foamete ºi interdicþie în ceea ce priveºte circulaþia. Transportarea la Budapesta a
avut ca þintã deportarea noastrã cu ghetoul din Budapesta, care din cauza situaþiei
politice ºi a celei de front s-a amânat pânã în toamnã.
Colectiva noastrã, cu toatã teroarea regimului, a adus alimente suficiente pentru potolirea foametei. Ne-am organizat în acelaºi timp ca sã primim zilnic ziare,
ºtiri recente ºi informaþii. În rândurile noastre a dominat disciplina ºi solidaritatea
exemplarã. La începutul lunii octombrie 1944 am fost informaþi cã în urma înaintãrii armatei roºii, mai multe penitenciare au eliberat deþinuþii. Fiind frontul în
apropierea Budapestei, la 13 oct., vineri, pe baza hotãrârii secretariatului, m-am
prezentat la directorul închisorii ºi am cerut eliberarea tuturor deþinuþilor politici.
Directorul înfricoºat a ascultat propunerea mea, dând un rãspuns negativ, zicând
cã guvernul ºtie ce are de fãcut. Ziua urmãtoare am aflat cã ºi-a dat demisia. Peste
douã zile am cãzut în mâna regimului Szálasi[17].
Cetatea din Komárom. Fortãreaþa „Steaua”
Regimul Szálasi, în ziua de 24 octombrie, ne-a transportat în fortãreaþa din
Komárom. Din toatã þara a concentrat aici deþinuþii politici, cam 1300 de persoane (1000 bãrbaþi, 300 femei). ªi aici am organizat colectivele dupã camere (într-o camerã au fost 50-100 de persoane) ºi între camere aºa-numita colectivã de
nivelare.
Dachau
La 11 noiembrie 1944 a apãrut poliþia trupelor de ocupaþie germanã ºi ne-a
transportat la Dachau, aproximativ 1200 deþinuþi politici. La Dachau am ajuns la
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14 noiembrie. Ni s-au luat toate obiectele ºi am fost îmbrãcaþi în zdrenþe. Aici am
stat pânã la 4 decembrie, sub un regim aºa-zis de carantinã. Tratamentul a fost rãu.
Aici au fost repartizaþi tovarãºii din diferite lagãre de muncã. Grosul grupului nostru – comuniºtii din Ardeal ºi Budapesta – a rãmas împreunã ºi la 6 decembrie am
ajuns la Buchenwald.
Lagãrul de concentrare din Buchenwald
Ajuns aici, am gãsit spre norocul nostru câþiva tovarãºi din Ardeal ºi Ungaria,
care au fost aduºi în parte din Spania ori din taberele de internare franceze. Aceºtia
au fost deja organizaþi sub conducerea tovarãºului clujean Adorján Gheorghe. Au
avut legãturi cu organizaþiile secrete internaþionale comuniste. De la început ne-au
dat mânã de ajutor ºi acest ajutor a salvat viaþa la mulþi tovarãºi din Ardeal ºi
Budapesta.
La 11 aprilie 1945 am fost eliberaþi de trupele americane. Imediat a intrat în
acþiune partidul comunist român ºi ungar, acum prima oarã în mod legal. Partidul
nostru a ajuns în fruntea grupului român (ardelean) ºi maghiar din Buchenwald.
Partidul a înfãptuit ºi a condus comitetele naþionale: „Comitetul român” ºi
„Comitetul maghiar” din Buchenwald. Aceste comitete reprezentau grupurile
naþionale faþã de comandatura americanã ºi se ocupau de treburile organizatoare,
economice, sanitare ºi culturale ale grupurilor. Comitetele ambelor grupãri au avut
birou, unde tovarãºii au fãcut o muncã serioasã ºi intensã. Zilnic am þinut cursuri
despre diferitele probleme actuale. Partidul a trãit o viaþã organizatã. Am organizat
întruniri ºi „zile de partid”. Ziua de 1 mai 1945, „primul Mai liber”, am sãrbãtorit-o
cu un program cultural româno-maghiar. Cuvântarea festivalã am þinut-o eu. Am
avut seminarii regulate pe care le-a predat dr. Gyöngyösi ºi eu.
Dupã încheierea pãcii din 9 mai 1945 am organizat ziua partidului, pentru a
arãta însemnãtatea politicã a armistiþiului ºi în acelaºi timp pentru a da un referat asupra activitãþii partidului. Referatul politic l-am þinut eu.
Partidul a fost condus de un comitet de 6 membri, în frunte cu secretariatul
vechi (Gyöngyösi, Salamon ºi eu), care de la Budapesta a rãmas împreunã ºi la care
a fost întregit cu comitetul anterior al luptãtorilor spanioli (Adorján, Grossmann ºi
Salamon). La conducerea acestui comitet din nou am fost ales eu.
Pe urma hotãrârii partidului, la 25 mai 1945 am pornit acasã ca sã grãbesc
transportarea acasã a grupului român ºi maghiar din Buchenwald. În interesul
acesta am remis tovarãºului Rákosi din Budapesta un scurt raport în scris, la
Bucureºti am intervenit la dl. prim-ministru, dr. Petru Groza.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 180/1945, f.2-10)
[1] Hillel Kohn, profesor de politicã economicã ºi socialã la Universitatea „Bolyai” din Cluj. Un
portret al lui, cu ocazia verificãrilor de partid din 1948, vezi în vol. Minoritãþi etnoculturale.
Mãrturii documentare. Maghiarii din România (1945-1955), coord. Lucian Nastasã, Cluj, Edit.
CRDE, 2002, p.647-649).
[2] Hillel Kohn era fiul negustorului clujean Zsigmond Kohn. A urmat Liceul unitarian din Cluj
(cu examenul de bacalaureat la 12 septembrie 1908), iar între 1908-1912 a fost student la facultatea de drept a Universitãþii „Ferencz József”. Nu figureazã însã ca student la facultatea de istorie, nici mãcar pentru un semestru; aceastã facultate a fost urmatã de fratele sãu, Rezsõ Kohn
(n. Cluj, 15 martie 1886, absolvent al Liceului unitarian în 1903), care ºi-a început studiile istorice la Marburg (1903/4: un semestru, iar semestrul doi la Berlin), pentru ca în anul urmãtor
sã ºi le continue la Cluj, pânã în 1907 (cf. Arh.St.Cluj, Universitatea „Ferenc József”. Foi matricole, Registrele 588, 623).
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[3] Uniunea Naþionalã a Evreilor din Transilvania a fost întemeiatã la 20 noiembrie 1918, iar la
31 august 1922 s-a transformat în Uniunea din Ardeal ºi Banat a Comunitãþii Israelite. În 1920,
aceastã Uniune (sau Federaþie) s-a afiliat la Organizaþia Mondialã Sionistã, ceea ce a dus la
disidenþa lui Hillel Kohn.
[4] Creat în 1925, la Cluj, Ajutorul Roºu era o organizaþie ilegalã ce acorda asistenþã materialã
ºi juridicã comuniºtilor arestaþi ºi familiilor acestora. Hillel Kohn a fãcut parte din comitetul
regional al Ajutorului Roºu, alãturi de Teodor Bindea, Ileana Matais ºi ªt. Rasovski.
[5] Comitetul antirãzboinic a luat fiinþã în primãvara anului 1932, iar filiala Cluj în luna august
acelaºi an. Hillel Kohn a fost redactorul ziarului menþionat, „Az új háború ellen”.
[6] János Demeter (n. 1908), doctor în ºtiinþe juridice al Universitãþii din Cluj, membru fondator al revistei „Erdélyi Fiatalok”. În 1945 a fost viceprimar al Clujului, iar dupã aceastã datã profesor de „Drept constituþional ºi administrativ” ºi decan în cadrul facultãþii de drept ºi
economie politicã a Universitãþii „Bolyai”. A fost unul din liderii Uniunii Populare Maghiare,
iar în 1952 a fost condamnat politic alãturi de Lajos Jordaki, ambii fiind reabilitaþi în 1956.
Dupã unificarea celor douã universitãþi de la Cluj, o vreme a funcþionat ca prorector. Între
1969-1976 a fost preºedintele filialei din Cluj a Consiliului Muncitorilor de Naþionalitate
Maghiarã. Pentru o mai bunã imagine asupra lui János Demeter, vezi fondul arhivistic creat sub
numele acestuia ºi aflat în custodia Societãþii Muzeul Ardelean din Cluj.
[7] Vasile Luca (1898-1963), muncitor ceferist, secretar PCR la Braºov (1924-1929) ºi Iaºi
(1932), fost deputat în Sovietul Suprem din Moscova ºi viceprimar de Cernãuþi (1940-1944),
sprijinind în aceastã calitate deportarea românilor din Bucovina ºi fiind recompensat de sovietici cu gradul de maior în Armata Roºie. Dupã 1944 a fost membru în secretariatul CC al PCR,
vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi ministru al Finanþelor (1947-1952). În 1952 a fost
acuzat de deviaþionism ºi trãdare, fiind condamnat la moarte, pedeapsã comutatã la închisoare
pe viaþã. Asemenea lui Pãtrãºcanu, a fost reabilitat în 1968.
[8] MADOSZ, abrevierea Uniunii Oamenilor Muncii Maghiari din România (Romániai Magyar
Dolgozók Szövetsége), fondatã la Târgu Mureº în august 1934. În urma conferinþei generale a
MADOSZ-ului din 16 octombrie 1944, la Braºov, aceasta s-a transformat în Uniunea Popularã
Maghiarã din România (UPM).
[9] Creat în 1933, Frontul Plugarilor era un partid de stânga, având ca preºedinte pe Petru Groza
(1884-1958). Însemnãtatea lui politicã a sporit considerabil dupã 23 august 1944, fiind practic
o anexã a PCR, Petru Groza devenind la 6 martie 1945 preºedintele Consiliului de Miniºtri
(pânã la 2 iunie 1952). Frontul Plugarilor s-a autodizolvat în 1953, P. Groza fiind pânã la decesul sãu preºedinte al prezidiului Marei Adunãri Naþionale.
[10] Mór Encsel (1898-1933) era membru al Comitetului Regional din Transilvania ºi Banat al
Partidului Comunist.
[11] Iosif Sraer era secretar general la Ministerul Afacerilor Interne (1945-1946).
[12] Este vorba de Ion Gheorghe Maurer (1902-2000), avocat ce a pledat în mai multe procese
intentate comuniºtilor înainte de 1944, printre care ºi cel al Anei Pauker din 1936. Din 1945
este membru al Biroului Politic ºi al CC al PCR, devine apoi subsecretar de stat la Ministerul
Industriilor ºi Comerþului (1945-1948), ministru de Externe (1957-1958), preºedinte al Marei
Adunãri Naþionale (1958-1961), vicepreºedinte al Consiliului de Stat (1961-1965) ºi preºedinte
al Consiliului de Miniºtri (1961-1974). La 2 iulie 1955 a fost ales membru titular al Academiei
Române. Vezi Lavinia Betea, Maurer ºi lumea de ieri. Mãrturii despre stalinizarea României,
Arad, Fundaþia Ioan Slavici, 1995.
[13] Iuliu Maniu (1873-1953) era liderul Partidului Naþional-Þãrãnesc, reintrat în legalitate
dupã 23 august 1944. Activitatea acestui partid deranja forþele de ocupaþie sovieticã ºi partidele
din Blocul Naþional. Dupã 6 martie 1945, PNÞ-ul a intrat în opoziþie, reducându-ºi tot mai mult
prezenþa în câmpul politic, în vreme ce organele de represiune ale noului guvern persecutau
sistematic pe adepþii lui Iuliu Maniu. În urma alegerilor trucate din 19 noiembrie 1946, PNÞ-ul
este decimat prin valul de arestãri ce urmeazã, pentru ca „afacerea Tãmãdãu” sã marcheze
interzicerea partidului ºi întemniþarea liderilor. Vezi I. Scurtu, Iuliu Maniu, Bucureºti, Edit.
Enciclopedicã, 1995.
[14] Gyula Rácz era unul din cei trei secretari ai Secretariatului Regional pentru nordul
Transilvaniei.
[15] Mátyás Rákosi (1892-1971), membru al Partidului Comunist încã din vremea Republicii
Sovietice Ungare (1919), dupã care se refugiazã la Moscova. Câþiva ani mai apoi revine clandestin la Budapesta pentru a reorganiza Partidul Comunist, însã este prins ºi condamnat la
moarte, sentinþã comutatã apoi în închisoare pe viaþã. Eliberat în 1940, se duce în URSS, de
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unde revine odatã cu înaintarea armatei sovietice. Devine prim-secretar al Partidului Muncitoresc Maghiar (1945-1956) ºi prim-ministru al Ungariei (1952-1953), manifestând o mare obedienþã faþã de Stalin. Dupã moartea liderului de la Moscova (februarie 1953), este aspru criticat
de noua conducere a URSS, iar în iulie 1953 este înlocuit cu Imre Nagy. Refugiat la Moscova
în urma revoluþiei din 1956, va fi exclus din partid în 1962, reuºind sã se reîntoarcã în Ungaria
abia în ultimii ani de viaþã.
[16] János Gyöngyösi, viitor ministru de Externe al Ungariei.
[17] În urma situaþiei catastrofale de pe frontul antisovietic, începând cu ianuarie 1943, Kállay,
ºeful guvernului maghiar, a intrat în contact cu Aliaþii, sperând sã obþinã un statut de neutralitate. Informat de aceastã tentativã, Hitler a ocupat Ungaria la 19 martie 1944, trecând-o sub
autoritatea sa. În aceste împrejurãri, între 15 mai ºi 8 iulie 1944, mai mult de 430.000 evrei,
încã dinainte internaþi în ghetouri, au fost deportaþi de serviciile lui Eichmann, în colaborare
cu jandarmeria maghiarã, spre lagãrele de exterminare, îndeosebi spre Auschwitz. Cu toate cã
Horthy s-a opus acestei acþiuni, deportãrile au fost reluate dupã 15 octombrie, când regentul
ºi-a anunþat intenþia de a cere armistiþiul. Noul prim-ministru, Ferenc Szálasi, liderul partidului „Crucile cu sãgeþi”, a continuat politica antievreiascã, ceea ce a mai dus la dispariþia altor
aproximativ 100.000 evrei.
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PROCES-VERBAL
Astãzi, ziua 5 iunie 1945 (una mie nouã sute patru zeci ºi cinci).
Noi, ºef de birou Ifrim Gheorghe Constantin, din serviciul Inspectoratului
Regional de Poliþie Iaºi, în baza declaraþiei verbale a d-nei Valentina Drãghici, subºefã la acest Inspectorat ºi conform ordinului d-lui subinspector de poliþie, Victor
Calinca, m-am deplasat la locuinþa d-lui Leiba Moise, din Iaºi, str. Sft. Andrei, nr.
26, unde asistat fiind de gardienii publici Babatã Vasile ºi Dorohoianu Ioan, am
constatat urmãtoarele:
Susnumitul, fãrã a avea nici o autorizaþie sau firmã înscrisã la Camera de Comerþ, vindea în mod clandestin carne de vitã la preþ de speculã, cu 1500 ºi 1800
lei kg. Am gãsit cantitatea de aproximativ 30-35 kg (nu erau greutãþi suficiente de
cântãrit), trei piei de vitã ºi douã cântare. Carnea ºi pielea au fost declarate confiscate, de comun acord cu susnumitul, ºi ridicate, pe care le-am depus la Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi.
Menþionez cã înainte de a pleca de la domiciliul susnumitului Leiba Moise, acesta a scos din buzunar suma de 30.000 lei (treizeci mii lei), care mi-a oferit-o ca mitã,
pentru a nu mai face nimic ºi a aranja chestiunea fãrã a mai ºti nimeni. Atunci imediat am chemat gardienii care cercetau ºi alte încãperi din acea curte ºi arãtându-le
banii ºi explicându-le provenienþa lor, am ridicat cele mai sus ºi pe susnumitul Leiba
Moise, pe care l-am adus la acest Inspectorat.
Din suma de 30.000 lei am achitat 3000 lei transportul cãrnii ºi al pieilor, precum
ºi trãsura cu care am adus pe susnumitul Leiba Moise, fiind suferind de inimã. Suma
de 27.000 (douãzeci ºi ºapte mii lei) am depus-o anexat acestui proces-verbal.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în dublu exemplar, din care
unul a fost înmânat d-lui Leiba Moise.
ªef de Birou
Ifrim Gheorghe Constantin
Asistenþi: I. Babãtã, I . Dorohoianu
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[ANEXÃ]
DECLARAÞIE
Subsemnatul, Leiba Moise din Iaºi, strada Sft. Andrei nr. 26, declar urmãtoarele:
În ziua de 5 iunie 1945 s-a prezentat la domiciliul meu din strada de mai sus
dl. comisar Ifrim Constantin din Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, însoþit fiind
de doi gardieni, unde au gãsit cantitatea de 30-40 kg. carne de vitã ºi douã cântare
cu greutãþile lor respective, precum ºi trei piei de vitã.
Fiind întrebat de cãtre dl. Comisar dacã posed autorizaþie de a vinde carne, am
rãspuns cã nu am asemenea autorizaþie ºi cã fac acest lucru pentru a-mi întreþine
familia ºi copiii.
E adevãrat cã am tãiat o vacã sâmbãtã 2 iunie ºi alta luni 4 iunie 1945, la domiciliul meu, fãrã a mai trece prin abator, carne pe care am distribuit-o populaþiei cu
preþul de speculã lei 1500 ºi 1800. Terminând carnea de vândut de la cele douã vite
am cumpãrat de la dl. Bercu Bercovici cantitatea de 80 de kg. carne de vitã la preþul
de lei 1200 kg., pentru a o vinde cu lei 1500, realizând un câºtig de 300 lei la kg.
La sosirea d-lui comisar Ifrim mai aveam cantitatea de 30 de kg. de carne, care
a fost confiscatã ºi dusã la Inspectoratul Regional de Poliþie. Înainte de a pleca cu
carnea, e adevãrat cã am propus d-lui comisar sã aranjãm aceastã chestiune,
oferindu-i suma de lei 50.000, din care 30.000 lei i-am dat, rãmânând dator cu
20.000. Dl. Comisar a primit suma, chemând imediat gardienii ºi arãtându-le banii
le-a spus provenienþa, apoi a ridicat carnea, pieile ºi pe mine luându-mã sub stare
de arest ºi adus la Inspectoratul de Poliþie.
Drept care dau prezenta declaraþie ºi semnez propriu, nesilit de nimeni.
Leiba Moise

Astãzi 5 iunie 1945

5 iunie 1945, dat în faþa noastrã, ºef de birou Ifrim Constantin
(Arh.St.Iaºi, Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, dos. 39/1945, f.208, 214)
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15 iunie 1945
Domnule Prim-procuror,
Subsemnatul, Bercu M. Iancu, mãcelar, domiciliat în Piatra Neamþ, str. Carol
no. 104, cu onoare vã reclam urmãtoarele:
În timpul trecutului regim, agentul de poliþie Orchidan m-a surprins pe când
am cumpãrat douã gâºte de la o sãteancã care trecea prin faþa casei mele. Numitul
a intrat la mine în curte, luându-mã la bãtaie ºi somându-mã sã-l urmez la poliþie.
Eu de fricã m-am smuls din mâinile sale ºi am fugit. Agentul Orchidan nu s-a lãsat
ºi a silit pe soþia cu copilul sã-l urmeze ºi a þinut-o închisã în beciul poliþiei trei
zile ºi trei nopþi. În localul poliþiei soþia mea a fost maltratatã ºi pusã sã facã cele
mai murdare corvezi, toate acestea pentru marea vinã cã am cumpãrat gâºtele.
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Orchidan, dimpreunã cu ºeful Siguranþei din acel timp, nu s-a mulþumit numai
cu atâta ºi a fãcut forme spre a fi deportat în Transnistria. Numai cu multã greutate ºi dupã ce am fost obligat sã-i dau 40.000 lei am putut scãpa de deportare.
Toate acestea constituie grave abuzuri, vã rog a cerceta cazul ºi a dispune trimiterea în judecatã a vinovatului. Menþionez cã de pe urma maltratãrilor de la poliþie,
soþia ºi copilul se aflã ºi astãzi grav bolnavi.
Martorii dovedesc: Avram Moscovici, str. Carol 76; Herºcu Licman, str. Carol
22; Bercu Mates, str. Carol 96; Bercu Ghidale Volf, str. Carol 98; Iosef Herºcovici,
str. Carol 98.
Bercu M. Iancu
Domnului Procuror al Tribunalului Neamþ
[ANEXA 1]
1945.VI.15
Onor Uniunea Patrioþilor Piatra Neamþ
Subsemnatul, Bercu M. Iancu, din acest oraº, str. Carol nr. 104, vin sã reclam
urmãtoarele:
În ziua de 14 iulie crt., întâlnindu-mã cu un fost agent de poliþie Orchidan, care
în timpul prigoanei legionare mi-a arestat soþia ºi un copil, schingiuindu-i în modul cel mai barbar ºi punându-i la cele mai grozave corvezi, care de pe urma acestora s-au îmbolnãvit ºi aºa bolnavi cum erau le-a fãcut forme pentru a fi trimiºi în
Transnistria. Numai graþie intervenþiei d-lui Beniº ºi Mendel Ianculovici ºi în
schimbul sumei de 40.000 lei au fost lãsaþi liberi, ºi astãzi atât soþia, cât ºi copilul
sunt bolnavi de pe urma aceasta ºi se aflã la Bucureºti pentru tratament, iar eu am
rãmas cu bãtaie de inimã de pe urma acestei spaime – pot prezenta certificatul
medical eliberat de cãtre d-l dr. Enãchescu, din 6 august 1944.
Întâlnindu-mã cu acest Orchidan, l-am invitat sã meargã împreunã cu mine la
Poliþie, atunci mi-a ieºit în cale dl. Sandu Marin ºi a strigat în gura mare: „Se va termina cât de curând cu voi comuniºtii! Atunci ne vom rãfui ºi vã vom spânzura de stâlpi”.
De altfel, mai sunt multe reclamaþiuni de ale d-lui Sandu Marin la Siguranþã,
dar nu s-a luat nici o mãsurã. Soþia d-lui Sandu Marin, al cãrui nepot legionar se
aflã sub stare de arest internat în spital, a strigat aceleaºi cuvinte ca ºi soþul ei.
Prezentându-mã singur la Poliþie, am reclamat cazul d-lui ºef al poliþiei Stoleru,
care, drept rãspuns, din harhãre ºi jidane scârbos nu m-a scos ºi a spus d-lui
comisar adj. Corbu, care este în serviciul Siguranþei, ca sã-mi ia adresa ºi sã-mi
facã acte de inculpare, deoarece l-am bãtut eu pe d-l Orchidan, ºi mi-a spus cã: Are
sã se schimbe tot, faþã de cum este astãzi, deci sã ne purtãm bine cu lumea cã nu
se ºtie cum o sã fie mâine.
Martori în cazul Orchidan sunt urmãtorii: Avram Moscovici, str. Carol 76, Herºcu
Licman, str. Carol 22, Bercu Mates, str. Carol 96, Bercu Ghidale Volf, str. Carol 98,
Iosef Herºcovici, str. Carol 98, soþia d-lui plutonier major Nistor din Mãtãsaru 12.
Martori în cazul Sandu Marin sunt: Iosef Vasile, frizer din str. Brãtianu 33;
Herºcu Licman, str. Carol 22; Ilie Herman, str. Mãrãþei 62; Avram Moscovici, str.
Carol 76; Habot Herºcu, str. Carol 64; Moise David, str. Carol 48; Toba Antler, str.
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Carol 80; Copel Barat, str. Carol 78; Moise Gherºin, str. Carol 44; Betti Ciubotaru,
str. Carol 94; Bercu Mates, str. Carol 96; Leia Moise ªtrul, str. Carol 108; Ana Leibovici, str. Carol 100; Avram Haimovici, str. Mãrãþei 38; Herºcu Volf, str. Carol 37;
Haigitâl Moscovici, str. Mãrãþei 27; Roza Mendel Bercu, str. Carol 106; Custav Cat,
str. Carol 102; Leibuºor Iosef, str. Carol 142; Lipa Pescaru, str. Carol 87; Herºcu
Leibuºor, str. Carol 122; Michel Haran, str. Carol 78; Iosef Pescaru, str. Carol 87;
Hunþã Bandel, str. Carol 128; Marcu Bandel, str. Mãrãþei 47; Bercu Ghidale Volf,
str. Carol 98; Raºela Grosu, str. Carol 80; Calman Zeberman, str. Carol 189; Iosef
Herºcovici, str. Carol 89.
Vã rugãm sã binevoiþi a cerceta cazul.
Cu stimã, Bercu M. Iancu
[ANEXA 2]
Declaraþie
Subsemnatul, Bercu M. Iancu, domiciliat în Piatra Neamþ, str. Carol 104, declar
urmãtoarele:
În ziua de 14 iunie 1945, orele 11 dimineaþa, m-am dus la poliþia Piatra Neamþ
– în culuarul poliþiei m-am întâlnit cu d-l ºef al poliþiei Stoleru, cãruia i-am reclamat cazul când am fost grav lovit de cãtre un fost agent de poliþie, d-l Orchidan, în
timpul legionarilor. D-l ºef Stoleru mi-a rãspuns urmãtoarele: „Harhãre de jidan, eºti
comunist ºi o sã disparã odatã ºi asta ºi o sã devenim înapoi cum a fost, cautã-þi de
cinste ºi nu te lega de Orchidan, ce-a fost a trecut” – dând ordin ca sã mã dea Orchidan în judecatã ºi sã mi se ia numele ºi adresa.
Þin sã mai adaug, când i s-a luat declaraþia lui Orchidan am cerut ºi eu d-lui ºef
al poliþiei sã fac ºi eu o declaraþie. Prezentându-mã la d-l adj. comisar Corbu sã-mi
facã declaraþia, mi-a spus cã nu poate.
Aceasta îmi este declaraþia ºi semnez.
Bercu M. Iancu

1945 iunie 15

(Arh.St.Iaºi, Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, dos. 39/1945, f.630-631, 640)
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Datã în faþa noastrã
Subinspector de Poliþie
Dr. Ilian E. Iuliu

19 iulie 1945, la Cluj

Declaraþie
Subsemnatul dr. Konczwáld Tiberiu, de ani 48, de profesiune medic, de religie
romano-catolicã, cãsãtorit cu 3 copii, cetãþean român, nepedepsit, prin prezenta
declar urmãtoarele[1]:
Am luat cunoºtinþã de cuprinsul reclamaþiunii medicilor evrei: dr. Király Jenõ,
dr. Vass Zoltán, dr. Kappel Izidor, dr. Rosenfeld Ana, dr. Ladányi Artur, dr. Blum
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Ella, dr. Salamon Miklós, dr. Menia Emil ºi faþã de cele ce mi se imputã þin sã fac
urmãtoarele declaraþii:
Comandantul Apãrãrii Pasive a oraºului Cluj, dr. Popp Géza[2], mi-a dat dispoziþii sã convoc medicii evrei repartizaþi la serviciul Apãrãrii Pasive la oficiul
Poliþiei Cluj, pentru a li se transmite ceva mãsuri de întreprins în legãturã cu
Apãrarea Pasivã ºi astfel am convocat ºi s-au prezentat vreo 12 sau 13 medici evrei.
Eu am comunicat dr-lui Popp Géza prezentarea medicilor evrei ºi el mi-a comunicat ca sã fie convocaþi toþi fãrã excepþie ºi eu atunci l-am întrebat cã de ce sã fie convocaþi toþi, cã doar în urma plecãrii lor de la servicii în caz de atacuri aeriene,
Apãrarea Pasivã ar suferi enorm prin lipsa medicilor de la posturile lor de rãspundere,
însã dr. Popp Géza a ordonat ca sã vie toþi fãrã excepþie, pentru cã aºa sunt ordinele
superioare ºi de altfel toþi au sã-ºi primeascã gradul de ofiþer dupã ce vor fi transportaþi în Germania ºi li se va asigura o existenþã onorabilã. La opunerea mea,
neputând lãsa oraºul fãrã medicii care executau un serviciu preþios de Apãrare Pasivã,
a cerut lãmuriri de la Ministerul Afacerilor Interne din Budapesta, iar un consilier de
la acel Minister a comunicat cã medicii evrei trebuie sã plece, fiind nevoie de ei în
Germania, în schimb însã sunt expediaþi deja la Cluj 100 medici creºtini ºi astfel în
executarea ordinului superior medicii evrei au fost depuºi în carcera depoului.
Eu pentru aceea am comunicat medicilor evrei ca sã-ºi ducã cu sine ºi membrii
familiilor lor, pentru cã aºa am primit eu ordin de la dr. Popp Géza, deci nu am cãutat sã induc în eroare ca astfel sã fie deportaþi ºi membrii familiilor medicilor evrei.
Mai menþionez, medicii creºtini despre care era vorba cã o sã fie trimiºi de la
Budapesta pentru completarea locurilor medicilor evrei plecaþi de la serviciul
Apãrãrii Pasive nu au sosit, astfel cã am fost induºi în eroare de Ministerul Afacerilor Interne din Budapesta ºi în acest mod serviciul Apãrãrii Pasive nu a putut
funcþiona, stare care a rãmas pânã la eliberarea Ardealului de Nord.
Declar cã în ziua de 2 iunie 1944, oraºul Cluj a suferit un bombardament aerian din partea escadrilelor de bombardament anglo-americane, care s-a soldat cu
vreo 2000 de rãniþi ºi aceasta tocmai din cauza faptului cã medicii evrei au fost
transportaþi ºi, netrimiþându-se alþi medici în loc, serviciul Apãrãrii Pasive nu a
putut funcþiona ºi astfel se adevereºte temeinicia susþinerilor mele când am afirmat ºi pretins comandantului Apãrãrii Pasive, dr. Popp Géza, ca sã nu trimitã ºi sã
nu se deporteze medicii evrei, dar nu a ascultat de mine.
Declar cã mãsurile de ridicarea, transportarea medicilor evrei în arestul depoului ºi de acolo deportarea lor în Germania în condiþiile relatate s-a fãcut la ordinul categoric al lui dr. Popp Géza, care în prezent se gãseºte la Budapesta.
Declar, susþin ºi semnez propriu, Dr. Konczwáld Tibor
[Anexa 1]
Datã în faþa noastrã:
Subinspector de Poliþie
Dr. Ilian E. Iuliu

Cluj, la 12 iunie 1945

Declaraþie
Subsemnata dr. Elena Ligeti, nãscutã Somogyi Ilona, de ani 52, de profesiune
medic, nepedepsitã, domiciliatã în oraºul Cluj, str. Memorandumului 27, prin
prezenta declar urmãtoarele:
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Recunosc cã am semnat denunþul colectiv ce s-a înaintat Chesturii Poliþiei Cluj
contra dr. Konczwáld Tiberiu, fost medic al serviciului sanitar Cluj, cerând deferirea lui judecãþii pentru a fi pedepsit conform legii pentru atitudinea sa fascistã
ºi activitatea ce a desfãºurat în luna mai a anului 1944 în oraºul Cluj, ca fascist,
constând acea activitate a sa dãunãtoare, fascistã, în urmãtoarele:
În ziua de 22 mai 1944, învinuitul, dr. Konczwáld Tiberiu, a venit la ghetoul
care a fost înfiinþat la fabrica de þiglã din acest oraº[3] ºi ne-a comunicat cã sã ne
adunãm toþi membrii familiei, cã o sã fim transportaþi în Germania pentru îndeplinirea de serviciu medical, unde vom fi trataþi foarte bine, fiind purtaþi pe
palme. Datoritã comunicãrii fãcute de numitul, noi ne-am prezentat imediat cu toþi
membrii familiei ºi mai apoi am fost transportaþi nu în Germania, ci în lagãrul
morþii de la Auschwitz-Birchenau.
Tot numitul ne-a promis cã vom fi transportaþi cu un tren de persoane, în
schimb însã am fost înghesuiþi în vagoane de marfã, câte 70 de persoane într-un
vagon, ºi astfel am fost transportaþi.
Nu se poate presupune din partea învinuitului dr. Konczwáld Tiberiu nici un
fel de bunã credinþã sau altã intenþie nutritã de a ne apãra interesele, întrucât chiar
el înainte cu o zi procedase la identificarea ºi arestarea tuturor medicilor repartizaþi serviciului Apãrãrii Pasive, care se gãseau în stare de libertate în oraº ºi dând
astfel dovadã de rea credinþã, pornire ºi urã rasialã a procedat prin organele
poliþieneºti la arestarea colegilor medici, iatã de unde rezultând în mod neîndoios
atitudinea sa fascistã ºi acþiunea sa prin care s-a solidarizat cu interesele politice
ale regimului fascist.
Remarc cã dacã învinuitul dr. Konczwáld Tiberiu, prin a sa acþiune fascistã ºi
tendenþioasã, nu ar fi tins la inducerea în eroare a noastrã, atunci atât eu, cât ºi
membrii familiei mele, putând pleca cu al doilea transport de deportaþi, ne-am fi
bucurat de altã situaþie de internare ºi astfel soþul meu ºi un fiu al meu de 17 ani
ar fi putut scãpa cu viaþã astãzi.
Cererea mea este sã fie deferit celor în drept pentru a i se aplica pedeapsa
cuvenitã.
Declar, susþin ºi semnez propriu, Dr. Ligeti Somogyi Ilona
[Anexa 2]
Datã în faþa noastrã:
Subinspector de Poliþie
Dr. Ilian E. Iuliu

Cluj, la 12 iunie 1945

Declaraþie
Subsemnatul, dr. Király Eugen, medic, de ani 43, nepedepsit, cãsãtorit cu 2
copii, cetãþean român, domiciliat în Cluj, str. Rózsa nr. 1, prin prezenta declar
urmãtoarele:
Recunosc cã am semnat denunþul înaintat Chesturii Poliþiei Cluj contra dr.
Konczwáld Tiberiu, cerând deferirea sa judecãþii, pentru a fi pedepsit conform legii
pentru atitudinea sa fascistã ºi activitate politicã prin care s-a solidarizat cu interesele politice ale regimului fascist, constând aceasta în urmãtoarele:
În ziua de 20 mai 1944 am primit încunoºtiinþarea din partea medicului dr.
Konczwáld, ca ºef al Apãrãrii Pasive a oraºului Cluj, sã ne prezentãm pentru ziua
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de 22 mai în curtea localului poliþiei, pentru a ni se transmite dispoziþiuni în legãturã cu întreprinderea unei acþiuni de combatere a tifosului exantematic.
În ziua de 22 mai, ora 8 dimineaþa, ne-am prezentat cu toþii ºi cu surprindere
am þinut a constata cã un coleg de al nostru, dr. Dezideriu Samu, medic, era îmbrãcat în þinutã de campanie ºi mirat l-am întrebat asupra îmbrãcãmintei ce a luat, iar
el mi-a comunicat cã din informaþiuni bine primite a þinut a trage concluzia cã
fiind vorba de o deportare a noastrã, s-a îngrijit din timp pentru a apare astfel
îmbrãcat. Între timp, un coleg de al nostru, dr. Zoltán Bosch, cãutând sã vorbeascã
cu familia sa pentru a o liniºti, a constatat cã un agent era deja postat la ieºire, care
avea primit ordinul de a ne interzice ieºirea.
Dupã aproximativ un timp de trei ore a apãrut ºi medicul dr. Konczwáld Tiberiu,
care ne-a comunicat cã aºteaptã în propoziþiuni verbale de la Ministerul de Interne
de la Budapesta cu privire la mãsurile de luat pentru combaterea tifosului exantematic. Dispoziþiunile primite pânã în prezent fiind încã neclare, ne-a rugat pentru a ne prezenta dupã masa acelei zile la orele 16. Noi, fiind îngrijoraþi cu
camaradul dr. Solomon Nicolae, eu ºi cu colegul dr. Ladislau ne-am apropiat de
dânsul ºi dr. Farcaº i-a spus: „D-le medic ºef, se vorbeºte în oraº cã autoritãþile au
o intenþie dãunãtoare faþã de medicii Apãrãrii Pasive ºi vã rugãm de a ne comunica sincer ca între colegi dacã aceastã veste este adevãratã sau nu”; iar el ne-a
rãspuns indignat: „Cum, cum puteþi sã vã imaginaþi aºa ceva. Vã spun pe cuvântul meu de onoare cã e vorba numai de o consfãtuire medicalã relativã la combaterea tifosului exantematic”. Astfel învinuitul, prin asigurarea datã, ne-a liniºtit.
Soþia domnului Wolf, având o convorbire în aceeaºi zi pe la orele 14 cu primnotarul prefecturii judeþului Cluj, ºi acesta comunicându-i cã a auzit la telefon o
convorbire cã vom fi transportaþi ºi deportaþi, ea a venit la mine comunicându-mi
aceasta, ºi aceasta denotând cã învinuitul dr. Konczwáld Tiberiu ºtia deja de
conþinutul ºi sensul ordinului ce era a se primi ºi totuºi a þinut a ne induce în
eroare înaintea amiezei zilei, deducând ºi aceea cã el în calitatea sa de medic oficial ºi datoritã atitudinii sale fasciste a considerat chiar ca o datorie a sa de obligaþie politicã sã poatã transporta în întregime pe toþi, ºi din acest considerent a
cãutat mereu a ne amâna cu diferite motive invocate.
În dupã amiaza acelei zile, venind cu toþii pe la orele 16 la oficiul Chesturii de
Poliþie, am fost arestaþi imediat, luându-ni-se bicicletele, ne-au urcat pe trei
camioane, conduºi fiind pe la casele noastre, ridicând familiile noastre fãrã nici o
pregãtire anterioarã ºi mai apoi am fost transportaþi în arestul depoului din str.
Ipoor.
Ziua urmãtoare, la ora 2, s-a prezentat la arestul depoului învinuitul dr. Konczwáld Tiberiu însoþit de dr. Gomboj, inspector sanitar, secundul punându-ne întrebarea ce cautã aceastã societate aici? Învinuitul menþionat i-a spus ceva la ureche,
ce anume nu putem ºti.
Medicii invalizi reþinuþi în arestul depoului alãturi de noi au pus întrebarea în
prezenþa noastrã învinuitului dr. Konczwáld Tiberiu, cã ei cãzând în afarã de dispoziþiunile ordinelor de ridicare ca mari invalizi de rãzboi, excepþional nu ar fi
exceptaþi de sub rigorile mãsurilor de ridicare, la care dr. Konczwáld a rãspuns cã
comisia specialã va veni peste o orã pentru a tria.
Peste o orã am fost transportaþi împreunã cu membrii familiilor noastre, toþi
fãrã excepþie, deci ºi invalizii, la garã, unde am fost îmbarcaþi în vagoane de marfã
ºi vagoanele fiind plumbuite am fost trimiºi mai apoi la „Lagãrul Morþii”
Auschwitz-Birchenau.
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Soþia dr. Grünwald Ernest, nãscutã Grünfeld Irma, care domicilia în str.
Vlahuþã nr. 3, mi-a fãcut comunicaþia confidenþialã urmãtoare în luna ianuarie
1943, cã ea este prietenã cu soþia dr. Konczwáld, care i-a povestit confidenþial cã
soþul ei a primit postul de medic la poliþia din Cluj ca recompensã ulterioarã pentru serviciile sale de spionaj sãvârºite împotriva statului român.
Menþionez cã învinuitul dr. Konczwáld Tiberiu este rudenie cu fostul ministru
de Interne Kerestes Fischer Francisc, ºi prin intermediul acestei rudenii ar fi fost încadrat în serviciul spionajului maghiar îndreptat contra siguranþei statului român.
Declar, susþin ºi semnez propriu, Dr. Király Eugen
[Anexa 3]
Domnule Inspector,
Conform convorbirii avute în ziua de 16 iunie 1945, am onoare a vã declara
urmãtoarele cu privire la domnul dr. Tiberiu Konczwáld:
I. Pe dr-ul Konczwáld l-am cunoscut în toamna anului 1940, când a venit la
Cluj în calitate de medic al Poliþiei. Primul contact mai apropiat l-am avut cu d-sa
atunci când directorul Bãncii „Albina”, Marius Peculea[4], a fost deþinut la Poliþie
pe motiv de „retorsiune”. În calitate de medic curant al d-lui Marius Peculea am
declarat cã suferea de diabet ºi pe acest motiv dr-ul Konczwáld a internat pe dl.
Peculea la Clinica Medicalã în prima zi a deþinerii. Pentru acest serviciu ºtiu sigur
cã nu a cerut ºi nu a primit onorar medical. De atunci, în repetate rânduri am rugat
sã facã serviciu românilor nevoiaºi pe care niciodatã nu l-a refuzat.
În anii 1940, 1941 ºi 1942, când noi românii eram desconsideraþi, þinuþi la distanþã ºi de multe ori batjocoriþi de autoritãþile maghiare, dr-ul Konczwáld a fost
dintre puþinii maghiari care au avut o atitudine corectã ºi omeneascã faþã de noi,
iar ca medic a stat totdeauna la înãlþimea concepþiilor de eticã medicalã, atunci
când ceilalþi medici oficiali nu numai cã ne desconsiderau pe noi medicii români,
dar nici certificatele medicale eliberate de medicii români nu le luau în considerare ºi le refuzau nett.
Þinuta demnã ºi corectã faþã de români a pãstrat-o dr-ul Konczwáld tot timpul,
în prigoana care s-a dezlãnþuit în contra noastrã, a românilor, dupã 23 august 1940,
aºa-zicând singurul sprijin l-am avut în dr-ul Konczwáld, care atunci când eram
adunaþi ºi deþinuþi în închisoarea poliþiei din Cluj a eliberat pe cei bolnavi sau i-a
internat în Clinicã. Dintre multele persoane care au aparþinut acestei categorii, vã
amintesc numai câteva: prepozitul dr. Domide Octavian, consilierul eparhial Laurenþiu Curea, preºed. Curþii de Apel dr. Alexandru Pop ºi subsemnatul.
Dupã eliberarea Clujului, dr-ul Konczwáld a fost medicul ºef al oraºului ºi secretarul general al Colegiului medical. Pentru atitudinea lealã faþã de ideea de stat
român a trebuit sã îndure duºmãnia colegilor maghiari, care pe vremea aceea nu
vroiau sã ºtie de faptul cã Ardealul de Nord aparþine României ºi va intra vreodatã
sub administraþie româneascã. Firma Colegiului medical, redactatã în 2 limbi, însã
începând cu „România”, a trebuit sã fie retrasã în urma intervenþiei hotãrâte a d-lui
prof. Hajnal ºi a medicilor de la Clinicã, care aºa se vede nu acceptau suspendarea
Dictatului de la Viena.
II. Cu privire la atitudinea dr-ul Konczwáld faþã de evrei, care a avut-o în timpul prigoanei ºi a deportãrii lor din primãvara ºi vara anului 1944, pot afirma
urmãtoarele:
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Clujul a fost acel oraº din partea de rãsãrit a Ungariei unde au rãmas un
numãr de vreo 250 evrei. În celelalte oraºe numãrul lor a rãmas disparent, de
exemplu la Satu Mare, dupã deportare au fost numai 3 evrei. Cã la Cluj au putut
sã rãmânã evrei în diferitele Clinici universitare, în Sanatoriul „Mátyás
Lengyel”, în Spitalul evreiesc ºi în Azilul de bãtrâni se poate datora în bunã parte dr-ului Konczváld, care ºi în urgia cea mai sãlbaticã a autoritãþilor ungureºti
a putut sã se menþinã la nivelul unui medic uman ºi corect ºi cât i-a stat în
putinþã a salvat mulþi evrei bolnavi de la deportare. Despre acest lucru m-am
convins personal, fiindcã ºi eu aveam pacienþi evrei în favoarea cãrora am intervenit pe lângã dr-ul Konczwáld.
III. În chestiunea medicilor evrei care funcþionau în cadrele Apãrãrii Pasive în
vara anului 1944, pot declara urmãtoarele:
Serviciul sanitar al Apãrãrii Pasive era condus de dr-ul Konczwáld. Medicii
evrei care erau în acel timp la Cluj fãceau serviciu sub ordinele dr-ului Konczwáld.
Având ocazia sã vorbesc cu dr-ul Konczwáld în acel timp, el mi-a spus cu bucurie
ºi satisfacþie cã a putut salva pe colegii evrei de la deportare. A prevedea deportarea medicilor evrei nu se putea, pe de o parte fiind foarte puþini medici la
Cluj, iar pe de altã parte dezorganizându-se complet serviciul medical al Apãrãrii
Pasive prin lipsa medicilor evrei. Eu personal, dupã cum îl cunosc pe dr-ul Konczwáld, nu cred cã ar fi fost capabil sã nu-i facã atenþi pe colegii evrei, dacã ar fi ºtiut
înainte ce soartã vor avea. Aceastã pãrere mi-o întãreºte ºi faptul cã dupã deportarea colegilor evrei, întâlnindu-mã cu dr-ul Konczwáld, l-am gãsit revoltat ºi
mâhnit.
Dr. Liviu Telie

Cluj, la 17 iunie 1945

(Arh.St.Cluj, Tribunalul Poporului, dos. 4/1946, f.12-13, 20-21, 36-40)
[1] Konczwáld Tiberiu (nãscut la 26 mai 1897 la Hajdunanás, Ungaria – decedat la 25 decembrie 1948 la Miercurea Ciuc), cãsãtorit cu Eliza Müller, a fost arestat în conformitate cu
Decretul-Lege 312 din 24 aprilie 1945, pentru urmãrirea ºi sancþionarea celor vinovaþi de dezastrul þãrii. Dupã aproape un an de zile de arest (august 1945-iulie 1946), acuzatorul public al
Tribunalului Poporului din Cluj, dr. Andrei Paul, dispune încetarea urmãririi penale, deoarece
acuzaþiile nu au fost confirmate.
[2] Géza Popp era ºi locþiitorul ºefului poliþiei din Cluj.
[3] Asupra acestui ghetou vezi Gh.I. Bodea, Tragedia evreilor din nordul Transilvaniei, 1944,
Cluj, Edit. Hiparion, 2001, p.190-203. În legãturã cu situaþia evreilor din Transilvania în acei
ani: Moshe Carmilly-Weinberger, The Road to Life. The Rescue Operation of Jewish Refugees on
the Hungarian-Romanian Border in Transylvania, 1936-1944, New York, Shengold Publishers,
Inc., 1994; V.T. Ciubãncan, M.I. Ganea ºi I.V. Ranca, Drumul holocaustului. Calvarul evreilor din
Nord-Vestul Transilvaniei sub ocupaþia Ungariei. 5.IX.1940-25.X.1944, Cluj, Edit. Ciubãncan,
1995. Pentru context vezi Randolph L. Braham, The Politics of Genocide. The Holocaust in
Hungary, 2 vol., New York, Columbia University Press, 1981 (iar o ediþie redusã: Wayne State
University Press in association with the US Holocaust Memorial Museum, 2000); David
Cesarani, Genocide and Rescue: The Holocaust in Hungary 1944, Oxford, New York, Berg
Publishers, 1997; T.D. Kramer, From Emancipation to Catastrophe: The Rise and Holocaust of
Hungarian Jewry, Lanham, University Press of America, 2000
[4] Marius Peculea (n. 1887), membru fondator ºi director al sucursalei din Cluj a Bãncii
„Albina”, cel care a pus bazele întreprinderilor „Albina” ºi „Almon”, totodatã preºedinte al mai
multor societãþi „patriotice” ºi culturale.
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Primãria Mun. Oradea
Serviciul Ocrotirilor Sociale
[No.] 15.082/1945
Hotãrâre
Noi, primarul municipiului Oradea, vãzând cererea înaintatã de Gruparea
Democraticã a Evreilor, cu sediul în Oradea, prin care solicitã autorizaþie de chetã
pe teritoriul oraºului în ziua de 15 iulie a.c., având în vedere cã aceastã chetã se
face pentru ajutorarea celor deportaþi, considerând cã legea pentru apeluri la contribuþia benevolã a publicului admite chetã de stradã pentru caz de ocrotire ºi ajutorare, în baza celor arãtate mai sus ºi în baza drepturilor conferite nouã prin art.
15 din Legea administrativã,
Decidem:
1. Acordãm autorizaþie de chetã pentru Gruparea Democraticã a Evreilor, cu
sediul în Oradea, pentru ziua de 15 iulie 1945, începând de la orele 8 dimineaþa ºi
pânã la orele 7 p.m.
Despre ea se avizeazã Serviciul Ocrotirilor Sociale, Poliþia de Stat ºi Gruparea
Democraticã a Evreilor, cu sediul în Oradea[1].
Oradea, 12 iulie 1945
Primar
Ványai Carol

Secretar General
Popescu Nicolae

(Arh.St.Oradea, Primãria Municipiului Oradea, dosar special 1945, f.13)
[1] Asupra situaþiei evreilor din Oradea imediat dupã eliberare vezi impresionantul volum, A tegnap városa. A nagzváradi zsidóság emlékkönzve, ed. Dezsõ Schön, Mose Heller, Sándor Rubinstein,
Ödön Grossman, József Gréda ºi Ottó Rappaport, Tel Aviv, 1981, p.207-209, 229-230 º.a. În general,
asupra evreilor din localitate: Teréza Mózes, Evreii din Oradea, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1997.
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Domnule Inspector*,
Subsemnatul, Haimovici A. Leib, domiciliat în Iaºi, str. Vovidenie nr. 19, am
onoare a supune cunoºtinþei domniei voastre urmãtoarele:
V-am înaintat în repetate rânduri memorii, prin care v-am rugat sã binevoiþi sã
ordonaþi o anchetã administrativã pentru a se stabili vinovãþia mea. Sunt o victimã
a fostului comisar Þugui Neculaie din poliþia veche, care prin înscenãrile fãcute a
urmãrit înlãturarea mea din poliþie. Aceasta cu scopul de a înlocui elemente cinstite ºi democratice cu oameni din vechea poliþie.
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Astãzi, în sfârºit, prin înlãturarea acestui comisar de la conducerea poliþiei
oraºului Huºi ºi trecut în cadrul disponibil, se poate vedea clar cã acest om a fost
stãpânit toatã vremea numai de ura de rasã.
Îmi permit respectuos sã vã raportez cã am înaintat un memoriu în acest sens
ºi d-lui ministru al Afacerilor Interne.
Vã rog sã binevoiþi a dispune reintegrarea mea în postul pe care l-am ocupat
pânã la suspendare ºi vã asigur de toatã conºtiinciozitatea mea odatã repus în
drepturile mele, voi cãuta sã dau dovadã de stãruinþã deplinã, dumneavoastrã satisfacþie.
Cu profund respect
Haimovici Albert
[Însemnare marginalã: „B I. Relaþii asupra petiþionarului de la Sectorul Poliþiei Huºi.
Mironescu”]

[ANEXÃ]
Referat
Domnule Inspector,
La nr. 3432 din 18 iulie 1945, am onoarea a vã referi urmãtoarele:
1. Într-adevãr, ºeful de poliþie N. Þugui, în cercetarea cazului împotriva impiegatului Haimovici Leib, a pus multã patimã, scriind personal declaraþii pentru
diferiþi indivizi, declaraþii în termeni tari.
2. Dacã în unele privinþe este vinovat impiegatul Haimovici Leib, nu mai puþin
este ºi ºeful poliþiei, N. Þugui. Într-o zi l-a trimis sã facã un tabel de odãile libere
din oraº pentru eventualele cazãri de ostaºi sovietici. În loc ca sã-i spunã ca sã facã
un tabel de câteva odãi, i-a spus sã întocmeascã tabel cu toate camerele din oraº
pentru Armata Roºie; în felul acesta s-au produs unele zvonuri ºi panicã.
3. Impiegatul Haimovici Leib suferã de viciul beþiei, din care cauzã în unanimitatea cazurilor cade în pãcat.
4. Declaraþiile cetãþenilor, evrei în special, sunt exagerate, datoritã faptului cã
impiegatul Haimovici Leib începuse sã se ocupe de ei în privinþa speculei ºi a
abuzurilor de mãrfuri.
5. Cel mai mare pãcat al impiegatului Haimovici Leib este cã primea ºperþ, cum
este cazul cu legionarul Neculai Melinte.
Secretarul Poliþiei Huºi
Naty Fridman
(Arh.St.Iaºi, Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, dos. 39/1945, f. 534)
* Înregistratã la Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi sub nr. 3432 din 18 iulie 1945.
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Prefectura Judeþului Satu Mare
Serviciul Administrativ
No. 6021/19 iulie 1945
Domnule Ministru,
În anul 1944, fostul guvern maghiar, în baza legii rasiale, a dispus strângerea ºi
deportarea cetãþenilor de origine etnicã evrei, concomitent dând ordin pentru confiscarea averilor lor mobile ºi imobile.
Primãriile comunale, conform ordinelor primite, au procedat la vânzarea prin
licitaþie publicã a bunurilor mobile evreieºti. La licitaþii au luat parte în comunele
rurale sãtenii plugari, care au cumpãrat din bunurile evreieºti, vite, cai, pãsãri, trãsuri, harnaºamente ºi alte obiecte necesare gospodãriei lor. Preþul a fost plãtit în
bani numerar ºi vãrsaþi la percepþii în favorul statului maghiar.
Dupã prãbuºirea Germaniei, o parte dintre evrei, reîntorcându-se la domiciliile lor,
au pretins restituirea bunurilor cumpãrate de cãtre sãteni, fãrã nici o compensaþie.
Dacã sãteanul a refuzat restituirea, motivând cã bunurile le-a cumpãrat pe bani ºi cu
forme legale, atunci a fost forþat prin ameninþãri sã restituie bunurile cumpãrate. A
fost cazul când cu concursul poliþiei cetãþeneºti locale s-au luat cu forþa de la sãteni
vite, calul sau alte obiecte cumpãrate de el din bunurile evreieºti. Alt caz când sãteanul, care între timp a vândut lucrurile cumpãrate, a fost forþat tot prin ameninþãri ca
în locul lucrurilor vândute sã cumpere altele ºi sã le predea fostului proprietar sau
unui alt evreu pretins rudã a fostului proprietar deportat ºi încã nereîntors.
Acest procedeu ilegal ºi arbitrar a produs mari nemulþumiri între sãtenii care
au cumpãrat cu forme legale din bunurile evreieºti scoase la licitaþie ºi s-au dat
însã la plângeri ºi reclamaþiuni.
Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a reglementa printr-un ordin general
chestiunea sus arãtatã ºi a da dispoziþiuni privitor la procedeul ce trebuie urmat în
astfel de cazuri.
Prefectul Judeþului Satu Mare
[indescifrabil]

ªeful Serviciului
[indescifrabil]

Ministrul Afacerilor Interne. Direcþiunea Administraþiei de Stat. Bucureºti
[Rezoluþie marginalã: „Se va trimite Insp. Gl. Jand. pt. a verifica ºi aviza asupra acestei
chestiuni prin organele sale. Fiind vorba de un abuz comis sub protecþia conducerii
reacþionare maghiare, toate aceste bunuri trebuie restituite de profitori”. Semnat: indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 44/1945, f.7)
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Organizaþia Sionistã din România
Str. Oþetari 5. Telefon 1.15.50

Bucureºti, 25 iulie 1945

Domniei Sale, Doamnei Ana Pauker[1]. Loco
Mult Stimatã Doamnã,
Cunoscând interesul pe care-l trezesc astãzi problemele palestiniene, Departamentul de Presã ºi Propagandã al Organizaþiei Sioniste din România[2] îºi va îngãdui sã vã trimitã, din când în când, unele informaþiuni asupra vieþii palestiniene ºi
evreieºti în general, cum ºi spicuiri din presa evreiascã, privind îndeosebi problemele politice la ordinea zilei, legate mai ales de eforturile pentru crearea statului
evreiesc în Palestina – aceasta pentru informarea ºi documentarea Domniei Voastre.
Ne permitem a solicita binevoitoarea d-voastrã atenþie ºi vã rugãm a primi,
mult stimatã Doamnã, asigurarea distinsei noastre consideraþiuni.
Preºedinte
B. Rorlich

Secretar General
E. Rappaport

Anexe: 1 buletin informativ
[ANEXÃ]
„Un milion de evrei trebuie sã intre în Palestina”
Un discurs al d-lui Ben-Gurion[3]
„Palestine Post” comunicã din Londra:
În cursul unei întruniri care s-a þinut la Clubul Anglo-Palestinian ºi la care au
luat parte personalitãþi marcante din miºcarea sionistã în Anglia, d. Ben-Gurion,
preºedintele Executivei lui „Jewish Agency for Palestine” a trecut în revistã situaþia actualã a sionismului ºi a poporului evreu, criticând aspru politica de continuare a „Cãrþii Albe”[4], ca fiind împotriva obligaþiunilor luate faþã de poporul
evreu.
Arãtând cã atât în cercurile înalte din Marea Britanie, cât ºi în alte þãri, „Cartea
Albã” a fost condamnatã, d. Ben-Gurion a declarat cã acest document anuleazã
principiul fundamental cã evreii sunt în Palestina în baza dreptului lor de a locui
aceastã þarã. Palestina este singura þarã administratã de Marea Britanie unde existã
încã legi discriminatorii împotriva evreilor, în baza „Cãrþii Albe”. Un mare numãr
de evrei, care au fost masacraþi de hitleriºti, ar fi putut fi salvaþi de la pieire dacã
nu exista „Cartea Albã”.
Evreii se aflã astãzi la o rãscruce. Singurul loc pentru evreii care au supravieþuit mãcelului din Europa este Palestina. Dacã Ministerul Coloniilor crede cã unii
din aceºti supravieþuitori nu doresc sã intre în Palestina, atunci sã deschidã larg
porþile Palestinei ºi se va convinge de adevãr.
Autoritãþile militare ale Naþiunilor Unite au fãcut pregãtiri pentru ca cetãþenii
lor sã se poatã întoarce în patrie. Ce se va întâmpla, însã, cu supravieþuitorii evrei,
pe care nimeni nu-i doreºte nicãieri?
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Cerând imediata deschidere a porþilor Palestinei, d. Ben-Gurion a declarat cã
dacã Marea Britanie se va decide sã înfiinþeze, într-adevãr, un cãmin naþional
evreiesc, ea va avea sprijinul Statelor Unite ºi al guvernului sovietic.
D. Ben-Gurion a declarat cã evreii nu pot fi cumpãraþi cu un numãr oarecare de
certificate pentru supravieþuitorii lagãrelor de concentrare ºi exterminare. Trebuie
sã se gãseascã o soluþie imediatã ºi radicalã, adicã un cãmin naþional, care sã permitã unui numãr de un milion de evrei sã intre în Palestina într-un timp scurt[5].
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Relaþii Externe, dos. 14/1945, f.2-3)
[1] Ana Pauker (1890-1960), fiica unui haham ortodox, Herº Kaufman Rabinsohn, nãscutã la
Codãeºti (jud. Vaslui), dar stabilitã ulterior la Bucureºti, împreunã cu pãrinþii. În 1920 intrã în
Partidul Comunist, iar în 1936 este arestatã ºi condamnatã la închisoare. În urma unui schimb
de prizonieri politici cu URSS (în 1940), Ana Pauker se stabileºte la Moscova. Revine în þarã
dupã 23 august 1944, ajungând secretar al CC al PCR, apoi ministru de Externe ºi primvicepreºedinte al guvernului Groza. Deºi s-a declarat mereu atee, a þinut strânse legãturi cu
coreligionarii ei, facilitând – din poziþiile ce le-a deþinut – emigrarea a peste 100.000 de evrei
în Israel. A fost ºi unul din motivele principale pentru care a fost arestatã în 1952 (dar sub
acuzaþia de „deviaþionism de dreapta”), exclusã din partid, însã, fãrã a mai fi judecatã, i s-a stabilit domiciliu obligatoriu. Asupra ei vezi excelenta lucrare a lui Robert Levy, Gloria ºi
decãderea Anei Pauker, Iaºi, Edit. Polirom, 2002.
[2] Organizaþia Sionistã din România reunea cea mai mare parte a organizaþiilor sioniste de la
noi: Partidul „Ichud”, „Miºmar”, „Renaºterea”, „Sioniºtii Independenþi”, „Haoved Haþioni”,
„Sioniºtii Democraþi”, „Sioniºtii de centru”, „Statul Iudeu” ºi „Mizrachi”, sub preºedinþia avocatului B. Rorlich, iar ca membri de drept ai Comitetului Central erau Al. ªafran, Al. Zissu, A.
Feller, W. Fiacher ºi Cornel Iancu. Organizaþia Sionistã din România mai avea ºi un comitet
executiv, sub preºedinþia avocatului Miºu Benvenisti. Pentru membrii titulari ºi supleanþi vezi
Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 132/1947, f.3-6.
[3] David Ben-Gurion (1886-1973), nãscut la Plonsk, în Rusia, dar stabilit apoi în Palestina (din
1906), încã din adolescenþã se pune în slujba ideilor socialist-sioniste. A fost una din principalele personalitãþi ale comunitãþii evreieºti care a participat la toate congresele sioniste începând cu perioada interbelicã. În 1930 contribuie la unificarea miºcãrii muncitoreºti din
Palestina, înfiinþând partidul Mapai. Ulterior, în 1935, devine preºedinte al Agenþiei Evreieºti,
reprezentanta internaþionalã a Organizaþiei Sioniste Mondiale (post ocupat pânã în 1948).
Urmãrindu-ºi idealul, de a înfiinþa un stat evreu, dupã al doilea rãzboi mondial Ben-Gurion se
opune politicii britanice, încurajând imigraþia ilegalã în Palestina, organizând totodatã o armatã clandestinã pentru obþinerea independenþei. Ca preºedinte al guvernului popular (din
martie 1948), la 14 mai proclamã independenþa statului Israel, devenind întâiul prim-ministru
al þãrii, contribuind în urmãtorii ani la consolidarea structurilor statale, impunând conceptul
de mamlahtiut (etatism). În 1956 a fost artizanul operaþiunii „Kadeº” din Sinai. Asupra acestuia vezi: Teveth Shabtai, Ben-Gurion. The Burning Ground. 1886-1948, Boston, Houghton Mifflin,
1987, ºi idem, Ben-Gurion and the Holocaust, New York, Harcourt Brace, 1996. La noi, în 1949,
I. Felea îl numea pe Ben-Gurion: „acel Titel Petrescu al Israelului” (cf. Despre aºa-zisul „socialism” al unor sioniºti, în „Unirea”, V, 1949, nr. 235/28 mai, p.3).
[4] În mai 1939 Marea Britanie elaborase aºa-numita „Carte Albã”, pe baza cãreia s-a opus
tuturor imigrãrilor evreieºti în Palestina care depãºeau cuantumul fixat de guvernul britanic.
Pentru a împiedica imigrãrile clandestine, Anglia a utilizat flota ei de rãzboi din Mediterana,
împiedicând sau capturând acele vase care transportau fãrã aprobare evrei spre Palestina, acþiuni derulate pânã la obþinerea independenþei statului Israel. Pentru o astfel de acþiune vezi
memoriile lui Carol Buium Beniamini, Un sionist în vremea lui Antonescu ºi dupã aceea,
Bucureºti, Edit. Hasefer, 1999, p.144-151, ºi Itzhak Artzi, Biografia unui sionist,Bucureºti, Edit.
Hasefer, 1999, p.139-176.
[5] Vezi, în acest sens, ºi scrierile lui D. Ben-Gurion: Israel. A Personal History, New York, Funk
&Wagnalls coo., 1971, ºi The Jews in Thei Land, New York, Doubleday, 1974.
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Ministerul Afacerilor Interne
Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei Administrative
Serviciul Poliþiei Administrative ºi Fruntarii

No. 85 din 25 iulie 1945

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi
În conformitate cu ordinul rezolutiv al d-lui director general al Poliþiei ºi Siguranþei Statului, avem onoare de a vã comunica urmãtoarele:
S-a dispus sistarea eliberãrii de dovezi – carnet tip – de cãtre Oficiile de Emigrare pentru Palestina. Oficiile respective vor elibera celor înscriºi dovezi dupã
modelul alãturat, care vor fi completate de Crucea Roºie ºi vizate de noi. Pe baza
acestor adeverinþe, cu viza acestui serviciu, în intervalul de 10 zile de la data vizei
noastre veþi elibera adeverinþe model (cf. art. 4 din Legea CS [Controlului
strãinilor]) pe timp de trei luni.
Evreii strãini înscriºi pentru emigrarea în Palestina, ce vor fi gãsiþi pânã la data
de 10 august fãrã dovezile de mai sus vizate de noi, vor fi consideraþi ca contravenienþi la Legea CS ºi trataþi ca atare, iar dovezile vor fi ridicate.
Pentru evreii strãini ce se înscriu pentru emigrare ulterior datei de 10 august,
formalitãþile sunt la fel, cu acordarea celor 10 zile de la data vizei pânã la obþinerea
adeverinþei Model 7.
Director
Dr. Streitman

ªef Serviciu
E. Dumitrescu

(Arh.St.Iaºi, Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, dos. 39/1945, f.472)

31
România
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
No. 17.043-S/30 iulie 1945
Prefecturii Poliþiei Capitalei
Inspectoratului General al Jandarmeriei
Motivat de intervenþia Comitetului Democratic Evreiesc, prin care solicitã sã se
elibereze evreilor foºti deportaþi, în prezent repatriaþi, acte de identitate, de stare
civilã, militare ºi de studii, vã facem cunoscut urmãtoarele:
1. Pe baza adeverinþelor de repatriere ºi pânã la noi dispoziþiuni, unitãþile
poliþieneºti vor elibera, la cerere, buletine provizorii de înscriere la Biroul Populaþiei, repatriaþilor evrei, indiferent de localitatea în care se gãseau în momentul
deportãrii.
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Pe baza datelor rezultând din adeverinþele de repatriere, precum ºi din
declaraþiile scrise ale solicitanþilor, se va cere poliþiºtilor sau postului de jandarmi,
unde cel în cauzã a avut ultimul domiciliu înainte de deportare, sã verifice pe bazã
de scripte ºi prin cercetãri, ºi sã comunice urmãtoarele referinþe:
– Dacã solicitantul a domiciliat în localitatea respectivã, în ce stradã ºi numãr.
– Data ºi locul naºterii.
– Dacã se gãseºte înscris în registrul de naþionalitate al comunei respective, la
ce datã ºi sub ce numãr (în caz cã înscrierea s-a fãcut în registrul de naþionalitate al altei localitãþi, se vor cere relaþiuni prin poliþie sau postul de jandarmi respectiv).
– Dacã este cunoscut la cazierul judiciar sau la cazierele poliþieneºti ºi pentru
ce fapte (asemenea relaþiuni se vor cere ºi de la Direcþiunea Generalã a
Poliþiei).
– Dacã se gãseºte înscris în cartea de imobil la adresa indicatã ºi cu ce menþiuni (numai pentru cei ce au avut ultimul domiciliu pe teritoriul urban).
– Dacã se gãseºte înscris la Biroul Populaþiei ºi dacã i s-a eliberat buletin de
populaþie – la ce datã, sub ce numãr ºi cu ce menþiune.
– Data exactã a deportãrii.
– Dacã mai are rude apropiate, la care ar putea locui.
Birourile de populaþie vor þine o evidenþã specialã a adeverinþelor provizorii
eliberate pentru foºtii deportaþi evrei, întocmind dosare personale cu actele, corespondenþa ºi datele culese cu privire la persoana lor. Dispoziþiuni în vederea definitivãrii situaþiei lor se vor comunica la timp.
2. Pe baza datelor rezultând din declaraþia scrisã a fostului deportat, se vor cere
relaþiuni unitãþii militare în scriptele cãreia figura solicitantul, anunþându-se
unitãþii militare respective data deportãrii ºi a repatrierii, precum ºi domiciliul
actual al solicitantului.
3. Pe baza datelor rezultând din adeverinþele de repatriere sau din declaraþiile
scrise ale solicitanþilor, se vor cere primãriilor respective eliberarea ºi înaintarea
extractelor de naºtere. Odatã cu adresa cãtre primãria respectivã se va înainta cererea ºi timbrele necesare eliberãrii extractului, care vor fi depuse de solicitanþi.
4. Pentru obþinerea actelor de studii, solicitanþii vor depune petiþii la oficiile
poliþieneºti, care le vor înainta cu adresã ºcolilor respective, cu menþiunea cã
petiþionarul a fost deportat, iar în prezent s-a repatriat ºi declarã cã actele i-au fost
ridicate sau cã le-a pierdut.
În ce priveºte situaþia foºtilor deportaþi, care au avut ultimul domiciliu într-o
localitate de pe teritoriul URSS-ului, se va þine o evidenþã specialã a acestora, pânã
la noi dispoziþiuni.
Luaþi mãsuri de executare, difuzând prezentele instrucþiuni organelor în subordine.
Director General
Cernãianu
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 44/1945, f.15)
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32
[iulie 1945]
Domnule Ministru[1],
Subscriºii repatriaþi din Bucovina, în aprilie ºi mai 1945, ca cetãþeni români,
care s-au stabilit în Botoºani, Roman, Bacãu, Focºani, Bucureºti, Braºov, Sibiu,
Cluj, Oradea ºi Timiºoara, au cãpãtat peste tot cuvenitele buletine de la biroul populaþiei, cu excepþia municipiului Timiºoara.
Prin urmare, deºi toate organele din toate oraºele de mai sus au eliberat
legiuitele buletine de populaþie pe baza adeverinþelor de repatriere, numai Chestura de Poliþie din Timiºoara refuzã a ne elibera aceste buletine de populaþie pe motivul cã nu ar fi primit nici un ordin în acest sens. Ni se spune la Chestura
Timiºoara cã adeverinþele de repatriere nu sunt suficiente ºi ni se mai cer alte acte,
pe care noi, foºtii deportaþi în Transnistria, nu le putem poseda. În schimb, ni s-au
eliberat adeverinþe provizorii, a cãror valabilitate expirã la 1 august 1945. Am fost
preveniþi cã dupã aceastã datã vom fi expediaþi din Timiºoara, dacã pânã la 1 august 1945 nu vor primi la Chestura Timiºoara ordine pentru a ni se elibera buletine
de populaþie.
Domnule Ministru,
Am fost destul de oropsiþi de soartã cu atâtea evacuãri, care au dus la completa noastrã sãrãcire. Nu mai avem nici sãnãtatea, dar nici posibilitatea materialã
sau forþa moralã de a fi supuºi unor noi vexaþiuni.
Aºa dupã cum toate organele poliþieneºti din toatã þara au eliberat buletine de
populaþie tuturor din categoria noastrã, tot pe aceeaºi bazã trebuie sã ni se
elibereze aceste buletine, fãrã noi ameninþãri cu o nouã evacuare (din Timiºoara).
Faþã de faptul cã 1 august 1945 se apropie, datã la care vom fi daþi afarã din
Timiºoara dacã Chestura de acolo nu va primi ordine exprese spre a ni se elibera
buletine de populaþie, cu profund respect vã rugãm a avea în vedere cã din lipsa
buletinului de populaþie: 1) nu primim cartelele de alimente; 2) nu am fost primiþi
în servicii; 3) nu am putut închiria locuinþe ºi locuim pe bãncile unei ºcoli, în care
am fost toleraþi pânã acum.
Pentru toate aceste motive, cu profund respect vã rugãm a se da de urgenþã
cuvenitele dispoziþiuni cãtre Chestura Timiºoara pentru a ni se elibera cuvenitele
buletine de populaþie, pentru ca un moment mai devreme sã înceteze vexaþiunile
inutile ºi profund dureroase.
Cu cel mai profund respect, în numele repatriaþilor din Bucovina, ca cetãþeni
români originari din Vechiul Regat.
[indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 44/1945, f.35)
[1] Cerere adresatã lui Teohari Georgescu, ministru al Afacerilor Interne.
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[Mãrturii despre „Lagãrele morþii”. Dosarul Dr. Kardos Marianne]*
[iulie 1945]
[1]
Declaraþie
Subsemnata, soþia lui Kardos Alexandru, nãscutã Pollák Marianne, în etate de
ani 31, fiica lui dr. Pollák Alexandru ºi Boskovics Aurelia, de religie mozaicã, nãscutã la Cluj, de profesiune medic, domiciliatã în Cluj, str. David Ferenc no. 17,
mãritatã, vorbeºte limba românã ºi maghiarã, declarã urmãtoarele:
În ziua de 27 mai 1944 am sosit la Auschwitz, unde am fost numitã medic al
blocului. Acolo am stat douã sãptãmâni. De acolo am trecut cu transportul la
Kaiserwald în Letonia, lângã Riga. Acolo am lucrat ca lucrãtoare obiºnuitã cam o
sãptãmânã. Apoi am trecut la staþia dentisticã ºi am lucrat acolo o sãptãmânã. De
aici am plecat cu transportul Dundanga, acolo am lucrat ca medic ºi am avut sub
mânã 600 de femei. Numãrul bolnavilor mi-a fost indicat înainte, aºa cã mai mult
de 25-30 nu au putut sã rãmânã acasã.
Ca activitate medicalã am avut mai mult bolnave cu arsuri de gradul II la picioare. Bolnavele febrile de peste 40 de grade au fost transportate înapoi în Kaiserwald. Am avut o fatã tânãrã pe care au transportat-o numai în lagãrul vecin ºi având
în vedere cã între timp fata s-a refãcut iar mama ºi sora sa au fost în lagãrul meu,
l-am rugat pe ofiþerul sanitar sã mi-o aducã înapoi. Ofiþerul lagãrului celãlalt a vrut
sã mã batã când am cerut-o, spunând cã la el nu existã bolnavi, ci numai lucrãtori
ºi morþi, de aceea activitatea medicului nu are importanþã. În sfârºit, mi-a reuºit sã
aduc fata înapoi în lagãr. Am suferit mult de lipsa apei, de aceea am comandat în
fiecare baracã ca seara, când vin acasã femeile, sã fie câte douã vane de apã ºi am
repartizat la fiecare femeie un litru de apã sã se poate spãla. În fiecare duminicã am
fãcut vizita de pãduchi. Morþi nu am avut. Aici am stat o lunã. Apoi am plecat în
lagãrul celãlalt, tot Dundanga, unde am stat 3 sãptãmâni. Acolo medicul ºef era o
polonezã; eu am lucrat la ambulanþã. Deja am avut cazuri de febrã tifoidã, scarlatinã
ºi difterie. Am tratat zilnic cam 200-250 de femei (erau în total cam 1000-1500). De
aici am trecut – timp de 5 zile am mers pe jos fãrã alimentaþie, fãcând 80 de kilometri – la Libau; acolo am avut un lagãr mixt, cu bãrbaþi polonezi împreunã, având
sub tratament 6000 de oameni; afarã de mine au mai fost trei doctori. De aici am
trecut la Stutthof[1]. Acolo am lucrat o sãptãmânã ºi am plecat la Dörbeck, lângã
Danzig în coridor. Acolo am fost doi doctori, dar doctoriþa cealaltã a fost trimisã
într-un alt lagãr, am rãmas singurã la 1050 de femei.
Era un lagãr compus din diferite naþiuni: poloneze, austriece, nemþoaice, olandeze, cehe, lituane din Letonia ºi unguroaice, natural, toate evreice. Lagãrul nu
avea barãci, ci erau vreo 100 de corturi, revierul era un cort mai mare unde au
putut sã stea vreo zece bolnave. Aici deja a izbucnit difteria ºi, ceea ce era ºi mai
periculos, diareea. O singurã datã am primit medicamente, câteva tablete de aspirinã ºi cãrbune. Am ajutat în modul urmãtor: am fãcut eu singurã foc ºi am ars
lemne ºi cãrbunele produs l-am repartizat între bolnave. Am cerut pentru bolnave
ºi am ºi cãpãtat cartofi pe care i-am plãtit eu ºi le-am dat sã nu mãnânce pâine. La
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Dörbeck am stat o lunã, de aici am trecut la Guttau. Femeile au lucrat aci, ca ºi în
Dörbeck, la tranºee, un lucru foarte greu ºi la bãrbaþi. La început, o lunã de zile am
stat ºi aici în corturi. Aici am avut prima naºtere în timpul nopþii, într-un cort unde
au stat 10 inºi pe paie murdare. Luminã nu am avut ºi numai la clarul lunii ºi o
baterie proastã a unei santinele am reuºit sã fac naºterea. Pentru copil au fãcut oamenii SS la cererea mea un leagãn. Pentru mamã, la intervenþia mea, i s-a dat raþie
dublã. De la început am reuºit sã capãt pentru bolnavi vipt aparte la amiaz. Eu singurã am fãcut foc ºi le-am fiert pireu de cartofi zilnic. Am avut o bolnavã de nervi,
care deja de la început era plinã de pãduchi din cauza murdãriei, a fost plinã de
rãni, singurã am spãlat-o de la cap pânã în picioare, am tuns-o ºi i-am pansat
rãnile, care au fost mâncate de viermi.
Dupã o lunã ne-au fãcut barãci; am avut 12 barãci ºi o baracã pentru revier. În
fiecare baracã au locuit 70-80 de oameni. Paturi nu au fost, decât paie, pe care nu
le-au schimbat decât o singurã datã. Am avut douã latrine primitive de tot, dar
având în vedere cã noi am stat la deal ºi latrinele au fost jos în vale, când au început
primele geruri nimeni nu le-a mai folosit, aºa cã în jurul fiecãrei barãci era plin de
murdãrie. Încãlþãminte deja de la început nu am avut. În total, femeile au cãpãtat
150 ghete de lemn, la 1000 de persoane. Situaþia a început sã se înrãutãþeascã la
sfârºitul lunii septembrie, când am avut prima moarte de difterie. Medicul german
care mi-a fãcut controlul gãseºte în lagãr cam 200 de bolnave. Le scoate pe toate
afarã, le pune într-un rând împreunã cu acele din revier ºi le bate straºnic una dupã
alta cu biciul, spunând cã nu sunt decât simulente, nu vor sã lucre. A doua zi, una
aºa-zisã simulantã moare de difterie. Mi se opreºte sã reþin mai mult de 10%, ba
chiar nici atâta, fiindcã doctorul îmi ordona sã nu reþin decât bolnavele din revier.
Având în vedere cã dupã construcþia barãcilor în revier nu am avut loc decât pentru 32 de bolnave, aºa-zise bolnavele „Schonung”, le-am reþinut pe cont propriu.
Natural cã nevoind ca adevãratele bolnave sã mãnânce iarã bãtaie pentru eventualele simulante, am fost strictã în alegerea lor. Am fãcut revierul în modul urmãtor: am avut la dispoziþie o baracã, ca paturi nu am avut decât paie, dar am cerut de
la conducãtorul lagãrului foi de cort ºi astfel le-am acoperit paturile. Alimentaþia
revierului a fost urmãtoarea: afarã de raþia obiºnuitã la ora zece, bolnavele cãpãtau
cartofi prãjiþi, la ora 1 pireu de cartofi sau gris prãjit, sau grütze dulce. Dacã am avut
carne, le-am repartizat ºi lor. Le-am asigurat încãlzitul, ducându-le de multe ori
lemne din pãdure eu singurã, în fiecare zi am cãpãtat apã caldã pentru ele ºi fiecare
a fost obligatã sã se spele de la cap pânã în picioare. Am avut încã douã naºteri afarã
de cea sus amintitã, noaptea fãrã luminã, în paie murdare, leagãnul ºi hainele
primului copil nu le-am mai regãsit, fiindcã dupã moartea primului copil mama le-a
nimicit. La cererea mea am cãpãtat cleºte de le-am tras dinþi. Într-un caz de fracturã
dublã a unui picior, la cererea mea mi-a adus ghips ºi am pus piciorul în ghips, am
fãcut-o pentru cã mama trebuia sã meargã atunci într-un alt spital ºi nu a vrut sã o
separe de fiicã.
La sfârºitul lui noiembrie au adunat toate bolnavele fãrã sã mã asculte pe mine
ºi era sã le ducã la Stutthof; transportul era groaznic pentru bolnavele din revier;
le-au pus la dispoziþie niºte care goale cu foarte puþine paie, iar celelalte au trebuit
sã meargã pe jos, fugind desculþe, aproape goale, zeci de kilometri. Neavând tren,
s-au întors din drum, atunci au început adevãratele suferinþe, drept consecvenþa
acestui transport. Diareea s-a agravat din ce în ce, bolnavele au slãbit, au devenit
aproape schelete, pãduchii s-au înmulþit ºi se ivesc primele picioare degerate.
Medicamente nu am cãpãtat, decât o datã pe lunã, într-o cantitate minimalã, cam
138

vreo 10 flacoane mici pentru pãduchi, care erau de ajuns pentru 10 persoane. Pentru râie tot aºa am primit, tot pentru zece persoane. O cutie de ichtiol ºi una de
borvaselin, ãsta mi-a fost tot arsenalul. Având în vedere aceastã situaþie mizerabilã, cazurile de deces se înmulþesc, aºa cã în decurs de 4 luni am avut 100 de
cazuri mortale, între care multe cazuri de febrã tifoidã. Numai în ultimul moment
mi s-a pus la dispoziþie o baracã specialã pentru febra tifoidã, în cealaltã zi am ºi
plecat. Îngropãrile a trebuit sã le aranjez singurã, abia am gãsit femei care sã sape
mormintele. Având în vedere cã pãmântul era îngheþat, numai cu securea s-a putut
pãtrunde. Bolnavele din revier au cãpãtat de la mine sau o hainã, sau un pulover
ºi chilot, 6 perechi de încãlþãminte am repartizat în revier. Dupã ce am fost eliberaþi de ruºi, m-am anunþat voluntar ca lucrãtoare, ca sã le ajut camaradereºte,
fiindcã eu ca medic am fost scutitã de muncã. Afarã de Guttau, am avut la Nagelstahl încã un lagãr de muncã cu 600 de femei, unde am fãcut vizita de douã ori pe
sãptãmânã, desfãºurând aceeaºi activitate ca ºi în lagãrul meu.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Kardos Sándorné, dr. Pollák Marianne

Cluj, la 21 iulie 1945

[2]
Declaraþie
Subsemnata Hamlet Julia, în etate de ani 24, fiica lui Emanoil ºi Hersch Fáni,
de religie mozaicã, nãscutã la Hida, jud. Cluj, de profesiune casnicã, domiciliatã în
com. Hida, jud. Cluj, str. Parcului no. 4, nemãritatã, vorbeºte limba românã ºi
maghiarã, este audiatã ca martorã în cauza soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. dr.
Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
Pe d-na Kardos o cunosc din comuna Hida, unde a fost cu domiciliu timp de 4
ani. M-am întâlnit cu ea în anul 1944, 20 iunie, ºi am fost împreunã pânã la anul
1945 iunie 1. Declaraþia pe care o dau de mai jos, ºtiu de acolo cã am fost 6 sãptãmâni în revier cu tifos ºi diaree.
Ea a început sã activeze ca medic la Dundanga I. ªtiu cã s-a fãcut mâncare separatã la bolnavi, în fiecare sãptãmânã a fãcut dezinfecþie ºi a controlat dacã blocul
este curat. Pe urmã am fost la Dundanga III, unde a funcþionat la fel ca ºi medic.
Acolo erau mai multe medice. În fiecare zi a tratat bolnavii, a îngrijit de blocuri.
De aici am ajuns la Dörbeck cu 1000 de femei, am locuit în Zelt, acolo a început
diareea, nu era unde sã ducã bolnavii, ea a fost prima care a intervenit la Schaarführer ca sã facã un revier pentru bolnavi. Mâncare absolut nu am primit, numai
cartofi fierþi în apã. Atâta a luptat pânã când a ajuns la rezultatul ca în fiecare zi
bolnavii sã primeascã cartofi fripþi. Neavând medicamente, a fãcut din lemne cãrbune ºi cu aceasta a tratat bolnavii de diaree. Aici am stat trei sãptãmâni ºi am plecat la Guttau.
Guttau era cel mai rãu dintre lagãre, s-a ºi numit lagãrul morþii. Se ºtie destul
de bine cã în toate lagãrele medicii au avut lucrul cel mai greu, fiindcã SS-ul nu a
dat voie numai la un numãr anumit sã rãmânã acasã. Nici aici nu a fost revier, ea
a fost care a fãcut din 2 cartofi un revier unde erau 30 bolnavi zilnic. Ea a tratat
zilnic 150-200 bolnavi. În fiecare zi am mers la lucru, în luna noiembrie m-am
îmbolnãvit de tifos, atunci am putut sã observ cum a tratat pe toþi bolnavii. În
fiecare zi bolnavii primeau separat de mâncare. Ea a fost cea care a dat ajutor la 3
naºteri, noaptea fãrã luminã. A îngrijit de copii, chiar ºi combinezonul l-a dat pen139

tru copilul nou nãscut. Separat au primit mamele copiilor lapte în fiecare zi, a
ajuns pânã acolo cã SS i-au fãcut leagãn pentru copii. Ea a fost cea care cu mâinile
sale proprii a spãlat pe fiecare mort ºi i-a îngropat singurã º-a fãcut ºi rugãciune.
Era iarnã foarte gravã, femeile nu voiau sã facã gropi pentru morþi, a intervenit la
Schaarführer ca femeile care fac groapã sã primeascã supã dublã ºi pâine. De multe
ori am vãzut eu singurã când ºi-a dat supa ei ca sã poatã înmormânta pe morþi. SSiºtii nu au dat voie numai un anumit numãr sã rãmânã acasã, dar totuºi au fost 40
de bolnavi în revier, 150 Schonung. Am vãzut de multe ori cã noaptea se scula la
fiecare bolnav, îi dãdea din puþinele medicamente ce avea ºi mângâia pe toþi bolnavii, cã o sã îi ajute Dumnezeu, în curând vom scãpa de mizerie ºi vom ajunge
acasã. Cu o ocazie a venit o întreagã delegaþie ca sã viziteze revierul ºi bolnavele.
Ea a avut un copil mic în braþe, care era aproape mort, ºi a încercat cu toate puterile ei ca sã-i dea viaþa îndãrãt. Delegaþii au întrebat cum îþi merge doctoriþã, ea a
rãspuns cã foarte bine. Poftim, am doi morþi ºi al treilea moare în mâna mea.
Într-o noapte, d-na Fried din Nyiregyháza a început sã se înece, s-a sculat la ea
ºi într-un sfert de orã de muncã i-a scos dinþii din gurã ºi aºa a scãpat-o. Cu aceasta a prelungit viaþa ei, a încercat totul ce a fost posibil sã o salveze, dar în scurt
timp a murit. I-a rãmas o fetiþã, la care a dat pantofii ei ca sã poatã merge la lucru.
Ea a fost care a intervenit la Schaarführer ca femeile care sunt desculþe sã nu stea
la apel iarna în zãpadã, ci sã rãmânã în bloc. Am fost de faþã când d-na dr. Kardos
a intervenit la Schaarführer, aceasta susþin ºi sub jurãmânt. Ea a fost care a împãrþit pâinea bolnavelor, care a primit de la SS, care a rãmas de la blocuri pedepsite. A intervenit ca bolnavii sã primeascã lapte, a intervenit pentru bolnavi ca sã
primeascã ºi pantofi, ºi haine. Din puþinele medicamente pe care le-a primit cu
toatã conºtiinciozitatea a împãrþit între bolnavi. Ea absolut nu este vinovatã cã nu
a putut primi mai multe medicamente, ºi pentru aceasta nu a putut împãrþi între
bolnavi. Când Lagaralteste a fost bolnavã, a primit medicamente de la SS fiindcã
ea neavând medicamente nu a putut sã-i dea, nu a fãcut absolut nici o deosebire
între nici o naþionalitate, fiindcã au fost polonezi, germani, unguri ºi olandezi. Nu
a fãcut diferenþa nici din punct de vedere social. Care a fost într-adevãr bolnavã a
fost ajutatã de ea, nu numai ca medic, ca ºi om ºi-a îndeplinit datoria conºtiincioasã. Despre dr. Pollák Marianne am sã-mi amintesc întotdeauna ºi am sã-i fiu
întotdeauna recunoscãtoare, fiindcã în mizeria cea mare nu numai mie, ci la multe
camarade de ale mele a scãpat viaþa.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, oriºicând susþin ºi
sub jurãmânt ºi semnez cu mâna mea proprie.
Hamlet Julia

Cluj, la 31 iulie 1945

[3]
Declaraþie
Subsemnata, Länder Margareta, în etate de ani 25, fiica lui Mihai ºi Fried Regina, de religie mozaicã, de profesiune croitoreasã, nãscutã la Cluj, domiciliatã în
Cluj, str. Györgyfalvi no. 53, vorbeºte limba românã ºi maghiarã, este audiatã ca
martor în cauza soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
Am fost repartizatã cu soþia lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, într-un
lagãr la Guttau în luna septembrie 1944. Anterior am fost ºi în Dundanga puþin
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timp, cca. 2 sãptãmâni, împreunã. Ea a fost numitã ca medic la amândouã locuri.
La Dundanga ºtiu cã cu o ocazie, într-o noapte a cãzut o cãrãmidã pe capul unei
lucrãtoare, când d-na Kardos a fost chematã ca sã-i dea primul ajutor, ea a refuzat
spunând cã pentru aceasta ea nu o sã primeascã platã separatã, ºi nu s-a dus.
Eu având de acasã pleuritã, la Guttau m-am dus la ea ca sã-mi dea repaus; ea
mi-a spus cã boli cronice nu poate sã recunoascã, cel mult o zi poate sã-mi dea.
Mereu a accentuat cã nu recunoaºte boli cronice. M-a scris la Schonung ºi trebuia
sã curãþ cartofi toatã ziua. Am cerut medicamente de la ea, dar nu a vrut ca sã-mi
dea, pânã ce la prietenele ei a dat. Am avut rãni la picioare, am cerut vatã, ºtiu cã
avea vatã de hârtie, nu mi-a dat, cã a folosit pentru hârtie de WC.
Am fost de faþã când soþia lui Kardos Alexandru a declarat în bloc, la sora lui
Hirsch Melita (Alice), cã pânã când dintr-o familie este cineva în revier, pânã atunci
nu-l primeºte, numai dupã ce nu o sã fie sora înãuntru. Iar dimineaþa, cea care a
fost în revier a murit, dupã aceasta în ziua urmãtoare a vrut sã o primeascã, dar
înainte de a fi dusã, noaptea a murit. Cu o altã ocazie, Gerõ Szöszi din Zalãu a avut
o diaree gravã, cu picioare îngheþate, fãrã ghete, neputând lucra, mai mulþi am
rugat-o ca sã o suspende de lucru, dar nici la Schonung nu a vrut sã o þinã în revier. Mai târziu, la protecþia prietenelor, a reuºit ca sã fie primitã de d-na Kardos în
revier, dar a fost târziu, cã în timp scurt a murit.
Atâtea lucruri a fãcut cã nici nu pot povesti toate. Când ar fi fost loc în revier
pentru 2-3 bolnave, ea mai bine a þinut pe prietenele ei. De exemplu, Hamlet Lili,
soþia lui Klein, în prezent încã nu-i acasã. Vã rog sã fie ascultate: Blau Luci ºi Irén,
care în prezent sunt la Clinica bolilor de interne.
Declaraþia care dau nu este o urã personalã, fiindcã am declarat tot ce este adevãrul. Pãcat cã mulþi au murit din vina ei, care ar putea spune mai mult despre
purtarea ei. Acei care cu protecþie sau fãrã protecþie au ajuns în revier, cu acei s-a
purtat bine, pentru cã au fost în jurul ei.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Länder Margit

Cluj, la 31 iulie 1945

[4]
Declaraþie
Subsemnata, soþia lui dr. Balkányi Nicolae, nãsc. Ferencz Julia, în etate de ani
30, fiica lui Ferencz Lázár ºi Schön Gizela, de religie mozaicã, nãscutã la Péterlak,
jud. Alba, de profesiune funcþionarã, domiciliatã în Cluj, str. Türr István nr. 16,
vorbeºte limba românã ºi maghiarã, este audiatã ca martorã în cauza soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
Pe soþia lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, o cunosc din anul 1944,
luna august, unde în Guttau am fost repartizaþi într-un lagãr cu ea. Ea a îndeplinit
funcþiunea de medic; în lagãr am fost cu 1000 de femei. Ea nu a îndeplinit nici
funcþiunea de medic, nici datoria omeneascã. Bolnavele care se însãnãtoºeau au
fost scrise de ea fãrã întârziere la Schonung, ca sã nu primeascã numai raþia 1/2 de
pâine, când au avut încã temperaturã.
Nu a avut nici termometru ºi ºtiu cã a intrat numai la noi întrebând dacã este un
bolnav sau nu este ºi a ieºit. Eu numai o singurã datã am fost la ea, când am fost scris
la Schonung. Fiindcã am fost totuºi dusã la sãparea unui WC ºi când mi-a devenit
rãu, santinela mi-a dat voie sã ºed. Nu am fost altãdatã la ea. În ziua urmãtoare m-am
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dus la lucru unde arãtând tumoarea ce aveam, el mi-a dat voie ca sã iau loc ºi sã nu
lucrez, numai cu sprijinul fetelor m-am putut duce pânã la locul muncii.
De altfel, susþin declaraþia mea care am scris cu mâna mea proprie cu data de
12 iunie 1945. Aceastã declaraþie am dat-o nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi
semnez.
Dr. Balkányi Miklósné
nãsc. Ferencz Julia

Cluj, la 31 iulie 1945

[5]
Declaraþie
Subsemnata, soþia lui Brecher Simion, nãscutã Stern Rozalia, în etate de ani 30,
fiica lui Stern Mauriþiu ºi Grünberger Berta, de religie mozaicã, nãscutã la Dej, de
profesiune casnicã, domiciliatã la Cluj, Piaþa Mihai Viteazul nr. 18, mãritatã, vorbeºte limba românã ºi maghiarã, este ascultatã ca martorã în cauza soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
În anul 1944, luna iunie, am fost repartizaþi într-un lagãr cu soþia lui Kardos
Alexandru, nãsc. Pollák Marianne. Ea a îndeplinit funcþiunea de medic în lagãrul
Kaiserwald. În Kaiserwald nu am fost trataþi de ea, numai mai târziu în Dörbeck,
unde a început tratarea bolnavelor. Acolo au început bolile între femei, care au început sã fie slabe de lucrul greu ºi de foame. Cu o ocazie m-am dus la ea ºi am
cerut o zi de repaus, dar ea a refuzat ca sã-mi dea, spunând cã sunt sãnãtoasã ºi
pot lucra. La Dörbeck am fost 6 sãptãmâni; în acest timp tot am rugat-o ca sã-mi
dea o zi de repaus, dar nu mi-a dat, cu toate cã am fost slãbitã. M-am dus de câteva ori în revier, dar ea m-a dat afarã, spunând cã nu poate sã mã þinã înãuntru,
numai pe acelea la care se vede cã sunt bolnave, de exemplu picioarele umflate,
rãni etc. Cu o ocazie când s-a terminat lucrul, desearã, de slãbiciune nu m-am
putut duce singurã acasã, ci am fost condusã cu ajutor, am simþit o temperaturã urcatã, dar dimineaþa a venit la mine soþia lui Kardos sã mã consulte; atunci a observat cã am o temperaturã ridicatã. Am primit zi de repaus ºi atunci am cãzut în
tifos, cu care am suferit timp de 6 sãptãmâni, cu temperatura ridicatã. În acest timp
am cerut medicamente ºi totdeauna mi-a spus cã nu are, iar la cei cunoscuþi a
servit medicamente. În ultimul timp mi-a dat d-na Kardos posibilitatea ca sã intru
în revier, dar eu am refuzat, fiindcã nu am vrut ca sã mã umplu cu pãduchi.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Brecher Rozalia

Cluj, la 31 iulie 1945

[6]
Declaraþie
Subsemnata, soþia lui Horovitz Vasile, în etate de ani 34, fiica lui Farkas Samuil
ºi Ophenheim Borbála, de religie mozaicã, nãscutã la Cluj, de profesiune casnicã,
mãritatã, domiciliatã în Cluj, str. G. Tamás no. 23, vorbeºte limba românã ºi
maghiarã, este audiatã ca martorã în cauza soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
În anul 1944, luna iunie, m-am întâlnit cu soþia lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, la Kaiserwald lângã Riga, unde a fost împãrþitã în calitate de medic.
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De acolo am fost transportaþi la Dundanga, eu am fost împãrþitã la o exploatare de
pãdure, iar ea a fost repartizatã ca medic. Aici am fost 4 sau cinci sãptãmâni, de
unde am fost retraºi la Stutthof. În tot timpul ce am fost împreunã, s-a purtat – cum
am observat eu – bine cu fiecare deportat. Am mai vãzut cã pe rãspunderea ei a dat
la mai multe 1-2 zile repaus pentru odihnã; mai ºtiu cã a dat la mai multe medicamente în contra pãduchilor. A fost un mare lucru la ce s-a angajat ea voluntar, de a
face deparazitarea a 400 de femei cu un singur ajutor. Cu ocazia unui marº de 4 zile,
ºtiu cã la fiecare a stat la dispoziþie cu medicamente sau pansamente. Cele de mai
sus am declarat cu deplinã conºtiinciozitate, dar susþin numai pe timpul de la iunie
pânã la începutul lunii august, când am fost despãrþiþi la diferite lagãre.
Aceastã declaraþie am dat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Horovitz Lászlóné

Cluj, la 31 iulie 1945

[7]
Declaraþie
Subsemnata, Kaufmann Adrienne, în etate de 21 ani, fiica lui David ºi Katz
Jolanda, de religie mozaicã, nãscutã în Cluj, de profesiune casnicã, domiciliatã în
Cluj, str. Mikó no. 40, nemãritatã, vorbeºte limba românã, maghiarã, germanã ºi
puþinã francezã, este audiatã ca martorã în cauza soþiei lui Kardos Alexandru,
nãsc. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
Pe d-na Kardos am cunoscut-o din vãzute din Cluj. La Stutthof ne-am întâlnit,
de unde am fost trimisã cu un transport la Dörbeck. La Dörbeck, în primele [zile]
d-na Kardos a lucrat ca muncitoare, iar peste câteva zile a întrebat comandantul
dacã avem medic între noi. Atunci s-a prezentat d-na Kardos ºi a fost numitã ca
medic al lagãrului Dörbeck. În primele zile dupã ce a fost numitã ca medic a suferit de lipsa medicamentelor; cu toatã aceasta, a dat ajutor la fiecare bolnavã. Aici
în Dörbeck nu a avut nici un avantaj din cauzã cã a fost medic. În lagãr a fost fixat
numãrul bolnavelor care au putut sã rãmânã în lagãr; ºtiu însã cã au fost cazuri cã
ea, pe rãspunderea ei, a þinut ºi un numãr de 50 peste numãrul fixat. Numai 50 au
putut sã fie Schonungs – bolnavi –, dar de multe ori au fost ºi 100. Ea a convins pe
comandantul lagãrului despre necesitatea infirmeriei. Informaþiunile acestea ce vã
dau sunt absolut precise, fiindcã am fost împreunã cu ea. Într-o dimineaþã încã nu
am ieºit la lucru, când d-na Kardos a vorbit cu comandantul lagãrului, arãtând picioarele umflate ale muncitoarelor. Atunci a fost înfiinþatã infirmeria în lagãr.
Acest fapt pot dovedi toþi care au fost prezenþi dimineaþa la apel. A tratat cu toatã
conºtiinciozitatea pe bolnavele infecþioase, periclitând ºi viaþa ei proprie.
În Guttau a fost înfiinþat un revier frumos ºi mare, tot prin intervenþia ei. Bolnavele au primit mâncare în plus, tot prin intervenþia ei. În Guttau am fost 3 luni
la lucru, iar dupã aceea am devenit pantofar ºi fiindcã am lucrat în lagãr am putut
observa cum a procedat d-na Kardos. Zilnic înainte de masã a intrat în fiecare
baracã, tot aºa ºi în aceea în care am lucrat ºi eu, ºi a consultat pe fiecare care s-a
prezentat cã e bolnavã. Pe care a aflat ce e mai grav bolnav a scris la zãcut, iar pe
acei care nu aveau temperaturã a scris la Schonung. Pe care a gãsit foarte grav bolnav, le-a împãrþit în revier. În revier au intrat numai 32 de bolnave ºi au fost timpuri când din 1000 numai 300 s-au dus la lucru; drept cã au fost între ele ºi cele
care au aveau ghete. În ultimul timp, când am ajuns la pantofãrie, noi, care am lucrat în lagãr, a trebuit ca sã ajungem sã ne ducem la îngroparea morþilor. Acolo am
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vãzut pe d-na Kardos, cu mâinile ei a aºezat mortul în groapã. La fiecare a þinut o
vorbire ºi a fãcut ºi rugãciune. Înainte de a fi duºi morþii la îngropare, ea a luat mãsuri ca sã fie spãlat fiecare mort. Cele de mai sus pe care le-am declarat, toþi care
au fost împreunã cu mine pot dovedi. Afarã de aceasta, despre purtarea d-nei Kardos în revier poate dovedi veriºoara mea Jakab Magdalena, care în prezent se aflã
în Cluj, Vila Petru ºi Pavel.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Kaufmann Adrienne

Cluj, la 31 iulie 1945

[8]
Declaraþie
Subsemnata, soþia lui Luix Wallerstein Lerman, nãscutã Pozner Elisabeta, în
etate de ani 40, de religie mozaicã, fiica lui Pozner Maier ºi Markovits Relen, nãscutã la Soporul de Sus, jud. Sãlaj, de profesiune casnicã, domiciliatã în Cluj, str.
Jókai 25, vorbeºte limba românã ºi maghiarã, este ascultatã ca martorã în cauza
soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. dr. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
M-am întâlnit cu d-na Kardos la Kaiserwald în luna iunie 1944. Ea a fost repartizatã în calitate de medic; pânã în mijlocul lunii august am fost împreunã. În
acest timp ea s-a purtat foarte bine cu noi. Noi am lucrat la o exploatare de pãdure, venind acasã de la lucru, ea a grijit ca sã avem apã curatã de spãlat. Venind
târziu acasã, ea a intervenit ca sã fie numite dintre noi spãlãtorese, care nu au
ieºit la lucru. Aºa am putut sã ne þinem curate. În fiecare sãptãmânã a fãcut vizita
de pãduchi, fãcând deparazitare dacã era cazul. La împãrþirea lucrului ne-a împãrþit în aºa mod cã cele care au fost mai slabe au rãmas în lagãr ºi au lucrat acolo. De multe ori a fost ocãrâtã de Hauptschaarführer, cã de ce sunt atâtea bolnave
ºi de ce nu le trimite la lucru. Când am venit acasã de la lucru seara, ca sã ne
putem culca mai repede, ne-a dat ºi ligheanul ei propriu ca sã terminãm mai repede cu spãlatul. Cele care au fost bolnave ºi le trebuiau medicamente, le-a servit
în limita posibilitãþii.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Wallerstein Hermanné

Cluj, la 1 august 1945

[9]
Declaraþie
Subsemnata Wallerstein Magda, în etate de ani 19, fiica lui Hermann ºi Pozner
Elisabeta, de religie mozaicã, nãscutã la Cluj, de profesiune funcþionarã, domiciliatã la Cluj, str. Iorga nr. 25, nemãritatã, vorbeºte limba românã ºi maghiarã, este
audiatã ca martorã în cauza soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. dr. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
Prima datã la Kaiserwald m-am întâlnit cu d-na Kardos. De acolo am fost împãrþitã în lagãrul de muncã la Dundanga, unde d-na Kardos a fost numitã medic,
la începutul lunii iulie 1944. Acolo ea în fiecare searã când am venit de la lucru
ne-a aºteptat cu apã, ca sã ne putem spãla. Cu bolnavii s-a purtat foarte frumos ºi
când a fost împãrþirea, înainte de a merge la lucru, a ales pe cei bãtrâni ºi slabi ºi
i-a împãrþit la o muncã mai uºoarã în lagãr. ªtiu cã medicamentele erau foarte
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puþine ºi era foarte greu de a servi pe fiecare bolnav în lipsa medicamentelor. În
fiecare searã a fãcut serviciul pânã ce s-a culcat fiecare. A avut grijã de curãþenia
noastrã, alegând dintre noi spãlãtorese. Sãptãmânal a fãcut ºi deparazitare. Când
de la Dundanga am fost evacuaþi în Libau, a avut o mie de bolnavi. Când noi nu
am lucrat deloc nimica, ea a lucrat toatã ziua ºi a servit pe bolnavi cum a ºtiut.
Dupã aceea ne-am dus la Stutthof, unde am fost împãrþite într-un alt lagãr.
Cele de mai sus am declaratã nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Wallerstein Magda

Cluj, la 1 august 1945

[10]
Declaraþie
Subsemnata, Hirsch Ecaterina, în etate de ani 40, fiica lui Jacób ºi Goldner Serena, de religie mozaicã, nãscutã la Huedin, de profesiune corsetarã, domiciliatã în
Vila Petru ºi Pavel, divorþatã, vorbeºte limba maghiarã, este audiatã ca martorã în
cauza soþiei lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, declarã urmãtoarele:
Cunosc pe soþia lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, din anul 1944,
înainte de am fost deportatã. În timpul deportãrii ne-am întâlnit la Guttau, unde
am stat ºi eu sub tratamentul ei, din luna septembrie pânã la eliberarea noastrã în
luna ianuarie 1945.
În acest timp am fost bolnavã ºi ea m-a tratat în mod foarte conºtiincios, aºa cã
la ea pot mulþumi [pentru] viaþa mea. Am primit de la ea 3 luni repaus de odihnã,
primind de la ea ºi supliment de mâncare în acest timp. ªtiu cã ºi cu alþii s-a purtat omeneºte ºi a fãcut tot posibilul ca sã salveze pe bolnavi. În acest timp a fãcut
ºi o naºtere ºi a dat ajutor la mama copilului cu cea mai mare plãcere.
Cu o ocazie a venit medicul de la Stutthof ºi cele care au fost neapte pentru
lucru au fost ridicate pentru a fi exterminate. Eu am fost pusã deja în rând de a fi
transportatã, dar soþia lui Kardos Alexandru, nãsc. Pollák Marianne, a venit acolo
ºi cu toate cã a ºtiut cã sunt foarte bolnavã, m-a scos din transport declarând cã
sunt aptã pentru muncã. Numai ei pot mulþumi cã sunt acasã ºi trãiesc. Pentru
aceasta pot depune ºi jurãmânt.
ªtiu cã ºi noaptea, când cineva a devenit bolnavã, ea cu toate cã nu a fost luminã a venit imediat la oriºicine la ajutor ºi a servit pe fiecare bolnavã cu medicamente ce avea la dispoziþie, fãrã nici o deosebire. Mai ºtiu cã ea a avut grijã ºi de
îmbrãcãmintea bolnavilor, a vorbit de mai multe ori cu Schaarführer pentru aceasta, de asemenea ºi pentru haine de pat.
Pentru bolnave s-a întocmit o bucãtãrie separatã ºi au primit acolo alimente
proaspete, aceasta tot soþia lui Kardos Alexandru, nãscutã Pollák Marianne, a
aranjat-o.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Hirsch Kató

Cluj, la 31 iulie 1945

[11]
Declaraþie
Subsemnata, soþia lui Kardos Alexandru, nãscutã Pollak Marianne, în etate de
ani 31, fiica lui dr. Pollák Alexandru ºi Boskovics Aurelia, de religie mozaicã, nãs145

cutã la Cluj, de profesiune medic, domiciliatã în Cluj, str. David Ferenc nr. 17,
mãritatã, vorbeºte limba românã ºi maghiarã, declarã urmãtoarele:
La întrebarea pusã, declar cã Gerõ Szöszi a fost primitã de mine în revier imediat dupã întoarcerea transportului, când am constatat cã are diaree cu temperaturã, deci a fost suspectã de febrã tifoidã. ªtiu cã a stat în revier cel puþin 2
sãptãmâni, încã de multe ori m-am sculat ºi noaptea ºi m-am dus la ea, fiindu-i
foarte rãu. Înainte de a muri, ea a luat rãmas bun de la mine ºi mi-a mulþumit de
serviciile fãcute ei.
Pe Hirsch Melita nu am putut primi în revier din lipsã de loc. Nu am fãcut
niciodatã aºa o declaraþie, cã dacã moare sora sa, atunci o primesc pe ea. Am avut
32 de locuri ºi 150 de bolnave, deoarece am avut febrã tifoidã în lagãr.
Având raþia dublã de supã ºi având în vedere cã o jumãtate de an nu am avut
perie de dinþi, am vândut o raþie de 7 zile pentru o perie de dinþi.
Nu am avut decât un singur costum, fiindcã celãlalt l-am predat la o bolnavã,
care dupã însãnãtoºire s-a dus la lucru ºi mi-a arãtat cã nu are sub palton haine.
Afarã de aceasta, am predat pantofii mei vechi la fiica unei bolnave (Fried Vera),
care a murit de tetanus la mine în revier.
Afirmaþia cã am trimis pe Schaarführer sã goneascã pe fetele care au fost ascunse în paie nu-i adevãratã, nici nu a þinut în atribuþia mea sã le gonesc la lucru,
în schimb trebuia sã trimit oameni ca sã sape mormintele ºi nevoind sã se prezinte voluntar nici una, am fost silitã sã iau un post lângã mine ºi sã iau din fiecare
bloc 2 oameni. În ultimele zile, înainte de plecare, mi-au rãmas 7 cadavre neînmormântate, negãsind oameni pentru aceastã muncã. La retragere nici un medicament
nu am dus cu mine, aºa cã, îmbolnãvindu-mã în lagãrul rusesc, am stat 2 sãptãmâni cu 39 grade temperaturã pânã ce au venit sanitarii francezi de mi-au dat
aspirinã.
Referitor la accidentul suferit de o fatã la Libau (ºi nu la Dundanga) afirm urmãtoarele:
În acest lagãr am fost vreo cinci medici. Eu am fost repartizatã la ambulanþã ºi
am lucrat de dimineaþa pânã seara, având sub tratament bãrbaþi ºi femei amestecat; având în vedere cã au fost vreo 6000 zilnic, am tratat de la 500 pânã la 1000
de oameni. Am fost încartiruiþi într-o fabricã, noi am stat la o înãlþime cam de II
etaje, altele jos la parter. De la etaj la parter nu am avut decât niºte scãri absolut
primitive. În toiul nopþii mã deºtept, cã cineva strigã dupã medic. Am fost 4 medici în acelaºi cantonament, nici una nu s-a miºcat. Eu am fost foarte obositã, dar
totuºi m-am sculat, ºi amãrâtã cum am fost am spus: „cine îmi va plãti toatã munca
asta”. M-am dat jos de pe trepte, în întunericul acela beznã, la fiecare pas am crezut
cã voi zbura jos, ºi am cãutat fata în întuneric. Am dus-o la ambulanþã ºi i-am aplicat niºte copci pe plagã. Peste 2 zile fata suferea o comoþie cerebralã ºi îºi pierde
conºtiinþa. Având în vedere cã transportul a plecat deja, ceilalþi au vrut sã o lase
acolo, fata neavând aproape puls. La cererea mea o ducem mai departe, pe drum e
absolut inconºtientã, eu o examinez de mai multe ori, ceilalþi doi medici nici
mãcar pulsul ei nu-i prind. La sosire, înainte de Stutthof, fata se deºteaptã ºi-ºi
revine complet.
Soþia lui dr. Fried a murit în revier de tetanus, într-o noapte m-am sculat la ea,
deoarece a avut un trismus intens ºi i-am scos placa de dinþi superioarã ºi inferioarã dupã o jumãtate de orã de muncã, uºurându-i cu aceastã manoperã respiraþia, deoarece avea accese de sufocaþie. Iar Böhm Elisabeta a fost în revier timp de
2 sãptãmâni, având o nefritã cronicã ºi un flegmon al antebraþului stâng. Dupã ce
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s-a vindecat de flegmon, i-am dat drumul, neputând þine în revier multe bolnave
cu o boalã cronicã. Celelalte care au murit în lagãr nu le-am putut lua în revier din
lipsã de loc.
La apeluri în general numai acelea au putut rãmâne în lagãr a cãror numãr a
fost scris la mine, dar de multe ori s-a întâmplat cã s-au înfiripat între ele ºi acelea
care nu au fost înscrise. De aceea, încã o datã a trebuit sã le strig numãrul, restul
fiind trimise la lucru. Eu nu am primit nici un avantaj de la SS, din contrã, relaþiile noastre erau cele mai stricte ºi de multe ori am avut conflicte cu conducãtorul
lagãrului, deoarece am apãrat pânã la extrem interesele femeilor mele.
La inspecþia medicului german din Studtthof, dupã examenul sângelui a cinci
bolnave, s-a aflat cã în lagãr bântuie febra tifoidã. Eu am constatat-o deja mai
înainte ºi m-am sfãtuit cu conducãtorul lagãrului dacã ar trebui sã o anunþãm, de
vreme ce ne-am fi expus eventual la nimicirea lagãrului prin foc. Dupã constatarea
febrei tifoide, doctorul german nu mi-a dat nici o îndrumare. Din aceastã cauzã nu
am putut izola bolnavele decât în ultima zi, când s-a pus la dispoziþie o baracã separatã. Imediat le-am distribuit lapte. Medicul german m-a întrebat de ce am atâtea
cazuri de deces, dar niciodatã nu a vrut sã vie cu mine în barãci, sã vadã sãrãcia
ºi mizeria ºi murdãria în care trãiesc oamenii. În ultimul timp nici paie nu au avut
sub ei. În cele 5 luni numai o singurã datã s-au schimbat paiele.
Eu în lagãr nici nu am avut rudenii, iar pe cunoscute numai atunci le-am þinut
în revier când au avut o boalã gravã. Nu am fãcut nici o excepþie între cunoscute
ºi strãine. La mine numai aceea conta: dacã era adevãrat bolnavã, ºi din pãcate
numai puþine am putut lua ºi dintre ele în revier, fiind revierul foarte mic.
Cele de mai sus am declarat nesilitã ºi neforþatã de nimeni, susþin ºi semnez.
Kardos Sándorné Dr. Pollák Marianne

Cluj, la 1 august 1945

(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Poliþie Cluj, inv. 399, dos. 630/1945, f.2-16)
* Documentele de faþã fac parte din dosarul penal întocmit Marianei Kardos, pe baza cãruia
aceasta a fost condamnatã prin sentinþa nr. 3320 din 20 decembrie 1950 a Curþii Bucureºti,
Secþia II Penalã, ºi prin decizia nr. 538 din 5 martie 1951 a Curþii Supreme, Secþia Penalã, la
mai mulþi ani de închisoare ºi confiscarea totalã a averii, pentru crimã împotriva umanitãþii,
prevãzutã în art. 3, lit. a ºi f, ºi art. 4 din Legea nr. 207/1948. La 9 iunie 1997, în ºedinþa publicã a Curþii Supreme de Justiþie (vicepreºedinte Leonida Pastor, iar ca judecãtori V. Boroi, Em.
Gherguþ, L. Giurgiu, N. Ionescu, Florica Palaghiciuc, Florica Robescu, I. Tiucã ºi Ov. Zãrnescu),
sentinþa de mai sus a fost anulatã în urma recursului în anulare declarat de procurorul general al României, înlãturându-se ºi pedeapsa complementarã a confiscãrii totale a averii. La începutul anului 2000, imobilul reprimit în proprietate de Mariana Kardos a fost donat de aceasta
Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România, constând din patru apartamente situate în
zona centralã a oraºului Cluj, din care – cu dreptul de uzufruct viager – unul este ocupat de
donatoare. De reþinut este faptul cã dupã eliberarea din închisoare, Mariana Kardos a fost
vreme de 11 ani profesor de Talmud Tora în cadrul Comunitãþii evreieºti din Cluj. Totodatã, este
autoarea volumului de memorialisticã intitulat Doctoriþã în infern, semnatã sub pseudonimul
Miryam Chanit, apãrut sub egida Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
(Caiete, nr. 4).
[1] Evacuarea completã a lagãrului de la Kaiserwald s-a fãcut în septembrie 1944, toþi deþinuþii
fiind mutaþi la Stutthof. Pentru viaþa din cele douã lagãre menþionate, dar ºi din altele, vezi
amintirile Helenei Rodak-Izsó, The Last Chance to Remember, Montreal, Concordia University
(chair in Canadian Jewish Studies, no. 17), 2002.
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34
Societatea Naþionalã de „Cruce Roºie” a României
Sub Înaltul Patronaj ºi
Ocrotire a M. S. Regina Mamã Elena
Sediul: Str. Biserica Amzei, 29
Str. Nicolae Bãlcescu, 40
Telefon 2.28.67

Bucureºti, 21 august 1945
No. 3186

Domniei Sale Domnului Ministru Plenipotenþiar V. Stoica
Secretar General al Ministerului Regal al Afacerilor Strãine[1]
Soc. Naþ. de Cruce Roºie a României a fost însãrcinatã cu efectuarea emigrãrii
evreilor spre Palestina de onor. guvern. Încã din timpul dictaturii, Societatea noastrã a înfiinþat Secþiunea de Emigrare, care a reuºit cu toatã urgia vremurilor trecute
a trimite în Palestina circa 3500 evrei, orfani ºi refugiaþi[2].
Urmãtor mandatului primit, am organizat temeinic emigrarea evreilor, punând
aceastã înaltã operã pe baze cinstite ºi umanitare. Întreaga grijã a acestor evrei cade
în sarcina noastrã ºi ajutorarea lor aici necesitã o întreagã organizaþie de asistenþã.
De comun acord cu organizaþiunile evreieºti sioniste ºi cu Jewisch Agency am
alcãtuit o primã listã de emigranþi ce urmeazã sã plece, fiind refugiaþi din lagãrele
naziste de exterminare ºi lipsiþi complet de posibilitãþi de a-ºi reface viaþa în altã
parte. În Palestina, aceºti oameni, copii ºi bãtrâni, au rude ºi cãmine care-i vor
ajuta sã-ºi refacã viaþa.
Lista acestor emigranþi v-am trimis-o, rugându-vã sã binevoiþi a interveni pentru acordarea vizei de ieºire din þarã de cãtre Comisia Aliatã de Control. Pentru
transportul lor spre Istambul, de unde cu agrementul guvernului turc vor pleca
mai departe spre Palestina, am cerut un vas încãpãtor ºi bun care urmeazã sã vinã
în þarã. Acest vas, angajat special pentru transportul emigranþilor, va putea îmbarca pe el circa 1000 emigranþi în optime condiþiuni.
Vã rog sã binevoiþi, Domnule Ministru, a interveni pentru acordarea vizei de
ieºire din þarã, pentru ca astfel sã putem fi gata cu toate formalitãþile pânã la sosirea
vasului ºi sã putem efectua emigrarea, noi urmând a trimite pe aceºti oameni la
Constanþa. În cazul când nu vom putea îmbarca pe acest vas emigranþii, va trebui
sã plãtim daune armatorului ºi sã pierdem ocazia fericitã de a rezolva cu un ceas
mai devreme problema acestor nenorociþi ce aºteaptã sã-ºi refacã viaþa în Palestina.
Cunoscute fiindu-ne sentimentele de înalt umanitarism ce vã animã, vã rugãm,
Domnule Ministru, a face toate diligenþele pentru îndeplinirea formelor legale
necesare. Primiþi, vã rugãm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni.
Preºedinte
Victor Slãvescu

Secretar general
General dr. I. Dobreanu

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, Problema 31, vol. 17, nepaginat)
[1] Vasile Stoica (n. 1889) era secretar general la Ministerul Afacerilor Strãine de la 24 martie
1945, iar ulterior va deveni ministru plenipotenþiar în Olanda (1946-1948).
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[2] Asupra acestui aspect vezi Andre Siperco, Crucea Roºie Internaþionalã ºi România în
perioada celui de-al doilea rãzboi mondial (1 septembrie 1939-23 august 1944). Prizonierii de
rãzboi anglo-americani ºi sovietici; deportaþii evrei din Transnistria ºi emigrarea evreilor în
Palestina în atenþia Crucii Roºii Internaþionale, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 1997.

35
Comitetul Democratic Evreiesc Roman
RAPORT DE ACTIVITATE
22 iulie-22 august [1945]
Influenþa CDE-ului în masã merge crescând, mai ales în urma campaniei de
abonament pentru ziarul „Unirea”[1], cu care ocazie s-a explicat fiecãruia în parte rostul CDE-ului. Abonamentele s-au fãcut în special la clasa înstãritã, aceea care se dezinteresa de manifestãrile noastre. Celelalte straturi sociale participau întotdeauna.
Comitetul este format din reprezentanþi ai tuturor partidelor ºi organizaþiilor
evreieºti. În ultimul timp a fost primit ºi reprezentantul PNL-ului. S-au organizat
toate resorturile, inclusiv cel feminin ºi al tineretului.
Pe tãrâm cultural s-au fãcut 120 abonamente la ziarul „Unirea” ºi este în
pregãtire un proces literar.
Pentru ziua de 25 august 1945 se organizeazã o mare întrunire popularã
evreiascã, unde vor lua cuvântul fruntaºi ai vieþii evreieºti din localitate.
Munca comuniºtilor din CDR este remarcabilã. De altfel, ei sunt singurii care
au iniþiative ºi care lucreazã efectiv prin legãtura permanentã cu partidul. Partidul
dã un ajutor neprecupeþit.
Ca sarcini de viitor: Manifestãri culturale ºi propagandã în cadrul BPD-ului.
Greutãþi: Lipsa unui sediu propriu.
(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 22/1945, f. 169)
[1] „Unirea”, sãptãmânal aflat sub influenþa CDE, al cãrui prim numãr a apãrut la 3 noiembrie
1945, iar din 27 ianuarie 1951 îºi va schimba titulatura în „Viaþa nouã”, continuând propaganda antisionistã. ªi-a încetat apariþia în primãvara lui 1953.

36
Timiºoara, la 19 septembrie 1945
Cãtre Onor. Comisia Aliatã de Control
Subsemnata v. l. dr. Weisz Arnold, nãsc. Salamon Margareta, dom. în Timiºoara
II, str. I. Klein no. 1, prin prezenta cu onoare vã supun urmãtoarea rugãminte:
Înainte de 7 ani de zile mi-a murit bãrbatul, iar tot atunci fiul meu Alexandru,
atunci în vârstã de 16 ani, vãzând timpurile grele care ne aºteptau, a emigrat de
aici la Palestina. De atunci, bineînþeles, ºi subsemnata aº fi dorit sã pot urma pe
bãiatul meu, dar pânã acum – cu toate cã în anul trecut am obþinut ºi certificatul
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de a intra în Palestina – nu mi-a reuºit sã plec. Trãiesc aici absolut singurã, din
locuinþa mea am fost evacuatã, locuind acum într-un loc provizoriu, de unde de
asemenea trebuie sã plec de curând. Mã întreþin din vânzarea obiectelor mele, nu
am nici o avere ºi singura soluþie pentru mine ar fi sã mã duc la fiul meu, la singurul meu copil. Nu am aici nici o ocupaþie, nici venit.
În urma celor de mai sus, prin prezenta cu respect viu a vã ruga sã binevoiþi a-mi
da o mânã de ajutor ca sã pot emigra ºi subsemnata la Palestina, cãci numai cu ajutorul dvs. am speranþa sã pot pleca la Palestina, la fiul meu.
Mulþumindu-vã anticipat pentru bunãvoinþa dvs. ºi pentru rezolvarea favorabilã a cererii mele, semnez, cu distinsã stimã.
Dr. Weisz Margareta
(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, Problema 31, vol. 17, nepaginat)

37
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Administraþiei
Direcþia Ad-þiei de Stat
No. 28.549-A/26 septembrie 1945
Ordin Circular
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri ne aduce la cunoºtinþã cã este sesizatã cu
numeroase reclamaþiuni din partea comunitãþilor evreieºti din þarã, prin care se
aratã cã mai existã ºi astãzi în pãstrarea unor autoritãþi stocuri de efecte de îmbrãcãminte predate de evrei în baza legii no. 2909 din 21 octombrie 1941, cu modificãrile sale ulterioare[1].
Având în vedere cã prin art. 1 din legea no. 641/1944[2], pentru abrogarea mãsurilor legislative antievreieºti, dispoziþiunile legii de mai sus nu mai au fiinþã
legalã ºi deci efectele aflate astãzi la diferite autoritãþi sunt pãstrate de acestea fãrã
nici un titlu legal, vã rugãm sã luaþi mãsuri ca organele în subordinea dvs., care ar
deþine asemenea stocuri de efecte, sã aducã acest lucru la cunoºtinþa comunitãþii
evreieºti din capitala judeþului, invitând-o sã trimitã delegaþi pentru preluarea lor.
Ministru
Teohari Georgescu

Director
[indescifrabil]

(Arh.St.Oradea, Primãria Municipiului Oradea, dos. 1/1945, f.49)
[1] În fapt, este vorba de Legea nr. 936 („Monitorul Oficial”, nr. 250 din 21 octombrie 1941),
privind constituirea de cãtre evrei – în mod gratuit ºi în interes social – a unui stoc de îmbrãcãminte, completatã de Legea nr. 46 din 17 ianuarie 1942. În privinþa legislaþiei antievreieºti
vezi: V. Pantilimonescu, Statutul evreilor din România. Legislaþia de la 1918 pânã la 1941.
Expuneri de motive. Deciziuni ministeriale, Bucureºti, Edit. Universul, 1941; Evreii din
România între 1940-1944, I, ed. Lya Benjamin, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1993.
[2] Legea nr. 641 (Decretul-lege nr. 2444) privind abrogarea mãsurilor legislative antievreieºti a
fost publicatã în „Monitorul Oficial”, nr. 294 din 19 decembrie 1944).
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Nota telefonicã nr. 15.158 din 27 septembrie 1945
Poliþia Oraºului Rãdãuþi
Cãtre Inspectoratul de Poliþie al Moldovei de Nord [Iaºi]
Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 27 septembrie 1945 a fost prins de cãtre
noi, în acest oraº, un camion cu nr. 19.957 Bucureºti, cu o încãrcãturã de 1 tonã
jumãtate cu diferite alimente de contrabandã, care voia sã le transporte la
Bucureºti, în valoare de 8.000.000 lei.
Mãrfurile s-au confiscat ºi s-au distribuit la economatul funcþionarilor ºi Cooperativa Munca din acest oraº. Autorii principali sunt pânã în prezent Cooperativa din Siret ºi numitul P. Abraham, restul de comercianþi au dispãrut.
Totodatã, raportãm cã gardianul Ozias Ioan de la aceastã poliþie a avut relaþii
sexuale cu deþinuta Maria Hlihor, deþinutã pentru faptul de furt. Actele sunt în
curs, pânã în prezent rezultã cã gardianul public recunoaºte fapta, fãcându-se
vinovat de încãlcarea art. 45 din C.P.
ªeful Poliþiei
Zoltán Géza
Transmite: agent de poliþie Clipa
Primeºte: ofiþer de serviciu Lefter Ioan
(Arh.St.Iaºi, Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, dos. 45/1945, f.71)

39
ªedinþa cu responsabilii organizaþiilor de masã, din 5 octombrie 1945
Participanþii: tov. Vasile Luca, de la Reg. Bucureºti; tov. Ghizela Vass[1], de la
Reg. Bucureºti; tov. Alice Benari, de la Uniunea Patrioþilor; tov. Nichifor Stere, de
la Frontul Plugarilor; tov. Chiriþã, de la Comitetul Naþional Evreiesc[2]; tov.
Sanielevici, de la UFAR [Uniunea Femeilor Antifasciste din România]; tov. Elisabeta Luca[3], de la UFAR; tov. Radnef[4], de la Resortul Organizatoric; tov. Ion
Vinþe[5], de la Resortul Organizatoric; tov. Mihai Magheru, de la ARLUS[6]; tov.
Ferdinand Þico, de la Uniunea Popularã Maghiarã; tov. Macovei, de la Tineretul
Progresist; tov. Ofelia Manole[7], de la Apãrarea Patrioticã; tov. Elena Stoia[8], de
la Confederaþia Generalã a Muncii.
[...]*
Tov. Radnef: Poþi sã citeºti raportul.
Tov. Chiriþã: Ce am putut noi constata în Moldova, în Transilvania. Dar mai
ales în Moldova, la Iaºi, Botoºani, Hârlãu etc, unde este tot comerþul. Este multã
evreime acolo. Ce se întâmplã? Când a început campania contra speculanþilor[9],
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contra sabotorilor, ºi se striga „Moarte sabotorilor”, s-au sesizat toþi evreii de acolo
ºi au început sã spunã cã guvernul român face provocãri antisemite. Asta era o
situaþie...
Noi ºtim perfect de bine ºi subliniem din nou cã în viaþa evreiascã existã douã
curente foarte periculoase: al lui Filderman[10], care toþi ºtim care este politica lui;
al doilea, al sioniºtilor de dreapta, cu Zissu. Dacã cineva ar fi urmãrit ziarul
„Mântuirea”[11], ar fi vãzut cã sunt oameni care merg împotriva democraþiei
româneºti ºi a poporului român. Ei nu se saturã sã ponegreascã democraþia din þara
româneascã, ca sã arate cã este un fel de dictaturã fascistã. ªi a fost în ultimul timp
un articol, care se numea Un an de existenþã, în care critica democraþia din þara
româneascã ºi toate poziþiile guvernului din þarã. ªi aratã cã evreii din þara
româneascã trãiesc o viaþã de teroare ºi cã trebuie sã se concentreze într-un gheto
evreiesc; ºi cã nici o soluþie nu rezistã, decât emigrarea. Iatã care este poziþia reacþiunii evreieºti din þarã. Totuºi, Comitetul Democratic Evreiesc, pe care tov. Luca
l-a creat, a avut o mare menire: i-a putut izola de masele largi. Muncitorii ºi o parte a micii burghezii merg cu FND, adicã o parte merg alãturi de Partidul Comunist,
ºi altã parte alãturi de social-democraþi. Ãsta este rolul pe care l-a avut în mare
acest Comitet Democratic Evreiesc creat.
În Moldova am creat în fiecare oraº aproape aceste comitete evreieºti democratice. El are ca program de muncã, de exemplu, problemele naþionale evreieºti, de
a le dezvolta. Aici, la Bucureºti, am fãcut un fel de seminar, un ciclu de conferinþe,
unde se va ridica problema naþionalã ºi democraþia poporului evreu. Pe urmã, am
pus problema unui teatru, unei case culturale idiº, care avea tot menirea de a
pãtrunde în masele largi evreieºti.
Dar suntem foarte..., pot spune chiar stânjeniþi, pentru cã populaþia evreiascã
nu poate intra în procesul de producþie. Noi am fãcut o adresã cãtre Confederaþia
Generalã a Muncii, în care am cerut ca acolo unde sunt locuri libere, unde se
poate, sã fie întrebuinþaþi muncitori evrei în producþie; sã ne dea tot concursul.
Care a fost rãspunsul Confederaþiei? Cã toate locurile sunt ocupate ºi cã mai vin
acum o altã serie de repatriaþi, adicã acei care au fost prizonieri, o parte din
românii evacuaþi în Germania, care trebuie încadraþi în producþie. ªi iatã cã populaþia evreiascã rãmâne din nou pe dinafarã. Cred cã trebuie sã ne ocupãm foarte îndeaproape de aceastã problemã.
Noi trebuie sã ºtim cã acest rãzboi de exterminare, care a fost timp de 4 ani de
zile, a avut o mare influenþã asupra populaþiei evreieºti. Mii ºi mii de evrei nu au
nici un mijloc de existenþã. Când am fãcut programul, am arãtat acolo cã statul trebuie sã intervinã, ca cei mai greu loviþi de aceastã situaþie sã fie sprijiniþi. ªi acest
program se prezintã ca un program demagogic, pentru cã nu s-a realizat nimic. De
ce? Pentru cã noi am pus ca statul sã ne dea 12 miliarde, „Joint”-ul tot 12 miliarde[12], ºi organizaþiile evreieºti 3 miliarde, ca sã putem crea întreprinderi colective de meseriaºi, unde sã poatã produce. ªi asta a rãmas pe hârtie, aºa cã populaþia
evreiascã ne priveºte ca pe niºte demagogi. Eu cred cã nu mai putem sta în pasivitate.
Tov. Vasile Luca: Mi se pare cã patronii evrei au cea mai mare fricã faþã de
muncitorii evrei, pentru cã sabotajul lor este cel mai mare...
Tov. Chiriþã: Adevãrat. Iatã tovarãºi cã este un lucru foarte greu. ªtim cã statul
are foarte multe greutãþi, dar tocmai pentru refacerea þãrii, tocmai pentru ca evreii
aceºtia sã fie încadraþi în muncã trebuie sã ne ocupãm îndeaproape de problema
lor. Altfel, nu este exclus cã problema antisemitã va creºte ºi mai mult. De ce? Pen152

tru cã dacã mergem pe stradã, vorbesc de Bucureºti, vom vedea cizmari, croitori,
dulgheri ºi tot ce este meserie, cã vinde o bucatã de carne, câteva þigãri, sau chibrituri º.a.m.d., ºi creazã o plagã pentru poporul român. În Moldova situaþia este ºi
mai grea. În Moldova nu este aproape un evreu ca sã fie în producþie. Toþi se
ocupã...
Tov. Ghizela Vass: Cu specula.
Tov. Chiriþã: Nu, pentru cã aceºti evrei ar vrea sã intre în producþie. Aceste mici
gheºefturi care le fac nu le asigurã existenþa. Trebuie sã pricepeþi. Pentru cã dacã
vând 100 cutii de þigãri º.a.m.d.... Majoritatea nu îºi asigurã existenþa ºi vã
închipuiþi cã vin cu foarte multe pretenþii la Comitetul Democratic Evreiesc. Ei
spun: Unde este posibilitatea de încadrare în muncã? ªi noi, în faþa acestor probleme, stãm fãrã nici un rãspuns. Cred cã partidul nostru, care este într-adevãr cel
mai democratic din toate, care este într-adevãr cel care ºtie sã se îngrijeascã de
mase...
Tov. Vasile Luca: Dar întreprinderile care se refac în Moldova nu angajeazã
muncitori evrei?
Tov. Ghizela Vass: Numai evrei angajeazã.
Tov. Chiriþã: Am convingerea cã în sânul nostru s-a creat un sectarism. Când
se aude, ºi în UP, ºi în partid, ºi peste tot, de problema evreiascã, fug ca de dracu.
Nu au curajul... Am sã dau cazuri. Un caz concret: este tocmai acum luna de agitaþie pentru... AP face o campanie pentru strângerea de fonduri pentru vãduvele,
invalizii ºi orfanii de rãzboi, la care ar putea participa organizaþiile Comitetului
Democratic Evreiesc, pentru cã el are foarte mult în comun cu aceastã campanie.
Pentru cã, între evrei, sunt foarte mulþi copii orfani, foarte multe vãduve de rãzboi,
foarte mulþi invalizi ºi mai ales între repatriaþi. ªi un fapt care trebuie subliniat:
noi am spus Apãrãrii Patriotice cã aceastã campanie trebuie sã meargã paralel cu
noi, unde noi avem mijloace de a strânge aceºti bani de la bogãtaºii evrei. Care este
poziþia AP, dupã mine sectarã? Eu nu zic cã ar trebui sã fie puºi pe primul plan
evreii. Dar între atâþia vorbitori, eu cred cã trebuie un vorbitor evreu. ªi nu s-a pus.
Mai departe, „Scânteia” a fãcut un program al tuturor dãunaþilor de rãzboi. Populaþia evreiascã nu a sesizat-o. Parcã nu ar exista problema evreiascã. Aici este iar o
greºealã. Nu avem dreptul sã bãgãm capul în nisip ºi sã ignorãm o problemã care
existã în þara româneascã; ºi sã lãsãm ca aceºti câþiva jidãnaºi sã se agite pe stradã,
fãrã a putea face ceva. Cred cã aici toate organizaþiile de masã ar trebui sã dea un
sprijin efectiv. De exemplu, încep cu AP. Într-adevãr, ar trebui sã se intereseze de
aceastã chestiune. UP face una din cele mai mari greºeli. Pentru cã foarte mulþi
evrei, dar foarte mulþi, ar merge cu UP. Pentru cã noi, când facem propaganda noastrã, nu avem organizaþie de masã, noi ne îndreptãm cãtre UP. ªi acolo întâmpinã
rezistenþã. Nu au aceastã primire caldã, adicã ca sã fie primiþi. Sunt chiar respinºi.
Nu vor sã þinã cont de nevoile lor, sã-i încadreze. Eu cred cã ar trebui sã facem în
aceastã chestiune o cotiturã. Nu se mai poate lãsa aºa.
Noi suntem convinºi cã depinde de o micã atenþie datã din partea noastrã, pentru cã, pot spune, 90% din evrei sunt alãturi de noi. Chiar acei sioniºti. Pentru cã
noi cunoaºtem situaþia din uliþa evreiascã. Ei spun: „Pentru noi, Maniu – vorbesc
de mica burghezie ºi intelectualii evrei –, Maniu ºi Dinu Brãtianu[13] sunt o
nenorocire”. ªi noi nu încadrãm aceste elemente. Chiar acelea sioniste. Spun încã
o datã, dacã muncim în aceastã direcþie, trebuie sã ºtim cum sã muncim.
Eu am venit cu o problemã, care nu ºtiu dacã tovarãºii noºtri vor fi de acord cu
mine. Sunt de pãrere cã trebuie sã lãrgim puþin cadrul problemei evreieºti. Cred cã
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ar trebui chiar pe aceºti sioniºti sã-i încadrãm în Comitetul Democratic Evreiesc.
Nu pentru a face din ei, Doamne fereºte, comuniºti sau social-democraþi. Dar eu
am convingerea cã i-am izola pe reacþionari ºi muncitorii bucuroºi ar da voturile
pentru comuniºti ºi pentru social-democraþi. Cred cã majoritatea ar fi pentru social-democraþi. Aceasta este situaþia azi în sectorul evreiesc. Acum, la sãrbãtorile
de toamnã, majoritatea evreilor se întrunesc la aceste biserici. Noi la toate bisericile am fãcut întruniri ºi am avut un rezultat minunat în ce priveºte clarificarea
lor. Le-am arãtat ce este democraþia pentru populaþia evreiascã. Oricât ar fi de bunã
emigrarea în Palestina, nu pot emigra cei 360.000 de evrei acolo. ªi am arãtat cã,
în aceastã situaþie, populaþia evreiascã trebuie sã se încadreze aici. ªi cu toate cã
în temple nu se aplaudã, lumea s-a sculat în picioare ºi a aplaudat. Este o parte
care merge cu Maniu ºi Brãtianu, dar majoritatea nu merge cu ei. Dar lipsim noi.
În Moldova creºte antisemitismul. Nici mai puþin în Transilvania. De ce? V-am
spus de ce. Dacã evreii nu ar fi ignoraþi aºa de organizaþiile noastre ºi ar fi încadraþi, s-ar pierde... Aºa rãmân tot cu un fel de gheto, izolat într-o parte. Chit cã
nu suntem organizaþie de masã, Comitetul Democratic Evreiesc, dar suntem organizaþie de masã în gheto. În formã nu, dar în fond da. ªi trebuie sã vedem sã facem
o cotiturã în aceastã problemã.
Aceste câteva cuvinte am avut de spus. Am dat raportul tovarãºului în diverse
chestiuni: problema juridicã, a asistenþei sociale etc. Eu am arãtat numai esenþa, ca
sã se ºtie despre ce este vorba.
Tov. Radnef: Într-o ºedinþã anterioarã s-a pus problema ca sã se spargã aceastã
gheaþã, sã se facã un început. Aceastã urã împotriva populaþiei evreieºti provine
din aceea cã reacþiunea uzeazã la maximum, cã evreii, majoritatea lor, cautã afaceri uºoare, lucrative. Sã se formeze din aceste elemente, care nu sunt încadrate în
procesul de producþie, echipe care sã fie trimise fie în Valea Jiului, sã intre în producþie la o minã de cãrbuni, fie în altã parte unde este nevoie. În felul acesta s-ar
rezolva ºi acolo o problemã, pentru cã este situaþia asta, cã fug din minã, ºi s-ar
pune capãt ºi campaniei reacþiunii.
Tov. Ferdinand Þico: Cum înþelegi ca sioniºtii sã intre în Comitetul Democratic Evreiesc? În afarã de emigrare, care sunt problemele sioniºtilor?
Tov. Alice Benari: Sã-mi rãspunzi, dacã aveþi în fiecare judeþ un comitet ºi dacã
aþi reuºit sã mobilizaþi masa evreiascã?
Tov. Chiriþã: Nu existã oraº, nici în Moldova, nici nicãieri, unde sã nu fie.
Tov. Elena Stoia: Dacã Comitetul Evreiesc a luat mãsuri, ca sã nu mai fie atâþia
speculanþi?
Tov. Ghizela Vass: Merg la þarã, iau vite, iau tot ºi dacã îi aresteazã spun:
„Tocmai pe mine mã arestezi, care am fost în Transnistria?” ªi jandarmul le dã drumul. Mi-a povestit un tovarãº, cã este o manifestare ºi atitudine pur legionarã pe
care o întrebuinþeazã evreii. Dacã aveau un concurent creºtin, se duceau ºi îl denunþau cã: „El mi-a împuºcat pe fiul”. Au aceleaºi metode pe care le întrebuinþau
în Transnistria... Mi-a povestit acestea tov. Sãracu[14]. ªi nu numai el, ºi tov. Bodnãraº[15] a spus asta în ºedinþã. ªi trebuie sã vedem ce facem, pentru cã dacã ai
fost în Transnistria, nu ai dreptul sã jefuieºti º.a.m.d.
Tov. Ofelia Manole: Propriu-zis ce discutãm noi aici? Tov. Chiriþã a spus cã a
dat raportul lui tov. Radnef. Se pot discuta aceste probleme care s-au pus, dar pe
noi ne intereseazã ce face Comitetul Democratic Evreiesc.
Tov. Radnef: Eu am spus sã citeºti raportul.
Tov. Alice Benari: (Citeºte raportul).
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Tov. Vasile Luca: Mai sunt întrebãri? Nu sunt? Atunci discuþii. Cine cere
cuvântul?
Tov. Elena Stoia: Este adevãrat cã s-a prezentat la Confederaþia Generalã a
Muncii un tovarãº, pentru a încadra muncitorii evrei în producþie. Ce se întâmplã?
Noi avem muncitorii din industria de rãzboi, pe care trebuie sã-i trecem în industria de pace. Sunt foarte mulþi care stau pe spatele statului, cum s-ar spune. Pentru cã trebuie sã-i plãtim. Avem armata care se demobilizeazã; sunt prizonierii care
vin. ªi trebuie sã se ºtie cã producþia noastrã este mai mult în textile, la filaturi.
Avem materii prime acolo, chiar pentru 3 echipe. Dar nu avem materii prime la
fabricile de þesãtorie. ªi atunci am putea încadra pe tovarãºii evrei în textile, pentru cã în metalurgie nu prea lucreazã. ªi i-am întrebat dacã pot merge sã lucreze în
mine în Valea Jiului. ªi au rãspuns: „Dacã se poate, o muncã mai uºoarã”. ªi noi
cunoaºtem cã ei fug întotdeauna de o muncã mai grea.
Acum, în întreprinderi ce se întâmplã? Pleacã evreii pentru aprovizionare ºi
spun cã pleacã de la fabricã, pentru cã aºa pot câºtiga mai mult. ªi sustrag din bani,
200-300.000 lei ºi vin înapoi, cã s-au furat banii. Au fost bineînþeles daþi afarã din
fabricã. Ei, ºi cu capitalul care ºi l-au fãcut în felul acesta, îºi fac un mic comerþ.
Am fost la Iaºi. Sunt foarte mulþi muncitori încadraþi. Dar în timpul liber, dupã
muncã, se duc foarte mulþi sã facã speculã. ªi muncitorii sunt contra lor ºi spun:
„Bine, atunci a fost antisemitism, dar acum ei vin ºi ne vând nouã cu 2000 lei o
pâine. Cum sã ne ataºãm de ei, când suntem muncitori cu ei în fabricã ºi vin ºi ne
vând dupã masã o pâine cu 2000 lei”. ªi s-ar putea încadra în diferite ramuri de
producþie, dar ºi la munci grele, nu numai la munci uºoare. ªi vom sta de vorbã
cu sindicatele, ca sã-i încadreze. Dar trebuie sã se încadreze în orice muncã. ªi
dacã sunt în producþie, dupã masã sã nu mai facã afaceri. Pentru cã degeaba spun
tovarãºii cã nu le dãm concursul, dacã dupã masã se duc sã facã afaceri. De exemplu, chiflele ºi altele. Dacã te duci la evreu în prãvãlie, gãseºti în raft chifle. ªi
atunci spunem: „Noi mâncãm pâine neagrã. De unde au evreii pâine albã?” Este o
problemã ºi trebuie sã vedem ce facem cu specula asta.
Tov. Chiriþã: Este puþin exagerat.
Tov. Elena Stoia: Astea sunt chestiuni pe care le-am putut constata la faþa locului. ªi reacþiunea foloseºte acestea, le foloseºte pânã la maximum. Chiar muncitorii din fabricã sunt împotriva lor ºi spun: „Dacã gãseºti ceva, ulei sau zahãr, nu
gãseºti decât la evrei” º.a.m.d. ªi tovarãºi, muncitorii din fabricã, care lucreazã în
fabricã, dupã masã el îþi aduce ulei, zahãr, pâine... ªi atunci muncitorii întreabã:
„Noi nu avem. Cum are ãsta, cã este muncitor? Este muncitor la fel ca noi”. Confederaþia Generalã a muncii a spus cã vrea sã dea tot concursul, dar nu avem unde
sã-i plasãm. ªi atunci a spus sã dea la sindicate ºi, unde au locuri libere, sã-i
plaseze. ªi am fãcut propunere sã-i lãmureascã ca sã intre în toate ramurile de producþie, indiferent cã este în mine sau în altã parte. Trebuie sã munceascã ºi sã nu
caute munca aºa de uºoarã, care nu avem de unde sã le-o dãm.
Tov. Vinþe: Cred cã la Comitetul Evreiesc este lipsa atitudinii politice în problemele cele mai arzãtoare, prin felul cum a pus unele din problemele care frãmântã
populaþia evreiascã ºi cum a dat caracterizarea poziþiei populaþiei evreieºti. Parcã
a privit problema reacþiunii ºi a fascismului evreiesc ca o chestiune pur lateralã,
spunând cã evreii în fond sunt alãturi de Comitetul Democratic Evreiesc. ªi lângã
Maniu ºi celelalte forþe reacþionare nu prea merg ºi nu se orienteazã în direcþia
aceea... ªi cred cã tocmai aici este lipsa voastrã mare. Nu este just. Sã luãm numai
atitudinea tovului în problema sioniºtilor, a încadrãrii sioniºtilor în Comitetul
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Evreiesc. Noi ºtim ce atitudine reacþionarã au în majoritatea regiunilor tocmai
organizaþiile evreieºti. În Moldova legionarii nu trebuie sã meargã sã pregãteascã
terenul. Pentru cã tocmai aceste organizaþii sioniste sunt acelea care provoacã, pe
lângã condiþiile economice. Dar politiceºte, ei provoacã în mod direct antisemitismul. ªi atunci se pune problema: sarcina principalã a Comitetului Evreiesc este
tocmai ca sã ducã, înainte de toate, lupta hotãrâtã contra propriilor reacþionari ºi
fasciºti. ªi sunt foarte mulþi. ªi este un curent periculos în momentul de faþã. Problema reacþiunii ºi a fascismului evreiesc nu este o problemã numai a evreilor, ci
în momentul de faþã, ºi în anumite regiuni, a statului, este problema existenþei
democraþiei. În Moldova, unde sunt foarte mulþi, precum ºi în Ardealul de Nord,
sfârºitul rãzboiului, nenorocirea prin care au trecut evreii, a creat o stare de spirit
în sânul evreimii...
Tov. Vasile Luca: Numai învãþãminte nu au tras.
Tov. Ion Vinþe: Tocmai asta este problema. Cã o bunã parte a evreilor nu au tras
învãþãminte ºi cad în capcana reacþiunii, fac jocul reacþiunii. În multe locuri cântã
în mod provocator cântecele sioniste pe strãzi. Organizaþiile acestea de tineret ale
sioniºtilor pur ºi simplu sunt mai periculoase, mai dãunãtoare democraþiei decât
de multe ori elementele sub influenþa lui Maniu, din mijlocul tineretului. Deci,
aici trebuie sã se concentreze mai mult atenþia ºi sã nu spunã aºa de uºuratic: „Ei,
Maniu ºi reacþionarii nu prea au acolo influenþã...”
Tov. Macovei: Vreau sã completez cele spuse de tov. Vinþe. Am fost acum în
Moldova. La Bacãu, chiar în faþa sediului partidului, este sediul unei organizaþii
sioniste. ªi acolo, de sâmbãtã ºi pânã luni dimineaþa, tot timpul se cântã. ªi am
fost atras de publicul românesc, care se uita acolo ºi fãcea cele mai ºovine ºi
reacþionare comentarii. ªi pe aceeaºi stradã, la Bacãu, erau încã 3 sedii de tineret
sionist. ªi nenorocirea este cã mai ales tineretul, aproape tot tineretul este atras în
organizaþiile acestea sioniste, care sunt extrem de numeroase. Eu am vãzut acolo,
la faþa locului, 7 ºi mi s-a spus cã sunt 14. Am vãzut acolo cum s-au încadrat uteciºtii în Tineretul Progresist. Cei mai mulþi uteciºti evrei s-au încadrat în organizaþiile de tineret sionist. Sunt ºi mulþi fugiþi din Uniunea Sovieticã. ªi vã închipuiþi
cu ce spirit veneau de acolo. La Câmpulung a fost incendiat material lemnos, care
trebuia expediat. La una din fabrici s-a stabilit cã patronul evreu a dat foc ºi s-a
scos de aici un nou pretext de antisemitism.
Asta este situaþia pe care am vãzut-o aproape în toatã Moldova ºi Bucovina.
Tineretul Progresist a încercat acolo sã ia legãtura cu tineretul sionist, dar peste tot
au vrut sã ia legãturã ca organizaþie ºi sã-ºi pãstreze ºi programul lor. Noi am dus
tratative ºi cu direcþia centralã a Hehaluþului. O parte s-au încadrat, o parte care
au fost elemente uteciste înainte, dar o parte nu. Ne-au oferit ºi nouã cãrþile pe care
le-a scos Hehaluþul. Au scos enorm de mult, sunt cãrþi care costã miliarde.
Tov. Ghizela Vass: Sunt veºnice discuþii interne. Ei nu au legãturã cu masa
evreiascã ºi nu-i nici o sforþare concretã de a lua contact cu ea. Comitetele create
pe þarã sunt în vânt. Au scos dintr-o organizaþie oameni, dintr-alta au mai atras pe
cineva... ªi care sunt problemele care se discutã? Se discutã ce sã cearã guvernului, ce le dã guvernul. Comitetul acesta nu are un program politic ºi obiective.
Obiectivul ei este acelaºi ca al comitetelor evreieºti din trecut: cum sã ne aranjãm
mai bine..., dar nu dã lupta sã lãmureascã aceastã masã, de a combate spiritul
nesãnãtos. Nu vom face aici o discuþie antisemitã, dar avem o masã evreiascã care
se poartã aºa. Tovii noºtri comuniºti, care muncesc în acest comitet, închid ochii.
Evreii noºtri comuniºti chiar în ºedinþele de partid spun cã: „cutare a fost anti156

semit”, cã „tov. Pãtrãºcanu a fost de data aceasta mai cu înþelegere faþã de evrei...”
Dar asta nu-i o luptã.
Trebuie sã lupte în primul rând împotriva reacþiunii, sã mobilizaþi evreii, nu de
a rupe ceva ºi pentru evrei de la AP. Voi nu popularizaþi campania pe care ar trebui s-o ducã evreii, ci dacã au cãpãtat ceva, înseamnã cã „situaþia acum este mai
bunã...” Aceastã mentalitate, „de a cãpãta ceva”, este infiltratã de ani de zile... Spiritul nou, sãnãtos trebuie sã-l capete întâi comuniºtii noºtri, pe care nu-l au suficient, ºi pentru asta nu sunt în stare sã imprime acest spirit just. Tovul care ne-a
dat raportul spune cã „evreii sunt cea mai mare parte gata sã meargã cu noi”, dar
acei care merg în alte organizaþii? ªi ceilalþi care sunt gata sã meargã nu numai cu
Maniu ºi Brãtianu, dar chiar cu Horia Sima[16]... Aºa inteligenþi sunt. Nu au tras
învãþãminte din toatã teroarea. Vedeþi numai chestia cu „comerþul liber”, cu angloamericanii... Sã nu închidem ochii.
Tov. Radnef: ªi tov. Chiriþã într-o ºedinþã anterioarã a spus asta ºi acum afirmã
contrariul.
Tov. Ghizela Vass: Reacþionarii evrei primesc bani din partea englezilor.
Tov. Alice Benari: Discuþia cu negustorii evrei: ei aratã o simpatie grozavã, cei
din Bucureºti, faþã de englezi, curg bani în þarã cum curge în Ardeal, curg banii
reacþiunii aici ºi toate „congresele mondiale” cu Londra ºi America sunt praf aruncat în ochii mulþimii, spre a-i atrage spre o Palestinã, care nu poate realiza nimic.
Tov. Chiriþã, pe care-l cunosc ca foarte realist, venea de obicei cu altã poziþie.
Masa evreiascã este reacþionarã ºi din cauza acþiunii reacþionarilor în legãturã cu
tineretul. Tinerii uteciºti au fost în mãsurã mare evrei ºi din cauza greºelilor noastre
– pentru a aduce în conducere elemente româneºti – tineretul, insuficient de ridicat
– ºi chiar în cadrul UP-ului –, s-a simþit jignit ºi s-a retras mergând cãtre sioniºti ºi
reacþiune. Comitetul evreiesc n-a reuºit sã mobilizeze masele. Dacã nu vedem, dacã
ne legãm la ochi, nu vom vedea cã masa aceasta nu va merge cu noi, ci cu Maniu.
Ceea ce trebuie fãcut pentru Ardeal, trebuie ºi pentru Moldova. Trebuie elemente evreieºti foarte ridicate politiceºte. Evreii au uitat foarte mult, dar sunt
foarte sensibili la suferinþele lor. Trebuie sã pregãtim aici elemente, ca tot ce este
suferinþã a elementului evreiesc, din trecut, legat cu situaþia obiectivã, sã arate
urmãtorul lucru: cã un regim reacþionar nu poate exista decât printr-o politicã
diversionistã antisemitã, cã istoric este legat de existenþa unui regim fals democrat.
O pãturã muncitoreascã ºi þãrãneascã nu poate fi dusã de nas decât de o reacþiune
antisemitã ºi dacã nu vor învãþa din ce au suferit în trecut, ca sã nu mai cadã în
pãcatele din momentul de faþã – ºi trebuie atrasã atenþia în toate organizaþiile de
masã pe care le dirijãm noi, când ni se spune fie de evrei, fie de muncitori, fie de
funcþionari: „voi sunteþi democraþi, de ce nu avem ce ne trebuie?” ºi noi rãspundem: „dupã rãzboi nu se poate imediat o viaþã prosperã...”, trebuie atrasã atenþia
evreilor în privinþa speculei ºi încadrãrii lor în combaterea speculei.
Trebuie o serie de broºuri ºi ziarul sã scrie articole legat cu lagãrele, cu explicaþii obiective ale existenþei acestor lagãre ºi o politicã serioasã în Ardeal ºi mai
ales în Moldova. Sã fie adunatã populaþia evreiascã ºi oamenii ridicaþi politiceºte
sã vorbeascã acestei mase. Faþã de tineretul sionist nu putem avea numai o atitudine..., trebuie arãtat cã atitudinea lor iritã populaþia româneascã. ªi asta nu face
decât sã agite, în loc sã liniºteascã evreii, zgândãreºte ºi opreºte procesul de uitarea
antisemitismului ºi vindecarea acestei boli de la noi.
Nu sunt de acord 100% cu cele spuse de tov. Ghizela, cãci populaþia care a
suferit aºa mult..., ºi trebuie sã vedem cã AP, ºi de multe ori ºi noi, din cauza dorin157

þei de a atrage populaþia româneascã, lãsãm puþin prea la o parte problema. Nu trebuie sã ne ascundem cã AP, când pune problema vindecãrii suferinþelor ºi rãnilor
rãzboiului, nu trebuie sã lase la o parte problema evreiascã. Când se vorbeºte de
invalizi ºi orfani, trebuie sã se vorbeascã ºi de populaþia evreiascã. Trebuie o campanie printre bogãtaºii evrei pentru strângere de fonduri, dar trebuie (cãtre Ofelia)
sã ajutaþi aceastã populaþie. Trebuie arãtat cã aceastã organizaþie de asistenþã are
grijã de toatã lumea.
Tov. Ghizela Vass: Nu asta am spus.
Tov. Ofelia Manole: Trebuie sã deosebim douã probleme: 1) atmosfera din
sânul maselor evreieºti; 2) ce a fãcut comitetul evreiesc. Tovii dinainte de tov.
Ghizela s-au referit la prima problemã. Au analizat o situaþie: atmosfera ºi starea
de spirit în sânul maselor ºi, cum tovarãºul a venit aici ca sã-i dãm un ajutor, ca
noi toþi, trebuie sã vedem ce trebuie sã facã acest comitet în munca sa.
În privinþa atmosferei în sânul masei evreieºti, trebuie sã vedem într-o mare
mãsurã ºi greºelile noastre faþã de aceastã masã. Nu-i întâmplãtor cã aici existã
aceastã stare de spirit. Ea se datoreazã faptului cã au ieºit, cu sprijinul englezilor
ºi americanilor, de unde curg banii extraordinar – ºi noi ºtim cã avem legãturi cu
Jointul – ei au aici o agenturã a englezilor ºi americanilor, care îi finanþeazã, iar din
cauza greºelilor noastre cu CNR am contribuit ºi noi la aceastã stare de spirit. Ar
trebui sã vedem aceasta. De altfel ºi partidul a revenit în mãsurile sale faþã de populaþia evreiascã. Situaþia de azi este cã noi trebuie în primul rând sã vedem toatã
populaþia, ºi nu numai o parte. Existã o populaþie sãracã pe de o parte, iar de alta
o populaþie mic burghezã ºi burghezã, care e prinsã de agentura anglo-americanã
ºi de cãtre maniºtii de aici.
Dacã analizãm ce a fãcut Comitetul Democratic Evreiesc, cred cã a fost întradevãr – ºi însuºi tov. Chiriþã vorbeºte foarte superficial în raport. În privinþa slãbiciunilor, el spune cã n-a putut antrena în muncã elemente reprezentative, „n-am
putut sã mobilizãm Comitetele Democratice Evreieºti ºi n-am stabilit legãturi cu
provincia”. Dar ar trebui sã vadã fondul problemei, cã n-a reuºit sã strângã masa
evreiascã ºi nu este un factor determinant în atmosfera din sânul masei evreieºti.
ªi nu vãd o sforþare din partea comitetului de a face asta. Ce a fãcut comitetul? Are
o comisie de agitaþie, presã ºi propagandã, una de asistenþã juridicã, ºi pentru
provincie ºi Bucureºti. Nici un cuvânt nu este în ce mãsurã a cãutat comitetul sã
explice problemele complexe care existã azi în sânul masei evreieºti, care au fost
mãsurile pe care le-a luat – cred cã piesa aceasta sovieticã este cu totul izolatã de
problemele de aici –, nu vãd o problemã actualã pentru a lãmuri aceste mase
evreieºti. ªi sã nu ne mirãm, cãci Comitetul Democratic Evreiesc nici nu s-a preocupat sã punã aici problema.
În primul rând, comitetul ºi tov. Chiriþã trebuie sã vadã mai larg lucrurile. Nu
cã n-a reuºit sã atragã personalitãþi, aceasta este o chestiune mult mai micã decât
fondul central al problemei, ºi nu vãd sã vã preocupe. Puneþi foarte vag „lupta
împotriva rãmãºiþelor fasciste”... Cum faceþi asta? Asta e în primul rând ceea ce trebuie sã ne preocupe azi. Al doilea: spiritul despre care a vorbit ºi tov. Ghizela. Dar
n-am vãzut la tov. Chiriþã frãmântarea ºi preocuparea în privinþa asta, sã întrebe ce
îl sfãtuim sã facã, cum crede el cã va porni munca. S-a referit numai la ce nu s-a
fãcut pentru ei. „«Scânteia» nu ne ajutã, vorbitori nu ni s-au dat”...
Nu este adevãrat cã AP nu s-a preocupat de aceasta. ªi la congres a vorbit un
reprezentant al Comitetului Democratic Evreiesc ºi acum trei zile am primit o
scrisoare de mulþumire din partea rabinului [Al.] ªafran, în care spune cã am fãcut
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foarte mult ºi va vorbi în toate sinagogile despre noi. Însãºi denumirea „luna invalizilor, orfanilor ºi deportaþilor” aratã tocmai cã ne preocupãm ºi de ei. Cine a fost
deportat? Evreii.
Comitetul Democratic Evreiesc poate sã facã întruniri de popularizare în
Dudeºti ºi Vãcãreºti, ºi tot acolo sã vinã ºi AP. Sã venim noi la ei, nu vorbitorii lor
la adunarea invalizilor, din orgoliu evreiesc. Sã se supere cã „nu li s-a dat voie sã
vorbeascã acolo...” Noi sã venim la masa evreiascã, sã le vorbim în limbajul lor, sã
vorbeascã acolo români. Am discutat aceastã problemã. Aºa cã acest lucru nu-i just
ºi din raportul tovului Chiriþã a reieºit cã „toþi sunt vinovaþi afarã de ei”. Dar ce au
fãcut ei? Chiar în raport scrie: „din cauzã cã n-avem ziar..., n-au putut face”. Adicã
„din cauzã cã nu ne-aþi dat posibilitatea sã avem un ziar, nu am putut face...” Manifestul cultural: Pentru unitatea evreiascã... Ei, acum nu-i aºa important asta.
Tov. Vasile Luca: Ce-i asta?
Tov. Ofelia Manole: Sã avem noi în Bucureºti o conferinþã despre „Ce a fost fascismul pentru evrei ºi ce a adus democraþia pentru ei”. Al treilea: la comisia de
asistenþã ºi refacere, care într-adevãr trebuie fãcutã, spuneþi: „pânã acum nu am
reuºit sã facem nimic”. Comisia juridicã: de ce nu vã preocupã problema vãduvelor? Ar trebui ºi statul, dar ºi comitetul evreiesc sã se ocupe. Sunt vãduvele din
Iaºi. ªi tov. Ghizela a pus izolat problema.
Tov. Ghizela Vass: Pentru cã la toate ºedinþele se pune chestia asta.
Tov. Ofelia Manole: În Moldova sunt vãduvele din pogrom ºi ele cer, este
revendicarea lor asta, ca sã fie încadrate în rândul vãduvelor de rãzboi. Cum smulgeþi aceste vãduve din ghearele reacþiunii? Nu v-aþi ocupat. Am trimis noi delegaþi.
Este o revendicare justã a lor. Aceastã situaþie este popularizatã ºi folositã acolo de
toþi reacþionarii care spun: „Uite, ce v-a dat democraþia? A venit 23 august”. Dacã
într-adevãr ai fi spus: „Nu cã nu ne daþi, dar ar trebui rezolvatã problema vãduvelor...”
Tov. Chiriþã: Aici este pus.
Tov. Ofelia Manole: Dar aºa vag... Este problema asta ºi în Ardeal, unde de
asemenea sunt deportaþi. Sã vadã ei cã le luaþi apãrarea. Nu sã spui numai cã sprijiniþi guvernul.
Tov. Vasile Luca: Nu prea sunt deportaþi în Ardeal care au rãmas în mizerie. Au
devenit arhimilionari...
Tov. Chiriþã: Avem rapoarte despre oameni care trãiesc în barãci.
Tov. Ofelia Manole: Sunt oameni care trãiesc într-o mizerie groaznicã.
Tov. Chiriþã: Acum am trimis o comisie pentru aceºti repatriaþi.
Tov. Ofelia Manole: Nu-i bun spiritul: „nouã, evreilor, nu ni s-a dat nimic”. Cu
asta a venit Chiriþã.
Tov. Vasile Luca: Se ocupã cu specula ºi nu s-au încadrat niciodatã.
Tov. Ofelia Manole: Trebuie comitetul evreiesc sã-ºi facã un program de activitate, sã se vadã care sunt sarcinile în principal.
Cred cã trebuie sã facem deosebiri între diferitele categorii ale populaþiei
evreieºti. Existã o categorie a populaþiei evreieºti ale cãrei revendicãri trebuie
susþinute de Comitetul Democratic Evreiesc. ªi aceastã unitate evreiascã de care
aþi vorbit, noi tocmai nu o dorim, nu avem interes pentru ea. Dar sunt categorii
care trebuie susþinute. ªi trebuie puse concret problemele. Nu aºa: vom cãuta în
toate ocaziile sã susþinem guvernul Groza.
Adicã, prima sarcinã, dupã pãrerea mea, este susþinerea revendicãrilor juste ale
vãduvelor din Iaºi ºi ale copiilor orfani. În al doilea rând, combaterea speculei,
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care trebuie sã fie al doilea punct important, în ce mãsurã veþi combate aceastã
speculã, ce propuneþi voi pentru asta. Nici un cuvânt nu se spune aici: cum aþi
încercat, ce greutãþi aþi întâmpinat, de ce nu aþi reuºit. ªi iarãºi... Apelaþi la alte organizaþii, la AP. Pãi atunci, de ce mai existaþi voi?
Trebuie spus cã în uliþa evreiascã, în Calea Vãcãreºti, gãseºti totul. Acolo, în
prãvãliile de acolo, la restaurantele de acolo se gãsesc de toate. Într-adevãr, noi
când luãm leafa ºi nu avem ce mânca, mergem în Calea Vãcãreºti. ªi sã spunã tov.
Chiriþã ce au fãcut ei. Se plânge: „Am devenit un fel de gheto”. Sã ne spunã ce au
fãcut acolo. ªi spune aici: „Sã susþinem guvernul Groza”. Dar sã spunã concret,
cum îl susþinem.
Tov. Vasile Luca: Noi pentru ce am creat acest organ ºi nu am creat o organizaþie de masã sau o organizaþie politicã de partid? Chiar programul acestui organ,
acestui comitet, spune cã are rolul de încadrare a evreilor în viaþa economicã,
politicã, socialã a poporului român, singura soluþie pentru a rezolva problemele
evreieºti care existã, în cadrul posibilitãþilor..., cât este posibil de a le rezolva în
cadrul societãþii capitaliste. Problema evreiascã existã cu adevãrat, creatã de
condiþiile istorice ale dezvoltãrii acestui popor. De fapt, acesta s-a despãrþit ºi nu
mai este popor. S-a creat o problemã, care în cadrul societãþii capitaliste nu îºi va
gãsi rezolvarea definitivã. Numai socialismul dã rezolvarea definitivã ºi chiar
aceasta numai în faza a doua. Asta am vãzut ºi în experienþele Uniunii Sovietice.
ªi trebuie sã vã spun cã în acest rãzboi oarecare antisemitism s-a creat ºi în
Uniunea Sovieticã, prin atitudinea evreilor, care au provocat aceasta. Eu nu vreau
sã acuz acum, dar vorbesc din punct de vedere obiectiv.
Tov. Ofelia Manole: Sunt condiþiile istorice, care au creat acest lucru.
Tov. Vasile Luca: Condiþiile istorice, cum s-au dezvoltat ei, mai persistã ºi fac
sã fie o problemã de nerezolvat. ªi iatã, prin împrejurãrile acestea s-a ridicat chiar
acolo puþin din nou la suprafaþã problema; ºi mai mult la noi, unde am avut un antisemitism formidabil ºi fascismul, pentru care noi trecem la reeducarea maselor,
a unei pãrþi fascizante a tineretului ºi populaþiei.
Este fals însã de a pune problema evreiascã ca unitarã. Unde este unitatea
evreiascã? Vrei sã scoþi poporul evreu din nou? Vrei sã-l izolezi din nou? Însuºi
acest fapt, de încadrare în viaþa economicã, politicã, socialã a poporului român,
cere nu unirea, ci fãrãmiþarea evreimii. Asta este dialectic. Uneºti ca sã fãrãmiþezi
pe urmã ºi mai mult, sã disparã ca popor, sã se contopeascã cu poporul român.
Tov. Ofelia Manole: Ãsta este de fapt viitorul poporului evreu. Nu-i ca alte
popoare.
Tov. Vasile Luca: Da, nu îi poþi aduna din toate þãrile, ca sã creezi un stat artificial, pe socoteala altor popoare. Nu vezi ce se petrece acolo în Palestina?
Tov. Chiriþã: O parantezã...
Tov. Vasile Luca: Paranteza dupã ce termin eu. Singura cale pentru populaþia
evreiascã este în fiecare þarã de a se încadra în aspiraþiile poporului respectiv, în
lupta poporului respectiv, în viaþa economicã, politicã, socialã a poporului respectiv, cu care trãieºte împreunã. Cultura au luat-o, limba au luat-o, ºi toate caracterele, afarã de trãsãtura aceasta a poporului evreu, comerþul, care a rãmas o castã
comercialã ºi îi este foarte greu sã se îndrepte înspre alte ramuri ale producþiei.
Deºi avem acum ºi un alt factor, muncitorul evreu, care se încadreazã în special în
partidul comunist. Tu vrei unitatea la evrei, când capitalistul evreu este cel mai
mare duºman al muncitorului evreu ºi al sãracului evreu?
Tov. Chiriþã: Daþi-mi voie...
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Tov. Vasile Luca: Nu mã întrerupe. Comuniºti suntem sau ce? Sã fim disciplinaþi. Eu nu te-am întrerupt ºi toatã lumea te-a ascultat. Voi vreþi acum ºi
sioniºtii sã-i aveþi la voi? Este just ce am spus sau nu?
Tov. Chiriþã: Da, este just.
Tov. Vasile Luca: Ai spus cã ºi sioniºtii trebuie atraºi în Comitetul Democratic
Evreiesc ºi facem un partid nou evreiesc, facem un ghetou nou evreiesc. Asta vreþi
voi? Noi însã avem alte tendinþe ºi interesele poporului evreiesc cer altceva.
Trebuie o luptã serioasã împotriva elementelor fasciste evreieºti, în primul rând.
Voi vreþi sã luptaþi împotriva..., pentru lichidarea rãmãºiþelor fasciste în poporul
român ºi nu vedeþi fasciºtii din sânul vostru. Când Luca spune cã: jos speculanþii,
o sã spuie cã este un antisemit. Dar dacã Chiriþã o sã spunã asta, nu o sã se mai
spunã cã e antisemit. Pentru cã Chiriþã este evreu. Dar voi nu faceþi aceasta, ci priviþi populaþia evreiascã ca o unitate ºi vreþi sã rezolvaþi aceastã problemã... În
frãmântarea uriaºã a poporului, în care lupta de clasã nu se opreºte nici un moment, dar noi încadrãm lupta de clasã în lupta împotriva fascismului. Ce este fascismul? Vârfurile cele mai reacþionare ale capitalismului...
Tov. Ofelia Manole: ªi ale burgheziei evreieºti.
Tov. Vasile Luca: ªi ale burgheziei evreieºti. Burghezia evreiascã, în frunte cu
Filderman, care l-a susþinut pe Antonescu. L-au susþinut sau nu l-au susþinut? ªi
vrei sã faci unitate cu aceºtia? Pentru ce? Numai ºi numai pentru revendicãrile faþã
de statul ºi poporul român. Nu pricepeþi ºi nu încadraþi lupta voastrã de revendicãri juste în lupta noastrã de revendicãri, a întregului popor român. Noi nu
putem tolera, ºi în special voi nu puteþi tolera, ca evrei, ca pe baza suferinþelor sã
se creeze acum o situaþie privilegiatã, de jaf ºi asuprire a populaþiei româneºti. Dar
voi nu combateþi aceasta. ªi faptele nu sunt cu caracter izolat, ci au caracter de
masã. Cu aceste fapte m-am întâlnit ºi eu personal în Moldova, atunci când era
încã cald, abia ieºiþi din lagãre, din ghetouri, eliberaþi de Armata Roºie. Cu capcana, cu laþul nu ai fi putut prinde un evreu ca sã ajute la sãparea tranºeelor, în
dosul frontului de 50-100 km, ca sã ai linie de apãrare ºi sã nu reuºeascã nemþii sã
facã un contraatac. ªi o sãmânþã o vindeau cu 5 ruble la ostaºii roºii ºi puteau trãi
din asta foarte bine cu familiile ºi au strâns milioane. ªi ce au fãcut cei din lagãre?
Au venit cu saci cu ruble. Au cumpãrat ruble cu 5 lei ºi le-au vândut cu suta apoi.
Dacã ei ar fi vrut sã se încadreze în producþie, de ce nu s-au creat cu aceste imense
capitaluri întreprinderi, pe care sã le punã în funcþiune, sã refacã Moldova, sã ia
aceºti evrei în întreprinderi ca muncitori. De ce nu au fãcut-o? Pentru cã sunt capitaliºti ºi speculanþi. Sunt împotriva populaþiei evreieºti ºi cu ei nu ne putem uni.
Nu putem combate antisemitismul dacã nu combatem aceastã plagã. Îmi spune cã
s-au îmbrãcat în haine ruseºti ºi au luat vitele de la þãrani. Aºa fapte au fost ºi când
s-au ridicat împotriva acestora, au fost cei mai mari antisemiþi. ªi în loc sã puneþi
problema aceasta, voi discutaþi cine este mai antisemit acolo, dacã este Luca, sau
Pãtrãºcanu este antisemit. Pãlãvrãgealã mic burghezã în loc de muncã serioasã, ca
sã înlãturaþi aceastã atitudine a anumitor ramuri din populaþia evreiascã, care
otrãveºte viaþa noastrã. Pentru cã antisemitismul nu era niciodatã îndreptat împotriva lui Filderman sau lui Zissu, ci împotriva poporului nevoiaº, a muncitorilor.
ªi noi nu ºtim sã facem deosebire ºi vrem sã rezolvãm problema pentru evreime în
general. Pentru evrei în general nu poþi rezolva problema. Ca sã combaþi antisemitismul, trebuie sã câºtigi simpatia poporului, care este otrãvit de antisemitism,
cu lupta împotriva a tot ce este putregai în sânul populaþiei evreieºti. Pentru ca
fiecare muncitor, fiecare þãran sã ºtie sã facã deosebire între speculant ºi evreul
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muncitor, ºi intelectualul evreu, medicul, avocatul, profesorul cinstit. Sã ºtie cã
iatã, asta este partea sãnãtoasã a evreilor, care muncesc ºi luptã pentru democraþie,
care muncesc pentru refacerea þãrii, ºi ceilalþi speculanþii. ªi aceºtia sunt cei mai
mari duºmani ai poporului evreu, pentru cã provoacã antisemitismul ºi susþin
aceastã miºcare fascistã. Noi nu v-am oprit sã luptaþi împotriva acestora; dar chiar
Comitetul Democratic Evreiesc pentru ce a fost creat? Nu pentru a satisface aceste
revendicãri juste ale populaþiei evreieºti. Asta face ºi partidul, ºi AP luptã pentru
revendicãrile lor juste, ca ºi pentru revendicãrile juste ale clasei muncitoare în
general, ale þãrãnimii º.a.m.d. Dar noi v-am creat tocmai pentru lupta împotriva
reacþiunii evreieºti ºi atunci focul principal trebuie îndreptat împotriva organizaþiilor sioniste, în lupta pentru încadrarea în viaþa economicã, politicã ºi socialã a
poporului român. Aceastã luptã înseamnã combaterea speculanþilor, intrarea în
producþie pentru refacerea þãrii, în batalioanele de tineri pentru refacerea cãilor
ferate, în toate acþiunile pe care le duce muncitorimea pentru ridicarea producþiei.
Asta este încadrarea în viaþa economicã, politicã, socialã, în lupta poporului
român pentru democraþie ºi libertate. Asta este sarcina voastrã, dar nu cã nu v-am
lãsat noi sã-i demascaþi. Dar voi ce cereþi? Cereþi desfiinþarea gazetelor evreieºti,
cereþi desfiinþarea acestor organizaþii. Cu aceasta aþi câºtigat evreii? Ca pe urmã
toatã lumea sã strige cã noi terorizãm populaþia evreiascã? Cu aceasta nu se face
politicã, prin interzicerea ziarelor ºi a organizaþiilor evreieºti, chit cã sunt
ticãloase. Prin aceste interziceri creezi atmosferã nesãnãtoasã în jurul guvernului
ºi României democrate. Creezi o atmosferã nesãnãtoasã în jurul guvernului, pentru cã nu este lãmurit cine sunt aceºtia, cine sunt aceste organizaþii. ªi vrei ca incapacitatea noastrã politicã sã se ascundã în dosul acestor interziceri? În loc sã
luptãm sã fie arestaþi ca speculanþi, ca sabotori. Noi chiar în lupta noastrã internã
cu reacþiunea, nu arestãm pe oameni pentru cã au alte pãreri politice decât noi, ci
pentru cã speculeazã sau pentru cã au fãcut deschis acþiuni contra Uniunii
Sovietice. ªi noi niciodatã nu am spus cã Maniu trebuie arestat. ªi noi nu l-am
arestat pe Maniu sau pe ceilalþi membri ai partidului lui, dacã nu sunt fapte ca ale
lui Haþieganu[17], care a organizat crime, care a trecut la acþiuni teroriste. Dar pentru cã ne sunt adversari politici, sã-i arestãm? Ar fi cel mai uºor lucru. ªi un popã
dintr-un sat, reacþionar, este uºor sã-l arestezi, ca sã ai satul. Dar cu asta ai satul?
Nu. Îl faci erou ºi îþi faci satul duºman. ªi se va spune cã suntem dictatura unei
minoritãþi asupra unei majoritãþi.
Nu guvernul trebuie sã ia mãsuri, ci datoria voastrã era sã izolaþi aceste elemente de marea masã a populaþiei evreieºti. Asta este linia noastrã politicã ºi asta
trebuie fãcut. ªi ãsta este centrul luptei voastre politice. Nu ca sã nu se ducã la social-democraþi sau în altã parte. Dar sã se ducã ca democraþi acolo, sã nu acopere
acolo activitatea lor dãunãtoare poporului. Noi nu avem nimic contra ca cineva,
ca om cinstit, sã meargã la social-democraþi. Linia noastrã este de a ajuta la unificarea clasei muncitoare. Noi avem interes ca cât mai mulþi oameni cinstiþi sã
meargã la social-democraþi, nu lichelele. Pentru cã cu oamenii cinstiþi noi putem
asigura linia ºi sã ajungem la unificare. Voi nu aveþi rolul de a face un partid evreiesc aparte, o organizaþie separatã a evreilor, ci noi am lãmurit clar: munca voastrã
este de a izola aceste elemente ºovine, fasciste evreieºti din masa populaþiei
evreieºti ºi aceastã masã sã se încadreze în organizaþiile politice democratice. Asta
era ºi este linia. Nu de a crea alt partid politic.
Trebuie sã mobilizaþi elementele democratice mai bogate, ca sã facã întreprinderi, sã lãrgeascã întreprinderile ºi sã încadreze muncitori ºi salariaþi evrei
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în aceste întreprinderi, nu sã facã speculã. ªi voi puteþi chema aceste elemente de
a ajuta populaþia sãracã, de a ajuta la încadrarea lor în producþie; ºi în primul rând
sã se încadreze ºi ei în producþie ºi sã se lase de speculã. Pentru cã nici
Confederaþia Generalã a Muncii nu se poate ocupa special sã încadreze muncitori
evrei, mai ales pe cei care acum vor sã devinã muncitori. Am vãzut la Iaºi, la textile... Acolo majoritatea muncitorilor sunt evrei, au fost ºi înainte ºi sunt ºi acum.
ªi în lupta noastrã de a lãrgi întreprinderile, de a reface întreprinderile, sã fie ºi ei
încadraþi. Cereþi de la fiecare instituþie, de la CFR, de la PTT etc. Unde au nevoie
de muncitori, de funcþionari, sã fie încadraþi. Nu Confederaþia, ci instituþiile, sindicatele sã ajute la încadrarea evreilor în producþie.
ªi dacã noi ne gândim în mod dialectic, atunci nu trebuie sã ne plângem cã în
actuala situaþie, cu moºtenirea aceasta antisemitã grozavã, am avut puþin o linie
politicã de a nu ridica elemente evreieºti în conducerea organizaþiilor. ªi aceasta
trebuie sã înþeleagã orice evreu comunist. Trebuie sã înþeleagã ºi trebuie explicat,
pentru cã ce nenorocire am avut în Moldova... Partidul compus din evrei numai,
organizaþiile celelalte evreieºti, poliþia, aparatul administrativ, evreieºti. ªi atunci
s-a spus: Ce este aici, este un stat evreiesc sau un stat românesc? ªi în multe pãrþi
persistã asta. ªi când noi avem o masã otrãvitã de antisemitism, când vede numai
un singur ºef sau comisar, spune cã nu mai este poliþia româneascã, ci poliþie
evreiascã. ªi asta este folosit împotriva populaþiei evreieºti, adânceºte antisemitismul, ºi este împotriva democraþiei ºi împotriva guvernului. ªi reacþiunea
foloseºte aceasta. Cã asta nu este realitatea, ºtim cu toþii, dar asta este atmosfera.
Antisemitismul nu-l combaþi, scoþându-i pe evrei din lagãr ºi punându-i în fruntea
tuturor. ªi cu operaþii chirurgicale nu combaþi antisemitismul. Combaterea antisemitismului este o luptã grea de ani ºi zeci de ani, ºi dupã cucerirea puterii de
stat de cãtre proletariat. ªi nu este o creaþie a fascismului antisemitismul, ci existã
încã din timpul feudalitãþii. Þapi ispãºitori sunt evreii de veacuri, ºi noi deodatã,
dupã ce antisemitismul a ajuns la culme, prin fascism, apãrem ºi punem în toate
organele de conducere, ºi în fruntea administraþiei – elemente evreieºti.
Noi nu suntem împotriva încadrãrii lor, dar încadrare cu mãsurã ºi cu cât se
adânceºte spiritul democratic în masa româneascã. ªi sã nu vedeþi în aceastã atitudine justã în folosul evreilor un antisemitism, pentru cã nu este. Este tocmai o
apãrare, o înãbuºire a antisemitismului. O distrugere a lui.
Ce fel de elemente au fugit din Cernãuþi în România? Au fost într-o casã, frumos aranjaþi, ºi au fost repartizaþi de acolo la muncã. ªi au aºteptat ca membrii
Moprului sã le facã mâncare, sã facã curãþenie pentru ei ºi niciodatã nu au muncit
ei. ªi a venit rãzboiul, ºi aceste elemente, care niciodatã nu au muncit ºi au fost
tãiate de speculã în statul socialist, au fost trimise sã munceascã la drumuri, în
mine º.a.m.d., peste tot. ªi atunci s-a spus cã Uniunea Sovieticã este duºmana de
moarte a evreilor. ªi aceºtia au venit acasã. ªi când am cerut sã meargã la muncã
pentru sprijinirea rãzboiului, au spus cã au muncit destul pentru nemþi, sã
munceascã acum românii, ºi s-au apucat de speculã. Este adevãrat, vãduvele, copiii
orfani simt ºi azi urmãrile, dar ceilalþi, în cea mai mare parte... Elementele care au
fost în lagãr s-au încadrat ori în organizaþii ºi ºi-au asigurat existenþa, ori în producþie. Iar ceilalþi s-au încadrat în speculã ºi comerþ ºi trãiesc mult mai bine decât
ceilalþi, ori s-au încadrat în fabrici ºi muncesc, ºi situaþia lor este rezolvatã. ªi când
vin deportaþii, trebuie aranjatã o casã, ca sã aibã unde veni. Dar altfel nu ai grijã,
cã se aranjeazã ei. De veacuri au învãþat ei sã se descurce. Dar situaþia serioasã este
a vãduvelor, a orfanilor, ºi aici trebuie datã o luptã serioasã. Ceilalþi... Au venit din
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lagãr ºi în scurt timp au devenit milionari. În Transilvania au fãcut cooperative
evreieºti ºi speculeazã evreii cu firma partidului. Sunt 3-4 evrei acolo, ºi cu agentura lor. ªi pe aceºtia, în lupta noastrã, trebuie sã-i demascãm, trebuie sã luptãm
împotriva lor, nu ca sã le dea drumul, dacã au suferit, ca sã facã orice.
Noi ºtim foarte bine cã nu putem înfrâna specula prin aceasta, dar asta trebuie
sã fie atitudinea chiar din partea evreilor, împotriva acestor speculanþi. ªi deja se
creazã o atmosferã sãnãtoasã în sânul maselor româneºti ºi în cele evreieºti. ªi deja
încep sã facã o deosebire între speculanþii ºi exploatatorii evrei ºi muncitorii evrei.
ªi vor merge împreunã cu muncitorii ºi sãracii evrei. ªi voi nu aþi fãcut asta. Voi
aþi fãcut pãlãvrãgealã, în loc sã munciþi serios, sã atacaþi problema în fond, sã luaþi
taurul de coarne, pentru ca toatã lumea sã ºtie cã voi aveþi dreptate ºi sã facã deosebire între unii ºi alþii. Asta este problema. Trebuie sã faceþi o cotiturã completã.
ªi gazeta aceasta trebuie sã fie gazeta care combate prin fiecare articol aceºti
bandiþi, care combate gazetele sioniste, reacþionare, fasciste, combate specula, demascând tocmai aceste elemente evreieºti speculante ºi sabotoare, arãtând cã acestea compromit populaþia evreiascã ºi împiedicã lichidarea antisemitismului.
Aceasta trebuie sã fie linia ºi activitatea voastrã politicã. Pentru aceasta trebuie mobilizaþi oamenii, trimiºi oamenii, þinute întruniri. În felul acesta, nu luatã problema ca atare, ca problemã unitarã ºi sã puneþi faþã în faþã poporul român ºi cel
evreu, ci sã-l încadraþi în lupta poporului român pentru democraþie.
Sarcina voastrã este ºi sarcina Uniunii Populare Maghiare, ei ca sã vadã în
primul rând ºi sã combatã pe fasciºtii ºi reacþionarii maghiari ºi pentru voi ca sã
combateþi în primul rând fasciºtii, reacþionarii ºi speculanþii evrei. ªi nu aºa:
„lupta pentru lichidarea rãmãºiþelor fasciste”... Fiecare lozincã a noastrã, fiecare
problemã pe care o aveþi în programul vostru, au conþinut serios, care trebuie prelucrat. Noi nu putem repeta în faþa maselor. Noi spunem: linia noastrã este lichidarea rãmãºiþelor fasciste. Dar mergem noi la masã ºi repetãm acest lucru?
Tov. Ofelia Manole: Din pãcate aºa se face.
Tov. Vasile Luca: Punctul de program are conþinut. ªi atunci trebuie sã arãtãm
masei în ce constau aceste rãmãºiþe fasciste, împotriva cui trebuie îndreptatã lupta
ºi arãtatã concret aceastã lozincã în acþiune. Întrebaþi pe fiecare, faceþi odatã o anchetã, ca sã vedeþi dacã muncitorii ºi þãranii ºtiu ce este fascism. Veþi vedea cã 90%
nu ºtiu ce sã rãspundã. ªi sunt chiar membri de partid care nu ºtiu ce este asta ºi
dau fel de fel de nume, dar nu pricep conþinutul acestui cuvânt. ªi atunci spuneþi:
lichidaþi rãmãºiþele fasciste. De unde, dacã nu ºtiu mãcar ce este aia?
Noi am avut o aºa situaþie în lagãrele de prizonieri. Vorbeam de democraþie, de
luptã pentru democraþie. ªi au venit ofiþeri ºi au spus: „Noi suntem gata de a lupta,
de a curãþa þara de cotropitorii fasciºti, dar vã rog, spuneþi-ne ce este aia
democraþie?” ªi am rãmas aºa... O întrebare pusã dupã ce divizia a fost formatã ºi
ofiþerii stãteau în fruntea ei... „Spuneþi-ne, ce este aia o Românie democratã...?” Nu-i
ºtiau conþinutul. Dar vedeþi cum scriu ziarele burgheze. Pãlãvrãgesc despre
democraþie ºi înþeleg prin aceasta anarhie, adicã libertatea pentru toþi. Discuþii,
pãlãvrãgeli, ºi nu înþeleg conþinutul, nici al fascismului, nici al democraþiei. ªi
atunci, dacã dãm o lozincã sau un program pentru partide, pentru organizaþii, acesta trebuie sã fie prelucrat concret în acþiunea de luptã, pentru ca fiecare sã înþeleagã
cã democraþia nu este o frazã goalã, un cuvânt aruncat aºa... ªi iar mi-aduc aminte:
în timpurile ilegale citea un muncitor un manifest ºi spunea: „Eu înþeleg aici, dar
ce este aia proletar?” Sã nu repetãm lozincile, sarcinile aºa în fraze, cum le-am dat
sau cum le-am luat în program sau în manifest. Acestea trebuie prelucrate cu mase164

le, ca sã priceapã ce înseamnã lupta pentru lichidarea rãmãºiþelor fasciste. ªi trebuie pus concret: lupta împotriva rãmãºiþelor fasciste în sânul evreimii.
Deci, tovarãºi, munca voastrã este sectarã. Munca voastrã este o iluzie nerealizabilã. Trebuie acolo, în lupta noastrã pentru democraþie, peste tot, trebuie sã
reiasã, sã fie înþeles caracterul de clasã al acestei lupte, fãrã sã vorbim de împãrþirea de clasã, de socialism ºi de comunism. Pentru cã noi ne ferim de cuvinte
neînþelese de masã ºi atacãm obstacolele care stau în calea socialismului, mobilizãm poporul împotriva acestor obstacole ºi aducem poporul spre socialism, fãrã
sã-i spunem cã asta înseamnã un pas hotãrât spre socialism. ªi asta trebuie sã înþeleagã cadrele noastre. Trebuie sã înþeleagã cã noi nu renunþãm ºi nu am renunþat
la linia noastrã. Dar dacã nu pricepem linia noastrã contra fascismului ºi nu vrem
s-o pricepem, ajungem la coada reacþiunii, ajungem la reformismul social-democrat
din trecut dacã nu menþinem conþinutul de clasã al luptei noastre. ªi atunci nu îndrept evreii împotriva burgheziei evreieºti în general, ci împotriva speculanþilor,
concret, împotriva conducãtorilor organizaþiilor fasciste; arãt ce înseamnã
Palestina, ce înseamnã lupta poporului pentru libertate, pentru ca poporul evreu
sã se încadreze în aceastã luptã. Adicã am mereu în vedere caracterul de clasã al
luptei ce o duc. ªi aceasta de sus ºi pânã jos. Noi niciodatã nu ne-am fãcut iluzii
cã Tãtãrescu[18] va merge cu noi pânã la capãt. Dar avem un tovarãº de drum. ªi
trebuie sã recunoaºtem cã datoritã slãbiciunilor noastre din ultimul timp,
Tãtãrescu a luat iniþiativa ºi noi am luat poziþie de apãrare, ceea ce este foarte periculos. Noi trebuie sã avem mereu iniþiativa, sã nu o lãsãm din mânã ºi el sã fie
mereu în poziþie de apãrare împotriva noastrã ºi nu noi. Aceste elemente de clasã
vin azi pentru cã le-o dicteazã interesul lor de clasã, dar tind sã ne doboare, de a
ne scoate iniþiativa din mânã, de a ne pune pe plan secundar. Acest pericol existã
permanent ºi noi trebuie sã fim vigilenþi ºi sã ºtim ce facem. De aici vine mereu
problema sarcinii de sprijinire a guvernului. ªi nu abstract, ci sprijin concret ºi
activ, evidenþiind permanent rolul conducãtor al partidului nostru, care trebuie sã
fie mereu în fruntea tuturor organizaþiilor de masã. Lozincile noastre trebuie sã
capete conþinut concret, chiar acela de curãþire a aparatului de stat º.a.m.d.
Trebuie sã fie sprijinite de masele de jos.
Noi strigãm mereu: jos Maniu! Dar ºi în limbaj trebuie sã fim atenþi. Noi demascãm mereu orice agent al lui Maniu, al lui Dinu Brãtianu, pe cei care
saboteazã, arãtãm acest sabotaj ºi luptãm dârz împotriva reacþiunii, dar nu-i lovim
niciodatã ca un întreg, pentru cã noi avem tovarãºi de drum foarte mulþi din clasa
opusã. ªi tocmai aceasta ne ajutã acþiunea de lãmurire a întregului popor, de
cucerire a maselor populare, faptul de a nu-i lovi ca întreg, ci de a lovi pãrþile care
se evidenþiazã prin reacþiunea lor. În felul acesta, noi mergem de fapt împotriva întregii clase opuse, atrãgând o serie de elemente, ºi mai ales elemente intelectuale,
care nu pricep altfel, care nu pricep aceastã solidaritate naþionalã într-adevãr
democraticã, dacã noi am pune problema direct a împãrþirii pe clase ºi a luptei de
clasã. Dar conþinutul, caracterul de clasã al luptei noastre existã ºi nu dispare
niciodatã, atâta timp cât existã clasele.
Aceasta am explicat ºi alaltãieri pentru populaþia maghiarã. Noi trebuie sã pricepem ºi pe baza asta sã prelucrãm cu alþii: duºmanii voºtri principali se gãsesc în
rândurile voastre. Ei sunt mai periculoºi decât fasciºtii români, pentru cã fasciºtii
români sunt duºmani deschiºi, iar fasciºtii din rândurile voastre pot înºela masele evreieºti. Deci: focul principal împotriva lor. ªi nu acoperirea lor, nu apãrarea
lor. Nu cãutaþi sã micºoraþi acest pericol, care existã. Trebuie spus cã lãsând la o
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parte muncitorii evrei, micii meseriaºi, intelectualii, funcþionarii, marea majoritate
a evreilor are o atitudine nesãnãtoasã. ªi aici trebuie o muncã uriaºã pentru a
scoate aceastã masã de sub influenþa reacþiunii. Nimeni nu spune sã nu fie comercianþi, dar sã dea dovadã de încadrare în economia legalã, în legile acestui guvern.
Nu le spunem acum: lãsaþi-vã de comerþ ºi munciþi la fabricã. Nu înþelegem aºa.
Dar înþelegem ca acest comitet sã fie în fruntea luptei de încadrare a comercianþilor
în comerþul legal. În cooperative de masã, în comerþ – în care sunt de altfel elemente pricepute – sã dea dovadã de aceastã încadrare, sã ajute la descoperirea
speculanþilor. Sã nu fie numai nume evreieºti de speculanþi acolo, ci bine încadrate cu nume româneºti ºi sã descopere speculanþii.
Iatã, aceasta am avut de spus. Cred cã ai înþeles acum ºi nu mai este nevoie de
întreruperi...?
Tov. Chiriþã: Am înþeles. Nu, nu mai este nevoie... Dar ºtiþi ce se va întâmpla
acum? Ei ne numeau pe noi Ghingolzii ...
Tov. Vasile Luca: Lasã-i sã spunã. Dacã duºmanul te înjurã, aceasta dovedeºte
cã munceºti pe linia justã. Pãi de mine spun ungurii cã eu am vândut Ardealul. Pe
noi nu ne intereseazã ce spun aceºtia. Pe mine mã intereseazã ce spun evreii sãraci
ºi cã o sã descreascã antisemitismul. Nu ce spune Filderman sau Zissu...
Tov. Alice Benari: Nu ºtiu dacã mai este timp, dar am vorbit dimineaþa cu tov.
Radnef despre a treia problemã. Adicã, organizaþiile de masã o duc foarte greu din
punct de vedere financiar. ªi atunci, cunoaºtem la fiecare organizaþie financiari
mai mult sau mai puþin cinstiþi, dar încadraþi la UP sau la ARLUS etc, ºi ei vin cu
anumite propuneri...
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 86/1945, f.1, 15–30)
* Documentul se referã la organizarea ºi funcþionarea Uniunii Patrioþilor, iar fragmentul lipsã
analizeazã raporturile acesteia cu alte organizaþii decât cele evreieºti.
[1] Ghizela Vass (n. 1912) era adjuncta lui Al. Moghioroº la secþia de relaþii internaþionale a
PCR. Între 1948-1984 a fost membru al CC al PCR, secretar al organizaþiei PCR din Bucureºti
(din 1953, când a fost exclusã din Secþia Externã a CC, în urma campaniei antievreieºti din rândurile nomenclaturii) ºi ºef de secþie la CC al PCR (1975-1984). În 1980, fiica ºi ginerele ei
(Zeiligsohn Eugen, medic) au plecat într-o excursie în Europa, stabilindu-se ulterior în SUA.
[2] Comitetul Naþional Evreiesc a fost precursorul Comitetului Democratic Evreiesc, Chiriþã
fiind primul preºedinte al CNE.
[3] Elisabeta Luca (nãscutã Birnbaum), fostã luptãtoare în Brigãzile Roºii din Spania, era soþia
lui Vasile Luca (anterior fusese cãsãtoritã cu Avram Weissman). În anii rãzboiului, pe când era
la Moscova, a fost secretara Anei Pauker. Din 7 iunie 1950 va fi membru în Comitetul
Cinematografiei, eliberatã din funcþie la 12 iulie 1952 ca „necorespunzãtoare” (printre altele i
s-a imputat a fi sionistã), în cadrul îndepãrtãrii celor din anturajul grupului Pauker-LucaGeorgescu (mai semnificativi: Valter Roman, Mihail Boico, C. Neumann, Mihail Patriciu º.a.).
[4] Gheorghe Radnev [Radnef] era membru al Comitetului judeþean PCR Ilfov, iar din 21 octombrie 1945 membru supleant al CC al PCR (pânã în 1948).
[5] Ioan Vinþe [Vincze] (n. 1910), acuzator public pe lângã Tribunalul Poporului (în 1945),
numit apoi ministru plenipotenþiar în Ungaria (1947). Ulterior devine membru al CC al PCR
(1948-1960), ministru al Silviculturii (1948) ºi al Industriei Alimentare (1949-1950), adjunct al
ministrului Afacerilor Interne ºi comandant al trupelor de securitate, cu gradul de general
maior (1952), vicepreºedinte al Colegiului Central de partid (1960-1969).
[6] ARLUS, abrevierea Asociaþiei Române pentru Strângerea Relaþiilor cu Uniunea Sovieticã,
înfiinþatã la 12 noiembrie 1944 ºi condusã de un comitet central din care fãceau parte C.I.
Parhon (preºedinte), M. Sadoveanu, S. Stoilov, G. Nicolau, S. Oeriu, Al. Rosetti, N. Profiri º.a.
[7] Ofelia Manole, membru supleant al CC al PCR (1948-1960), secretar al UFDR ºi secretar general la Ministerul Sãnãtãþii (din 1948), secretar al Comitetului Regional PCR Bucureºti (1954).
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[8] Elena Stoia va deveni preºedinte al Uniunilor Sindicatelor Textile ºi Îmbrãcãminte (1948)
ºi apoi adjunctul ministrului Comerþului Interior (1957).
[9] Prin editorialul „Scânteii” din 19 aprilie 1945 (Specula ºi bursa neagrã) s-a declanºat o acerbã campanie contra speculanþilor, apreciaþi ca „trãdãtori de þarã”. În urma nenumãratelor articole de presã ºi a denunþurilor (încurajate de noile autoritãþi) în ceea ce priveºte intensificarea
speculei, la 4 septembrie 1945 s-a decis înfiinþarea pe lângã tribunalele de reºedinþã ale Curþii
de Apel a douã complete de judecatã pentru „crimele” de speculã ºi sabotaj, care vor pronunþa
nenumãrate sentinþe de condamnare pentru cei care stocau sau comercializau produse
deficitare (alimentare sau nealimentare). La scurt timp s-au introdus cartele pentru alimentele
de bazã ºi s-au stabilit preþuri maximale.
[10] Wilhelm Filderman (1882-1963), nãscut la Bucureºti, absolvent al facultãþii de drept din
Paris, participant la rãzboiul balcanic ºi primul rãzboi mondial, ca ofiþer, fiind decorat cu
„Virtutea Militarã” ºi „Coroana României”. În 1913 este ales în Comitetul Central al Uniunii
Evreilor Români, devenind apoi preºedinte executiv. Participã la Conferinþa de pace de la
Versailles, ca membru în Comitetul Delegaþiilor Evreieºti, iar din 1920 devine reprezentantul
„Joint”-ului în România. Membru în Parlament din partea Partidului Liberal (1927) ºi Uniunii
Evreilor (1928). Între 1929-1948 a fost preºedinte al Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din
România. La 30 mai 1943 este deportat în Transnistria, de unde revine dupã trei luni, ducând o
intensã activitate pentru readucerea altor deportaþi evrei. Dupã 23 august 1944, intrã în conflict
cu evreii comuniºti, fiind arestat pentru scurtã vreme (1945), iar în 1948 va pãrãsi ilegal þara, stabilindu-se la Paris. Este autorul, printre altele, a unor lucrãri precum: Adevãrul asupra problemei
evreieºti din România în lumina textelor religioase ºi a statisticii (Bucureºti, 1925), Pro domo mea.
Rectificãri. Autobiografie (Bucureºti, 1937), iar de curând, fundaþia ce-i poartã numele a editat
douã volume intitulate Un avocat al etniei sale. Un avocat al cauzei naþionale a României, ce
reuneºte articole, discursuri ºi memorii din anii 1921-1948, sub îngrijirea lui Teodor Wexler ºi
Michaela Popov (Bucureºti, [1999]). Asupra lui Filderman vezi: Lya Benjamin, Prigoanã ºi rezistenþã în istoria evreilor din România, 1940-1944, Bucureºti, Edit. Hasefer, 2001, p.215-259.
[11] „Mântuirea”, periodic de orientare sionistã militantã, aflat sub direcþia lui A.L. Zissu, reapare într-o nouã serie la 2 septembrie 1944. Aproape toate editorialele sunt semnate de Zissu.
[12] Este vorba de „American Jewish Joint Distribution Committee” (cunoscut uzual sub numele
de Joint sau JDC), constituit în 1914, care finanþa mai mult sau mai puþin discret operaþiunile de
emigrare în Palestina. Asupra activitãþii lui vezi American Jewry and the Holocaust. The American
Jewish Joint Distribution Committee, 1939-1945, Detroit, Wayne State University Press, 1981.
[13] Constantin I. Brãtianu (1866-1950), fiul lui I.C. Brãtianu, preºedinte al Partidului Naþional
Liberal din 1933. Dupã arestarea lui I. Antonescu devine ministru fãrã portofoliu în guvernul
gen. C. Sãnãtescu. Este arestat în 1948 ºi va muri în închisoarea de la Sighetul Marmaþiei
(1950). Asupra partidului sãu vezi Gh. Oniºoru, Partidul Naþional Liberal – Brãtianu în primii
ani postbelici, 1944-1947, în „Arhivele totalitarismului”, VI, 1998, nr. 1, p.30-35.
[14] Dumitru Sãracu, muncitor, acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului.
[15] Emil Bodnãraº (1904-1976), fost militar în armata românã, a dezertat în 1932, trecând în
URSS. A îndeplinit apoi mai multe misiuni „speciale” pe teritoriul României, inclusiv în gestionarea insurecþiei din 23 august 1944, devenind apoi ºeful biroului militar al CC al PCR. Ulterior
a mai îndeplinit funcþiile de ministru al Forþelor Armate (1950-1955), prim-vicepreºedinte al
Consiliului de Miniºtri (1955-1957), ministru al Transporturilor ºi Telecomunicaþiilor (1957-1959),
vicepreºedinte al Consiliului de Stat (1967-1976).
[16] Horia Sima (1907-1993), fost comandant al miºcãrii legionare dupã asasinarea lui C.Z.
Codreanu, absolvent al Facultãþii de litere ºi filosofie (1932). La 14 septembrie 1940, prin
crearea statului naþional-legionar român, devine viceprim-ministru, funcþie din care va fi îndepãrtat dupã tentativa de loviturã de stat de la 21-23 ianuarie 1941. Se refugiazã în Germania,
alãturi de alþi conducãtori legionari. Dupã 23 august 1944 devine preºedinte al guvernului
naþional-legionar creat la Viena, dupã care se stabileºte în Spania.
[17] Emil Haþieganu (1878-1959), fruntaº al Partidului Naþional-Þãrãnesc, ministru în guvernele interbelice conduse de Al. Vaida-Voevod ºi G.G. Mironescu, profesor la facultatea de drept
din Cluj ºi rector al acestei Universitãþi. În anii ocupaþiei nord-vestului Transilvaniei a condus
ziarul „Tribuna Ardealului”. La 7 ianuarie 1946 a fost numit ministru secretar de stat în guvernul Petru Groza, funcþie pe care o va deþine pânã la 29 noiembrie acelaºi an (cf. Ioan Ciupea,
Participarea lui Emil Haþieganu la guvernul Petru Groza, în „Analele Sighet”, IV, 1997, p.95111). Dupã „afacerea Tãmãdãu” a fost arestat ºi întemniþat la Sighetul Marmaþiei, de unde va
fi eliberat în 1955. Cooptarea lui Haþieganu ºi a lui Mihail Romniceanu (de la PNL) în guver-
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nul Groza a fost rezultatul conferinþei miniºtrilor de externe aliaþi de la Moscova (16-22 decembrie 1945), care a cãutat o rezolvare a „grevei regale”.
[18] Gheorghe Tãtãrescu (1886-1957), unul din liderii Partidului Naþional-Liberal, primministru între 1934-1937 ºi 1939-1940. Dupã rãzboi a acceptat intrarea în guvernul Groza, ca
vicepremier ºi ministru de externe. Dupã proclamarea Republicii a petrecut mai mulþi ani în
detenþie. Vezi ªerban Rãdulescu-Zoner, Politica PCR a „tovarãºilor de drum”. Cazul Gheorghe
Tãtãrescu, în „Analele Sighet”, V, 1997, p.158-171; D. ªandru, Gheorghe Tãtãrescu – opozant
sau colaborator, în „Arhivele totalitarismului”, VII, 1999, nr. 3-4, p.47-61.
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Chestura Poliþiei Municipiului Iaºi
Biroul Judiciar
Proces-verbal
Astãzi 11 octombrie, anul 1945, ora 10
Noi, Ioan Popescu, ªeful Poliþiei Judiciare din Inspectoratul Regional de Poliþie
al Moldovei de Nord, Iaºi, în baza ordinului d-lui inspector regional de poliþie al
Moldovei de Nord de a face cercetãri cu privire la spargerea ºi furtul sãvârºit la d-l
dr. Avram Riven din Iaºi, str. Nicolina nr. 26, în seara de 6 octombrie 1945. Astãzi,
data de mai sus, am invitat în faþa noastrã la acest Inspectorat pe numitul în cauzã
ºi fiind interogat ne dã o declaraþie care vizatã de noi se anexeazã la prezentul procesverbal, din care rezultã urmãtoarele:
Numitul dr. Avram Riven, domiciliat în oraºul Iaºi, str. Nicolina nr. 26, în seara
zilei de 6 octombrie ora 7 (ºapte), în timp ce s-a dus pânã la Sectorul II al Partidului
Comunist din oraºul Iaºi s-au rupt uºile de la cabinetul sãu, de unde s-au furat urmãtoarele: 1 palton, 1 pardesiu, 3 costume de haine ºi haina albã. Dupã 15 minute
de la plecarea sa, înapoindu-se la domiciliu a constatat furtul.
Cu 1/2 de orã înainte de comiterea furtului a fost întrebat de un repatriat, ce era
încartiruit în locuinþa sa, dacã este cãsãtorit, dacã are soþie, familie ºi dacã locuieºte
împreunã cu familia sa. I-a rãspuns cã nu are familie ºi locuieºte singur. A doua zi a
reclamat cazul Comandamentului Oraºului Iaºi ºi cei doi repatriaþi au fost arestaþi.
În ziua de 9 octombrie 1945, ora 9 dimineaþa, s-a prezentat agentul Colea ºi cu
un subofiþer sovietic (cu gradul de starºinent din partea NKVD) ºi l-a anunþat cã
lucrurile au fost gãsite ºi cã în furtul comis sunt implicaþi ºi alþi repatriaþi de la o
brutãrie din str. Socola din Iaºi ºi sã se prezinte a doua zi miercuri la
Comandament.
Cei doi repatriaþi au fost trimiºi la Comandamentul Repatriaþilor de la Hotelul
Continental unde a fost trimis ºi dr. Avram Riven. La Comandamentul Sovietic,
repatriaþii fiind cercetaþi de un domn maior sovietic, n-au recunoscut furtul comis.
Lucru ce i s-a adus la cunoºtinþã ºi reclamantului în cauzã. Domnul maior sovietic i-a comunicat reclamantului cã poate pleca acasã.
Drept care au adresat prezentul proces-verbal spre cele legale.
ªeful Poliþiei Judiciare
I. Popescu
(Arh.St.Iaºi, Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi, dos. 45/1945, f.135)
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Partidul Naþional Liberal
Cabinetul Preºedintelui
Str. C.A. Rosetti nr. 37
Bucureºti. Tel. 2.27.77-2.32.26

Bucureºti, 10 noiembrie 1945

Domniei sale, Domnului dr. W. Filderman
Preºedintele Federaþiei Uniunilor Comunitãþilor Evreieºti din România,
Loco
Mult stimate Domnule Dr. Filderman,
În credinþa de a sluji nu numai adevãrului, dar ºi interesului atât de însemnat
al unei bune convieþuiri a întregii populaþii a României, fãrã deosebiri de confesiune ºi de rasã, îmi fac o datorie în a vã comunica dezminþirea categoricã ce am
opus-o, chiar a doua zi dupã incidentele sângeroase provocate de guvern la 8
noiembrie, zvonurilor mincinoase despre agitaþii antisemite la care ar fi luat parte
membri ai Partidului Naþional Liberal[1].
În întâmpinarea adresatã d-lui ambasador al Uniunii Sovietelor la Bucureºti, ca
ºi în declaraþiile fãcute reprezentanþilor presei strãine, am arãtat scopul vãdit al
acestor aserþiuni inexacte, menite a discredita nu numai partidele democratice, dar
þara însãºi în faþa strãinãtãþii ºi a-i crea dificultãþi în afarã.
Cunoaºteþi strãduinþele pe care partidul nostru, cât ºi eu însumi le-am fãcut în
timpul prigoanei pentru a protesta împotriva mãsurilor rasiste ºi a le împiedeca excesele. Vã amintiþi cã sub regimul dictatorial acum în funcþiune am ridicat glasul
împotriva privaþiunii de libertate la care aþi fost supus în mod atât de nedrept.
Orice discriminare de rasã ºi de religie, inerente regimurilor hitleriste ºi fasciste,
este cu desãvârºire strãinã concepþiei politice a Partidului Naþional Liberal. El o
considerã cu drept cuvânt ca o gravã primejduire a intereselor româneºti atât pe
planul lãuntric, cât ºi pe cel extern.
Tactica agitatorilor comuniºti de a prezenta populaþia evreiascã ca susþinãtoare
la lozincile lor[2], spre a provoca astfel resentimentul partidelor de ordine ºi al
opiniei publice, trebuie demascatã cu toatã hotãrârea, dupã cum trebuie lãmuritã
ºi aceastã populaþie asupra adevãratelor vederi ºi resentimente ale partidelor
democratice.
Cât priveºte chestiunea evreiascã în general, ea este astãzi examinatã de
forurile conducãtoare ale Naþiunilor Unite, ale cãror eforturi vor fi sprijinite de întreaga lume civilizatã, pentru ca poporul evreu sã poatã aduce contribuþia sa la
noua aºezare a pãcii, întãritã de principiile democratice. România va fi fericitã de
a aduce partea ei la aceastã operã.
Primiþi, vã rog, stimate domnule Filderman, expresiunea sentimentelor mele
cele mai alese.
Preºedintele Partidului Naþional Liberal
C.I. Brãtianu

169

[ANEXÃ]
Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Vechiul Regat
Intrat 23 noiembrie 1945
Nr. 3956
Pr. 20.XI.1945
Federaþia. A se înregistra ºi a mi se trimite 5 foiþe cu nr. de înregistrare.
Dr. W. Filderman
La Plenara Federaþiei
23.11.1945
Se va multiplica ºi remite tuturor consilierilor Federaþiei ºi UCE.
Din pasajul ce am marcat, rezultã cã dupã opinia d-lui C.I. Brãtianu, care semneazã în calitate de preºedinte al Partidului Naþional Liberal, cã:
a) Lozincile comuniºtilor (sfãrâmarea fascismului, frãþie între popoarele conlocuitoare, reconstrucþia þãrii, împroprietãrirea þãranilor, prietenie cu URSS etc)
sunt atât de odioase „opiniei publice ºi partidelor de ordine” încât tactica (chiar ºi
numai tactica) agitatorilor comuniºti de a solidariza populaþia evreiascã cu aceste
lozinci face odioasã populaþia, darãmite dacã aceastã populaþie s-ar solidariza cu
ele...
b) Partidul comunist impune populaþia evreiascã la acesatã solidarizare sau o
prezintã, contrar realitãþii, ca susþinãtoare a acelor lozinci, numai spre „a provoca
resentimentul partidelor de ordine ºi al opiniei publice” contra evreilor.
Av. L. ªaraga
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 249/1945, f.4-5)
[1] La 8 noiembrie 1945 a avut loc la Bucureºti o manifestaþie cu ocazia sãrbãtoririi zilei de
naºtere a Regelui Mihai, transformatã într-una antiguvernamentalã. În Piaþa Palatului au sosit
11 camioane de contramanifestanþi, care au vrut sã degajeze zona prin forþã. S-a creat astfel o
stare de haos, în care au fost implicaþi jandarmi ºi poliþiºti, s-au tras focuri de armã ºi s-au fãcut
arestãri, mai multe persoane fiind ucise. Pentru împrãºtierea manifestanþilor au fost utilizate
douã companii din divizia „Tudor Vladimirescu”, constituitã în URSS încã din 1943 din foºti
prizonieri români ºi care acum reprezenta mâna înarmatã a PCR (cf. Al. Duþu, C. Lãþea, M.
Retegan, Politizarea armatei române. Diviziile „Tudor Vladimirescu” ºi „Horia, Cloºca ºi
Criºan”, în „Arhivele totalitarismului”, IV, 1996, nr. 1, p.153-163). Evenimentul a fost exploatat
de guvernul Groza, care a impus presei o cenzurã mult mai asprã, iar gazetele de stânga au declanºat o acerbã campanie contra partidelor tradiþionale, acuzate de „fascism”, „antisemitism”
etc.
[2] Pentru felul în care a fost pregãtitã, de pildã, demonstraþia din 7 noiembrie 1945 de cãtre
PCR, cu participarea populaþiei evreieºti, vezi stenograma ºedinþei organizaþiilor de masã din
2 noiembrie (Frontul Plugarilor, UFAR, Tineretul Progresist, Apãrarea Patrioticã, Uniunea
Patrioþilor, Cooperativa Victoria, Comitetul Democratic Evreiesc, OSP ºi ARLUS), în
Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 93/1945, f.7, în care se arãta cã nu trebuie ca
evreii sã demonstreze separat, ci în cadrul organizaþiilor UP ºi AP, întrucât „nu avem dreptul
sã creãm la un moment dat un spirit evreiesc în sânul masei evreieºti [...]; sã se vadã o convieþuire concretã între poporul român ºi populaþia evreiascã”.
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Domniei Sale, Domnului Dr. W. Filderman
Preºedintele Federaþiei Uniunilor Comunitãþilor Evreieºti din România
Mult stimate Domnule Dr. Filderman,
Cenzura guvernului oprind sã se publice comunicatul dat de Biroul Partidului
Naþional Þãrãnesc în ziua de 13 crt., prin care respingeam stupida învinuire cã am
fi organizat aþâþãri antisemite cu prilejul zilei Majestãþii Sale Regelui ºi aminteam
în acelaºi timp cã partidul nostru „a combãtut în mod energic orice tendinþã de antisemitism, chiar în vremurile cele mai critice, luând în apãrare pe cei persecutaþi” –
þin sã vã trimit un exemplar din acest comunicat.
Partidul nostru, laolaltã cu imensa majoritate a poporului român, care a suferit
în cursul istoriei sale persecuþie strãinã, nu s-ar putea niciodatã transforma în
asupritor; încã la Alba Iulia noi am prevãzut cei dintâi deplina egalitate în drepturi pentru toate popoarele conlocuitoare.
Îndeosebi în ultimii ani întreaga opinie publicã româneascã s-a putut încredinþa cã politica noastrã de toleranþã ºi înfrãþire serveºte interesele superioare ale statului nostru; s-a vãzut într-adevãr cã diversiunea antisemitã a fost folositã pentru
subjugarea þãrii ºi pentru orientarea ei într-o direcþie strãinã de aspiraþiile ºi de interesele poporului român.
Conducerea partidului nostru care, potrivit ideologiei sale ºi idealurilor superioare de umanitate ce-l însufleþesc, n-ar putea sã profeseze în nici un chip sãlbateca urã de rasã, ºtiu cã ºi astãzi agenþi provocatori doresc sã creeze, prin aþâþãri
în contra evreilor, grave complicaþii externe þãrii noastre.
Dezavuând aceste manevre interesate, asupra cãrora am atras incontestabil atenþia
tuturor bunilor români, pot sã vã declar cã vom continua cu toatã hotãrârea lupta în
contra oricãror aþâþãri cu caracter rasial, puse la cale de elemente care vor nu numai
sã loveascã în demnitatea, în nobleþea ºi în prestigiul poporului român, dar sã prejudicieze ºi independenþa statului nostru, oricare guvern ar fi la cârma þãrii.
Cât pentru viitor, sunt sigur cã Consiliul Naþiunilor Unite va cãuta ºi va gãsi
mijloacele necesare ca toate þãrile ºi toate popoarele – mici ºi mari deopotrivã –
sã aibã deplin asiguratã posibilitatea de a convieþui în prosperitate alãturi de celelalte popoare, iar statul român va lua parte cu toate puterile sale la aceastã operã
umanitarã.
Sunt încredinþat cã aceste strãduinþe ale noastre vor fi înþelese, apreciate ºi ajutate de populaþia evreiascã conlocuitoare, pe care în zadar anumite persoane interesate din tabãra comuniºtilor, urmãrind sã menþinã o agitaþie antisemitã pentru
tot felul de diversiuni primejdioase, încearcã împotriva adevãrului s-o identifice
cu miºcarea comunistã.
Este regretabil cã din cauza cenzurii nu putem sã aducem la cunoºtinþa marelui public aceste adevãruri ale noastre ºi suntem nevoiþi sã vi le împãrtãºim prin
scrisori particulare.
Vã rog sã fiþi încredinþat, stimate domnule dr. Filderman, de sentimentele mele
alese.
Bucureºti, 15 noiembrie 1945

Iuliu Maniu
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[ANEXÃ]
Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Vechiul Regat
Pr. 20.XI.1945
Federaþia. A se înregistra ºi a mi se trimite 5 foiþe cu nr. de înregistrare.
Dr. W. Filderman
23.11.1945
Se va multiplica pentru toþi consilierii Uniunii Comunitãþilor Evreieºti ºi
Federaþiei.
Dl. dr. Filderman nu a remis odatã cu aceastã adresã, primitã de d-sa, exemplarul comunicat despre care se face vorbire. Consider odioasã afirmaþia cã în
„tabãra” comunistã s-ar afla „persoane” care „urmãresc sã menþinã o agitaþie antisemitã pentru tot felul de diversiuni primejdioase” – ºi nu se vede logica de ce,
totuºi, acele persoane ar încerca ca acea agitaþie sã fie „identificatã cu miºcarea comunistã”.
Av. L. ªaraga
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 249/1945, f.2-3)
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Comitetul Democratic Evreiesc Bacãu
RAPORT
25.11.1945
În douã ºedinþe au avut loc discuþii angajate între delegaþii Partidului Comunist
pentru stabilirea unei linii de conduitã a Comitetului Democratic Evreiesc, care
trebuie respectatã de toþi aceia ce vorbesc în numele Comitetului, indiferent din ce
partid fac parte. Dupã lungi discuþiuni s-a ajuns la un acord perfect.
În acest spirit, a avut loc în sala Mãrãºti, duminicã 18 noiembrie 1945, orele 10
dim., o întrunire de protest împotriva incidentelor provocate la 8 noiembrie de
cãtre partidele istorice ale lui Maniu ºi Brãtianu. Un public numeros a luat parte
la aceastã întrunire.
D-l avocat Bubi Gãrnuceanu a deschis întrunirea, apoi au vorbit dr. L. Tecuceanu din partea Organizaþiei Sioniste, care a evidenþiat solidaritatea sioniºtilor în
lupta pentru democraþie.
D-l avocat B. Klein, din partea Partidului Social-Democrat, a accentuat asupra
nevoii unitãþii evreieºti pentru reuºita consolidãrii democraþiei din þara noastrã. D-l
dr. Lazarev, din partea Partidului Comunist, fãcând o interesantã analizã a situaþiei
actuale, a subliniat importanþa ce o are pentru toþi evreii lupta împotriva reacþionarismului ºi lupta de sprijinire a guvernului Petru Groza.
O întâmplare fericitã a fãcut ca deputatul scriitor Victor Eftimiu[1] sã se afle în
oraºul nostru ºi sã ia cuvântul la aceastã întrunire, spunând: „Nici o forþã din lume
nu mai poate opri marºul victorios al democraþiei”; „Niciodatã reacþiunea nu va
mai ridica capul, cãci muncitorimea este astãzi conºtientã ºi îºi cunoaºte bine
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duºmanii, stând de veghe mereu pentru consolidarea democraþiei ºi a tuturor
rezultatelor minunate ale guvernãrii actualului guvern dr. Petru Groza”.
În ultima ºedinþã, care a avut loc marþi 19 noiembrie 1945, se decide organizarea unui festival cu material cules din opera scriitorului I. Peltz[2]. Cu ocazia
vizitei prietenului Vaida Goldenberg din partea Comitetului Central al Comitetului
Democratic, s-a întreprins o acþiune de lãmurire a populaþiei evreieºti pentru
semnarea memoriului ce se adreseazã de cãtre Comitet d-lui Ethridge. Comitetul a
strâns 1700 semnãturi din partea prietenilor Comitetului Democratic Evreiesc.
Secretar general
Av. D. Ionas

Secretar general adj.
David Serer

(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 22/1945, f. 170)
[1] Victor Eftimiu (1889-1972), scriitor, în mai multe rânduri director al Teatrului Naþional din
Bucureºti ºi preºedinte al Societãþii Scriitorilor Români, din 1948 membru al Academiei
Române. În 1964 a fost decorat cu Ordinul Steaua R.P. Române cl.I.
[2] Isac Peltz (1899-1980), jurnalist ºi scriitor evreu care în opera sa a surprins atmosfera uliþei
evreieºti bucureºtene: Calea Vãcãreºti (1934), Foc în hanul cu tei (1934) ºi Israel însângerat
(1946). Ulterior va fi deþinut politic, apoi eliberat, decernându-i-se premiul „Iacop Gropper” în
Israel (1975)
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Executiva Sionistã din România
Departamentul Presã ºi Propagandã

[noiembrie 1945]

COMUNICARE
Duminicã, 18 noiembrie a.c., s-a þinut în sala ºi grãdina „Tomis” o mare
adunare a populaþiei evreieºti din capitalã, spre a se protesta împotriva declaraþiilor fãcute în Camera Comunelor de dl. E. Bevin, Ministrul Afacerilor Strãine al
Marii Britanii, cu privire la politica faþã de Palestina.
Adunarea a fost prezidatã de dl. ºef-rabin, dr. Al. ªafran, care, luând cuvântul,
a spus între altele:
„Întregul popor evreu a tresãrit la aflarea cuvintelor d-lui Bevin. Ele au ars ca
jãratecul. Sentinþele d-lui Bevin ne-au umilit. Sentinþele d-lui Bevin ne dor, ne jignesc. Unde este dreptatea? Suntem invitaþi sã ajutãm la reconstrucþia Europei.
Vrem însã sã avem pãmântul nostru, casa noastrã, de care sã ne îngrijim. Nu mai
voim un nou Galut, un nou exil. Dl. Bevin sã-ºi plece privirea asupra filelor Bibliei.
Se aflã acolo rãspunsul la toate întrebãrile noastre.
Pãmântul sfânt al Palestinei este al nostru. Nu acceptãm nici sentinþele, nici
sentinþele d-lui Bevin, ci convinºi cã prin dârzenia ºi curajul nostru vom izbândi
asupra forþelor întunericului, ne îndreptãm spre reîntemeierea statului evreiesc, a
acelui stat în care dreptatea socialã sã fie trãitã de noi, evreii, ºi de toþi conlocuitorii noºtri. Vom contribui ºi la refacerea Europei, dar din Palestina ne vom
strãdui la refacerea spiritualã a lumii întregi. Altã datã s-au tras gloanþe în capul
nostru, fiindcã ne ridicam spre idealurile mari ale umanitãþii. Astãzi se trage cu
gloanþele la picioarele noastre, fiindcã picioarele vor sã stea pe pãmânt. Mai puter173

nic, mai cuprinzãtor decât glasul oamenilor este glasul lui Dumnezeu, care ne-a
spus: „Cãci Eu voi merge cu tine pe drumul pe care tu Israel pãºeºti; Eu te voi
ocroti, Eu nu te voi pãrãsi, pânã ce nu voi împlini cuvântul pe care l-am dat lui
Iaacov”. În þara sfântã nu putem avea decât un singur tutore: pe Dumnezeu”.
A vorbit apoi dl. avocat B. Rorlich, preºedintele Executivei Sioniste. În esenþã,
d-sa a spus:
Dl. Bevin ne previne sã nu exagerãm „identitatea noastrã rasialã”, spre a nu
crea „o nouã conºtiinþã rasialã în Europa postbelicã”. ªi asta, a doua zi dupã ce la
Tripolis, Alexandria ºi Cairo, rasismul arab – creat artificial ºi întreþinut interesat
de Anglia – a secerat vieþi evreieºti, a pângãrit sinagogi, a cãlcat în picioare suluri
sfinte, dupã cea mai autenticã reþetã nazisto-rasistã! În schimb, ne oferã filantropic „remediere în þãrile europene ºi facilitãþi de emigrare în þãrile din afara
Europei”. Nu ºtie dl. Bevin ce tribut plãtesc epavele omeneºti reîntoarse în Polonia
pe altarul „remedierii” condiþiei evreieºti în Europa? ªi uitã d-sa cã „facilitãþile de
emigrare” sunt în realitate mijloace de rãspândire a morbului antisemit? Poporul
evreu are o singurã soluþie: sã se adune în Eretz Israel, spre care-l duc aspiraþii
milenare ºi nimic nu-l va opri în drumul sãu! „Problema palestinianã nu este o
problemã ce poate fi soluþionatã prin forþã”, spune dl. Bevin. Suntem de acord,
pentru cã toatã istoria poporului evreu este o rezistenþã la forþa brutalã. Trebuie
însã sã se pãtrundã ºi Anglia de sensul adânc al acestui adevãr, care proclamã nimicnicia forþei brutale ºi perenitatea puterii morale. Sub aceastã lozincã, pãºim noi
dârji ºi hotãrâþi la împlinirea sfintelor noastre aspiraþiuni.
Dl. avocat A. Schwefelberg[1] a vorbit în numele Congresului Mondial Evreiesc, protestând împotriva diversiunii care a coborât problema evreiascã la o simplã problemã a unei fracþiuni din poporul evreu. „Cerem – a spus d-sa – dreptatea
care ni se cuvine, azi mai mult ca oricând. Am pus în sprijinul acestui rãzboi soarta noastrã în joc, soarta dreptãþii însãºi. Nu primim milã. Cerem dreptate. Lupta
sionismului este lupta întregului popor evreu. Orice popor trebuie sã aibã pãmânt
sub picioare, ca sã aibã cerul deasupra capului. Întregul popor evreu cere Palestina
ca stat evreesc”.
Preºedintele Partidului Evreiesc, dl. A.L. Zissu, a spus între altele: „Sfinxul a vorbit. Nu la Londra, ci la Cairo ºi la Tripoli. Pentru noi însã, Sfinxul vorbeºte de douãzeci ºi ºapte de ani. Un lung ºir de acþiuni care nu sunt decât cãlcãri flagrante ale
angajamentului luat, de a se crea în Palestina un stat evreiesc. Tuturor încercãrilor de
a ni se zvârli o pomanã, poporul evreu opune un categoric „NU”. Poporul evreu ºtie
unde vrea sã meargã. Sionismul dureazã de la revoluþia barkochbianã[2] ºi nu de la
apariþia lui Hitler. Dreptul nostru nu poate fi fãcut pendinte de interese lãturalnice.
Se confundã mandatul cu actul de proprietate. Actul de proprietate îl avem noi de la
Dumnezeu ºi înþelegem sã facem din el un act de justiþie ºi dreptate socialã.
Prãbuºirea lui Hitler trebuie sã fie un avertisment pentru toate tancurile care strãbat
oraºele Palestinei. Poporul evreu este o unitate indivizibilã. „Ierusalimul nu poate
aparþine decât lui Israel”, a spus Disraeli[3]. ªi Ierusalimul va aparþine lui Israel”.
Dl. av. E. Kanner a vorbit din partea Noii Organizaþii Sioniste[4]. D-sa a amintit
cã armatele sovietice au scãpat de la pieire ultimele resturi ale evreimii europene ºi
cã, în împrejurãrile actuale, desigur cã tot Uniunea Sovieticã ne va acorda sprijinul
ei larg întru realizarea idealului naþional. Evreimea palestinianã – a spus d-sa – va
ºti sã clãdeascã þara. Oamenii sunt trecãtori, dar iudaismul este etern. Peste voinþa
tineretului nu va putea trece nici o forþã. Avem un singur drum: „Spre Palestina”,
pe care o vom avea, împotriva tuturor încercãrilor de sabotare.
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În numele Uniunii Evreilor Români a vorbit dl. av. E. Manolescu[5], care a subliniat cã organizaþia d-sale se uneºte cu întreaga evreime în protestul faþã de încercãrile ce se fac de a ni se tãgãdui dreptatea. „Cerem o Palestinã evreieascã, o
Palestinã stat iudeu”.
Dl. Noel Bring a vorbit din partea Asociaþiei Noua Fraternitate, spunând: „În
numele jertfelor noastre, a datoriei împlinite ºi a realizãrilor din Palestina, poporul
evreu are dreptul sã trãiascã liber în þara lui”.
D-na Dora Littman, din partea Asociaþiei Titraþilor „Unirea”, a spus cã intelectualii sunt alãturi de cei care luptã pentru libera imigraþie ºi recunoaºterea
Palestinei ca stat evreiesc. „Dreptul nostru la viaþã nu va putea fi înfrânat.”
Dl. Dan Ieºanu a luat cuvântul în numele grupãrii sioniste socialiste „Ichud”[6].
Între altele, d-sa a spus: „Socialiºtii evrei resping cu indignare declaraþiile fãcute
de dl. Bevin ºi declarã în faþa lumii întregi cã poporul evreu nu se va supune, pentru cã nu este socialist refuzul ce ne-a fost aruncat în faþã. Soarta poporului evreu
este strâns legatã de soarta Palestinei. Rãzboiul crâncen al dreptãþii noastre începe.
Pentru existenþa noastrã naþionalã ºi socialã. Avem un mare prieten: generalissimul Stalin, care va susþine cauza noastrã, pentru cã el este un mare iubitor de oameni ºi popoare”.
În numele Comitetului Democratic Evreiesc a vorbit dl. profesor Paul
Iscovici[7], relevând necesitatea unei lupte susþinute pentru instaurarea în lume a
unei adevãrate democraþii.
D-na Giselle Pomerantz a vorbit în numele Asociaþiei Culturale a Femeilor
Evreie. „Poporul dreptãþii ºi al pãcii a fost adus la disperare – a spus d-sa. Nu ne
trebuie vorbe goale ºi certificate de bunã purtare, ci dreptate, libertate ºi liberã
imigrare. Vom zgudui întreaga lume cu protestul nostru. Dacã nu vom ºti sã luptãm pentru patria noastrã, ne vom atrage blestemul urmaºilor. În aceste momente
sã ne amintim de cuvintele generalissimului Stalin: „Cauza noastrã este dreaptã.
Noi vom învinge”„.
Din partea Organizaþiei Evreilor Democraþi a vorbit dl. Ben Simon, spunând cã
astãzi mai ales, dreptul la viaþã nu poate fi contestat poporului evreu. „Nu cerem
o ofrandã, ci un drept sfânt”.
Dl. Osias Avram, preºedintele secþiei Bucureºti a Organizaþiei Sioniste, a subliniat efortul pe care trebuie sã-l depunem pentru a obþine libera imigrare a
poporului evreu, care are dreptul sã trãiascã într-o þarã liberã ºi independentã.
Dl. Rabin Frenkel a vorbit în numele grupãrii Mizrachi, dl. inginer Weiss în numele organizaþiei Miºmar Haºomer Haþair[8], iar dl. Zola Aronshon în numele tineretului sionist (Hehaluþ[9]), care – între altele – a spus: „Pionerii muncii, care au ºtiut
sã sece mlaºtinile, îºi iau obligaþia sã sece literele Cãrþii Albe. Cu capetele noastre
vom sfãrâma zãvoarele ºi vom emigra, pentru a crea în Palestina un stat evreiesc”.
Dupã ce dl. Michel Leiba a relevat cã în timp ce popoarele sãrbãtoresc ziua victoriei, noi trebuie sã postim pentru a ne ruga pentru o viaþã mai bunã, a luat cuvântul dl. avocat M. Benvenisti, care între altele a spus: „Întregul popor evreu este
unit. În Palestina curge acum sânge evreiesc pentru apãrarea bucãþii de pãmânt
care ne aparþine ºi pe care nimeni nu ne-o va putea rãpi. Declaraþiile fãcute recent
de dl. Bevin ne-au uluit, prin neînþelegerea manifestatã faþã de jertfele pe care le-am
dat ºi faþã de dreptatea care este a noastrã. Soarele libertãþii pe noi încã nu ne
încãlzeºte. Dar nu mai vrem ºi nu mai putem aºtepta, ci vom face totul pentru ca
Palestina sã devinã cu adevãrat o þarã evreiascã. Uniþi laolaltã, sã fim luptãtorii
destinului nostru”.
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Dl. av. Kiva Orenºtein a citit apoi urmãtoarea
MOÞIUNE
Populaþia evreiascã din Bucureºti, întrunitã astãzi, 18 noiembrie 1945, în sala
„Tomis”, spre a lua poziþie faþã de declaraþiunile privind problema palestinianã a
Excelenþei Sale Dl. Bevin, Ministrul Afacerilor Strãine al Marii Britanii, dupã ce a
ascultat cuvântul exponenþilor iudaismului român, în unanimitate a votat urmãtoarea moþiune:
Reafirmã categoric dreptul imprescriptibil al poporului evreu de a-ºi reclãdi patria
sa în Palestina, cãtre care s-au îndreptat întotdeauna de-a lungul veacurilor de grele
suferinþe ºi aspre vicisitudini sacrele sale aspiraþiuni pentru o viaþã naþionalã înnoitã.
Protesteazã cu ultima energie în contra oricãror interpretãri sau discriminãri,
care s-ar aºeza în calea înfãptuirii acestui drept.
Protesteazã, în special, în contra acelor pãrþi ale declaraþiilor fãcute de
Excelenþa Sa Dl. Ministru al Afacerilor Strãine, dl. Bevin, prin care d-sa aduce o
interpretare restrictivã declaraþiei Balfour ºi mandatului asupra Palestinei, conferit Angliei de cãtre Soc. Naþiunilor[10], acte care constituie angajamente internaþionale ce nu sunt susceptibile a fi modificate prin voinþã unilateralã.
Poporul evreu nu va accepta niciodatã o interpretare filantropicã a nãzuinþelor
sale naþionale ºi respinge orice soluþie care ar tinde sã facã din Palestina un simplu refugiu pentru anumite categorii de evrei nenorociþi.
Eretz Israel este patria poporului evreu ºi acesta trebuie sã fie lãsat sã se întoarcã în þara pe care, cu toate piedicile ºi greutãþile ce a întâlnit în calea sa, a pornit s-o
ridice din paraginã ºi dezolare, prin eforturi nemãsurate ºi jertfe nenumãrate.
Dacã rãzboiul purtat de Naþiunile Unite – ºi care s-a încheiat cu un bilanþ atât
de tragic pentru evrei – a avut un sens etic, acesta s-ar gãsi cu desãvârºire anulat
dacã nu s-ar face poporului evreu marea dreptate pe care el o reclamã de la conºtiinþa omenirii.
De aceea, poporul evreu cere Angliei sã-ºi þinã cuvântul dat.
Aºteaptã ca marea Naþiune Americanã sã arunce în cumpãna istoriei toatã autoritatea ºi sincerul sãu devotament pentru dreptate ºi democraþie, determinând o
soluþie favorabilã dreptelor revendicãri naþionale ale poporului evreu.
Apeleazã la URSS – ale cãrei armate, în mersul lor glorios, au salvat de sub
apãsarea jugului fascist cele mai compacte resturi de supravieþuitori evrei – sã sprijine poporul evreu în lupta sa de eliberare naþionalã ºi socialã.
Se îndreaptã cãtre marea familie a Naþiunilor Unite, cãrora le cere sã aºeze la
temelia impozantului edificiu de dreptate, pe care vor sã-l ridice, reparaþie istoricã
pe care omenirea o datoreazã poporului evreu.
Populaþia evreiascã din Bucureºti este solidarã cu conducãtorii sãi, în lupta
care aceºtia o duc pentru:
a) Abolirea Cãrþii Albe.
b) Libera imigraþie.
c) Stat evreiesc în Palestina.
Iudaismul român proclamã în faþa lumii cã, alãturi de întregul popor evreu,
face zid în jurul lui „Jewish Agency for Palestine”, mandatarul sãu legitim întru
susþinerea revendicãrilor naþionale ale iudaismului universal ºi trimite salutul sãu
cald Iºuvului, care luptã pentru izbânda sa.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Relaþii Externe, dos. 18/1945, f.2-4)
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[1] Arnold Schwefelberg (1896-1979), avocat din Bucureºti, colaborator apropiat al lui W.
Filderman. Este tatãl Veronicãi Porumbacu, poetã ºi militantã comunistã în ilegalitate. În 1946
este ales în conducerea secþiei române a Congresului Mondial Evreiesc, în acelaºi an participând ºi la Conferinþa de pace de la Paris. Autor al unei broºuri intitulate Condiþiunile asimilãrii evreilor, Bucureºti, 1946, în care propune un program socio-economic în ce priveºte
asimilarea evreilor rãmaºi în România. În iunie 1952 este arestat sub acuzaþia de a fi sprijinit
miºcarea sionistã. Dupã eliberarea din închisoare mai rãmâne câþiva ani în þarã, ca funcþionar
la ADAS, dupã care se stabileºte în Israel. Este autorul unui volum de memorialisticã,
Amintirile unui intelectual evreu din România, ediþie, prefaþã ºi note de Leon Volovici,
Bucureºti, Edit. Hasefer, 2000.
[2] De la ªimon Bar Kohba, conducãtorul revoltei antiromane din Iudeea, din 132-135 e.n. Au
urmat represalii sângeroase, fiind uciºi mai bine de 500.000 evrei, ºi s-au impus restricþii în
ceea ce priveºte practicarea cultului iudaic.
[3] Benjamin Disraeli (1804-1881), om politic ºi romancier britanic, provenind dintr-o familie
de evrei aºchenazi. A fost în mai multe rânduri ministru de finanþe, iar apoi prim-ministru în
guverne conservatoare, fiind unul din apropiaþii reginei Victoria.
[4] Edgar Kanner va fi arestat în 1951 ºi eliberat în 1956.
[5] Eduard Manolescu (1896-1949), nãscut la Burdujeni în familia unui medic, absolvent al facultãþii de drept din Iaºi. La începutul anului 1948 a luat poziþie contra lui W. Filderman.
[6] Din 1947, Dan Ieºeanu va fi membru în Comitetul Executiv al Organizaþiei Sioniste din
România (cf. Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 132/1947, f.6).
[7] Paul Iscovici era membru în Biroul CC al CDE ºi secretar general al acestuia, unul din adversarii lui W. Filderman (vezi P. Iscovici, Sfârºitul unei formule, în „Unirea”, IV, 1948, nr. 107
din 1 ianuarie, p.1). Înainte de rãzboi fusese profesor la Drãgãºani ºi Piteºti, dupã care s-a stabilit la Bucureºti, predând la o ºcoalã a comunitãþii evreieºti.
[8] Miºmar era partidul politic al adulþilor evrei din România, care susþinea programul politic
ºi ideologia miºcãrii Haºomer Haþair, activând între 1945-1949. Ulterior, „Miºmar” a fost numele ziarului în limba românã al partidului Mapam din Israel (1970-1990).
[9] Aceastã grupare avea ºi o publicaþie, „Buletinul Hehaluþ”, ce a apãrut în 14 numere între
1946-1948. Ea oferea informaþii asupra iºuvului palestinian, a centrelor de educaþie prin muncã
agricolã din þarã (ahºarele) ori activitãþile sioniste de la noi sau din afarã. (Haluþ – pionier, întemeietor de aºezãri agricole.).
[10] La 2 noiembrie 1917, ministrul de externe englez Arthur James Balfour a dat o declaraþie
în numele guvernului sãu, care prevedea întemeierea unui „Cãmin” evreiesc în Palestina.
Declaraþia a fost inseratã ºi în tratatul de pace cu Turcia de la Sévres (10 august 1920), iar prin
hotãrârea Consiliului Ligii Naþiunilor din 24 iulie 1922, Marea Britanie a primit mandat asupra
Palestinei.

45
Act constitutiv
Dr. Ioseph Berkowitz din Bucureºti, str. Lipscani no. 12, Noel Bring din
Bucureºti, str. Popa Nan no. 123, Saul Regenstreif din Bucureºti, str. Sf. Ion Nou
no. 23, Lupu Karniol din Bucureºti, str. Bãrãþiei 27, Leopold Tenenhaus din
Bucureºti, str. Paris 3, Beniamin Pencu din Bucureºti, str. Visarion no. 27, Albert
Steiner din Bucureºti, str. Mihai Vodã no. 11 bis., Moritz Glueckman din
Bucureºti, str. Aleea 11 Februarie no. 17, Sigmund Colin din Bucureºti, str.
Lipscani no. 30, Henry Streiff din Bucureºti, str. Antim 6, Bernard Galanter din
Bucureºti, str. Artei 16, S.M. Blumenfeld din Bucureºti, cal. Cãlãraºilor 46, Adolf
Hirsch din Bucureºti, str. Labirint 94, Isidor E. Leibovici din Bucureºti, str. Oituz
no. 46, M. Schoenberg din Bucureºti, str. Uranus 38, ing. David Carniol din
Bucureºti, str. Sf. Apostoli 16, Emil Hamerling din Bucureºti, str. ªepcari 15, Adolf
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Schwartz din Bucureºti, str. Albiºoara no. 5, Iancu M. Finkel din Bucureºti, str.
Carol 34 ºi L.M. Samsony din Bucureºti, str. B. Cataragi 15.
Declarãm înfiinþatã Societatea Noua Fraternitate, conform alãturatelor statute,
care fac parte integrantã din actul constitutiv. Sediul societãþii este în Bucureºti,
str. Sf. Apostoli 14. Aportul patrimonial al societãþii: numerar lei 100.000 (una suta
mii) ºi mobilier în valoare de 75.000 lei (ºaptezeci ºi cinci mii lei).
Subsemnaþii, constituiþi în adunarea generalã, alegem pe termen de un an urmãtorul comitet de direcþie: Noel Bring ºi Saul Regenstreif, casier Lupu Karniol,
secretar financiar Beniamin Pencu, secretar protocolar Leopold Tenenhaus, mentor Albert Steiner. Cenzori: Adolf Hirsch, Emil Hamerling ºi Mauriciu Steinberg;
cenzori supleanþi B. Galanter, M. Hubert ºi M. Glueckman.
Pentru obþinerea autorizãrii de persoanã juridicã din partea justiþiei, dãm mandat domnului dr. Joseph Berkowitz, cu deplinã împuternicire, de a face toate formalitãþile necesare, putând angaja ºi un avocat în acest sens, cu dreptul de a ne
reprezenta pe noi ºi societatea noastrã la Tribunal, instanþele superioare, ministere,
conform legii pentru dobândirea personalitãþii juridice, putând uza de orice cãi de
atac, de a depune memorii ºi întâmpinãri, de a consimþi la orice modificare de
Statute[1], pe care eventual le-ar cere Ministerul de Justiþie, are într-un cuvânt dreptul de a îndeplini tot ce va fi necesar ca societatea noastrã sã capete fiinþã juridicã.
Redactor ºi martor
Gabriel Schaeffer[2], avocat, str. Sf. Apostoli 58.
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 28/1945, f.5)
[1] Statutele se aflã în acelaºi fond arhivistic, f.6-10.
[2] Gabriel Schaeffer (n. 1894, la Brãila), licenþiat în litere ºi ºtiinþe juridice, fusese în perioada
interbelicã preºedintele Confederaþiei Studenþilor Evrei din România.

46
Inspectoratul Jandarmi Oradea
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 2 din 2 ianuarie 1946
Inspectoratul Jandarmi Oradea este informat cã în oraºele sale de frontierã
funcþioneazã asociaþii de evrei polonezi care se ocupã numai cu organizaþiile de
contrabandã peste frontierã, folosindu-se de maºini care nu pot fi controlate.
Inspectoratul deþine date precise în aceasta privinþã, care au fost comunicate
Inspectoratului Regional de Poliþie Oradea, pentru supraveghere ºi urmãrire.
Inspector Jandarmi Oradea
Lt-col. Gh. Nistor

ªef Serviciu Poliþie
Maior I. Cãproiu

[Documentul conþine urmãtoarea adnotare: „Nu este informaþie serioasã”]
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 64/1945, f.17)
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ªedinþa cu reprezentanþii organizaþiilor de masã
11 ianuarie 1946
Au luat parte: tov. Vasile Luca, tov. Liuba[1], tov. Ofelia Manole, tov. Alexandra
Sidorovici[2], tov. [Nichifor] Stere, tov. [Mihai] Magheru, tov. Jianu (OSP)[3], tov.
Popper[4], tov. Chivu Stoica, dr. Mezincescu[5].
[...]*
Tov. Popper: În 20 minute voi citi esenþialul acestui raport. (Citeºte raportul
Comitetului Democrat Evreiesc).
Tov. Luca: Ca teorie ai mers cam departe în privinþa „poporului evreu”. Pentru
a fi popor nu îndeplineºte condiþiunile. E în contrazicere ºi cu teoria stalinistã
asupra naþiunii. Eu când am vorbit la conferinþã, a fost tot pe baza dialecticii. Nu
se poate face o naþiune în mod artificial. Am arãtat cã fascismul ºi persecuþiile
evreilor au creat un anumit sentiment naþional ºi dorinþa de a deveni o naþiune –
dar nu este. Dacã afirmãm cã este, atunci lupta noastrã ar trebui sã fie pentru o republicã federativã în þara noastrã, pentru autonomie. Aici avem un singur popor,
poporul român, ºi diferite populaþii. Nici ca o naþionalitate unitarã nu pot fi socotiþi evreii, pentru cã cei din Transilvania sunt unguri ºi cei de aici români. Existã
sentimentul naþional ºi anumite revendicãri specifice. Sentimentul naþional a fost
creat în urma antisemitismului. Consecinþele acestuia sunt dorinþa de a pleca în
Palestina, sau de a pleca undeva, pentru a crea un cãmin naþional. Cine poate sã
susþinã ºi sã rezolve aceasta? În nici un caz nu fascismul, care merge spre exterminare.
Noi nu suntem împotriva plecãrii, tocmai pe baza dreptului lor, pentru cã oamenii cautã o ieºire, dupã cum nu putem fi de acord de a face pentru aceasta un
rãzboi pentru interesele imperialiste engleze, între arabi ºi englezi. Înainte englezii, care au creat toatã aceastã tendinþã în Palestina, au vrut sã aibã pe evrei
acolo, ca apãrãtori împotriva tendinþelor de independenþã naþionalã a arabilor, ºi
acum, când aceastã miºcare creºte acolo, Anglia tot mai mult foloseºte
neînþelegerile dintre evrei ºi arabi, îi aþâþã pentru a abate populaþia de la ideea de
libertate ºi de luptã naþionalã. Nu e aºa simplu de rezolvat problema. De aceea am
spus cã nu se poate rezolva prin metoda de luptã între evrei ºi arabi. Nu e aºa uºor
de gãsit ieºirea, dar dacã evreii de aici vor sã plece, treaba lor. Dar înainte de a
pleca, ºi cei care nu vor sã plece, trebuie sã se încadreze în regimul democratic,
pentru cã altfel nu în Palestina sau altundeva vor ajunge, ci în lagãre sau
morminte. Aceasta am arãtat eu la întrunire ºi aceasta trebuie sã fie ca o linie de
activitate mai departe. ªi toþi cei care s-au abãtut de la aceastã linie au greºit.
Nu trebuie sã numim „popor” aceastã populaþie din þarã, dar nici nu trebuie sã
jignim deºteptarea acestui sentiment naþional ºi trebuie sã þinem cont de el. Poate
n-am þinut cont la început destul de serios când am spus cã nu trebuie nici un fel
de organizaþie evreiascã, ci toate sã intre în cadrul democraþiei. Comitetul
Democrat Evreiesc are rolul de a þine seamã ºi de acest sentiment naþional, nãscut
ca urmare istoricã, ca urmare dialecticã a persecuþiilor împotriva evreilor, ca urmare a rãzboiului.
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Sunt unele chestiuni care le puneþi dupã pãrerea mea greºit, cum sunt revendicãrile în privinþa deportaþilor. Sigur, trebuie de fãcut ceva ºi trebuie de dat ceva,
dar eu ºtiu cât de greu ºi cu ce mari lupte am scos ceva pentru alþii.
Tov. Liuba: De exemplu, ei nu sunt încadraþi în Ministerul Naþionalitãþilor.
Tov. Luca: Dar nici nu existã ca naþiune.
Tov. Liuba: Dar în fapt existã. Dacã nu punem noi unele chestiuni, vine Joint-ul
ºi le pune. Nu se pot neglija unele probleme, care existã de fapt. Încadrarea are o
importanþã din punct de vedere politic.
Tov. Luca: Tocmai din punct de vedere politic, nu ºtiu dacã aceastã încadrare
nu ar duce la un mai mare ºovinism evreiesc. Eu nu spun ca sã nu se ocupe guvernul cu problemele lor, dar ca sã fie recunoscuþi ca naþionalitate aparte, asta-i
altceva. Sunt poate o sutã de mii de evrei, care nu se socotesc decât români sau unguri de naþionalitate. Nu mergem noi dupã sioniºti.
Tov. Popper: Asta e ºi poziþia Uniunii Sovietice.
Tov. Luca: În Uniunea Sovieticã evreii nu sunt recunoscuþi ca naþionalitate.
Ceea ce a fãcut Uniunea Sovieticã, cu Biro-Bidjian, e tacticã faþã de propaganda
fascistã. Aceastã recunoaºtere în primul rând va avea ca urmare o întãrire a antisemitismului, evreii vor fi deci strãini în þara noastrã, pe când aºa spunem cã sunt
români de altã religie.
Tov. Liuba: Trebuie gãsitã o formulã pentru a împãca lucrurile.
Tov. Luca: ªi nici nu poþi face douã naþionalitãþi evreieºti, pentru cã cei din
Ardeal n-au nici o comunitate cu evreii din Regat. Recunoaºterea naþionalitãþii
aparte provoacã ºovinismul românesc ºi evreiesc. Bundismul[6] în organizaþiile
democratice nu e sãnãtos. Pe de altã parte însã, guvernul trebuie sã se ocupe cu rezolvarea problemelor evreieºti specifice, care existã, ºi culturale ºi altele.
Tov. Popper: ªcolile evreieºti nu sunt subvenþionate de Ministerul Educaþiei
Naþionale, ci primesc de la Ministerul de Finanþe un fond de 50 milioane, care
reprezintã 50% din cheltuielile ºcolilor evreieºti.
Tov. Luca: Pentru cã ºcolile voastre nu sunt de stat, sunt ºcoli confesionale.
Tov. Mezincescu: Voi nu trebuie sã faceþi analogie între ºcolile evreieºti ºi
maghiare, ci între ºcolile evreieºti ºi cele greco-catolice sau catolice, care de
asemenea nu sunt subvenþionate de MEN. Apoi, la ºcolile maghiare pot merge ºi
români, la voi nu. Comunitatea le susþine.
Tov. Luca: Aºa cã eu sunt contra de a pune problema de naþionalitate aparte. Existã
un anumit sentiment naþional, ºi o parte din evrei vor sã plece în Palestina, dar naþionalitate aparte nu sunt. Sunt zeci de mii de evrei care ar protesta contra acestui lucru.
Tov. Popper: Problema precizãrii liniei noastre principale e de cea mai mare
importanþã pentru munca noastrã practicã, pentru cã ne gãsim în faþa unei populaþii urbane, politizatã de multã vreme ºi la care problemele politice au o mare ascuþime. Deci, linia noastrã politicã în sectorul evreiesc decide munca noastrã
concretã în acest sector. În ceea ce priveºte chestiunea unui popor, nu suntem pe
linia cã formeazã un popor. Când am spus acest cuvânt, am citat declaraþiile
Partidului Comunist Palestinian, care vorbea de poporul evreu din Palestina.
Tov. Luca: Ce ar fi dacã evreii acum ar pretinde sã poatã întrebuinþa în administraþie limba lor, aºa ca ungurii.
Tov. Popper: Populaþia evreiascã din România vorbeºte româneºte ºi apoi nici
nu existã o populaþie evreiascã compactã. Dar se pune problema de a considera cã
populaþia evreiascã din România nu e numai ºi numai româneascã, cãci aceasta nu
corespunde realitãþii.
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Tov. Luca: Nimeni n-a spus asta! Am spus cã existã la ei un anumit sentiment
creat de antisemitism, dar aceasta nu înseamnã cã trebuie recunoscuþi ca naþionalitate aparte, dacã nu vrei sã te sinucizi. ªovinismul românesc va striga atunci
„Afarã cu ei din þarã!”. Trebuie sã sprijinim cultura lor ºi tot ce e just. Dar nu vã
lãsaþi conduºi de sioniºtii fasciºti, reacþionari.
Noi recunoaºtem acest sentiment de care vorbeam, dar nu-l încurajãm, pentru
cã nu aduce nici un folos evreimii ºi ar fi absolut greºit de a-i recunoaºte ca naþionalitate aparte. Nimeni nu neagã sentimentul naþional, ei ar vrea sã devinã o naþiune,
dar pentru aceasta trebuie o dezvoltare istoricã. Nimeni nu neagã existenþa anumitor revendicãri, dar nu pe chestiunea naþionalã, ci pentru nevoile evreilor, pentru
rezolvarea acestor probleme cu democraþia româneascã, în cadrul statului românesc. Dar voi alunecaþi pe linia naþionalistã ºovinã a fasciºtilor evrei. Rolul vostru e
sã combateþi aceastã agitaþie naþionalistã. Trebuie sã vã ocupaþi cu problemele micilor meseriaºi, comercianþi evrei. Nu lucraþi cu întreaga masã, pentru cã nu se
poate uni întreaga masã niciodatã. Capitalistul, speculantul nu se uneºte cu muncitorul sau funcþionarul evreu. Voi sã aveþi la bazã muncitorul, micul meseriaº, micul
comerciant, funcþionarul – sã le apãraþi interesele, sã nu luaþi poporul evreu unitar
cu revendicãri specifice. Filderman se împãca foarte bine cu Maniu. El nu doreºte
sã plece în Palestina. Se împãca foarte bine ºi cu jefuirile lui Antonescu.
Aceasta e linia noastrã ºi am subliniat foarte ascuþit, când am combãtut tendinþa de a uni pe toþi evreii. Voi trebuie sã reprezentaþi interesele maselor evreieºti, nu
pe linie naþionalã, ci pe linia revendicãrilor sociale, economice, culturale, împreunã cu celelalte forþe democratice. Sã nu ne lãsãm noi influenþaþi. Nu trebuie ca
voi sã intraþi în discuþie cu aceºti sioniºti, în loc sã arãtaþi revendicãrile juste ale
evreilor. Marea masã a evreilor nu se gândeºte la emigrarea în Palestina, cãci vãd
ce-i acolo. Deci nu încercarea de a izola din punct de vedere naþional. Nu negãm
acest sentiment, dar nu-l încurajãm. Trebuie sã fim dialectici. Cãutãm sã atragem
pe evrei alãturi de noi, pentru democraþie, pentru revendicãrile nu ale lui
Filderman ºi ale bandei lui capitaliste, ci a maselor nevoiaºe, mai mult din Uliþa
Evreiascã decât din Lipscani. Aceasta e linia. Deci, noi recunoaºtem dreptul celui
ce vrea sã plece de a pleca, dar pânã ce eºti aici, lucreazã cu noi.
Tov. Popper: Chiar ºi Partidul Comunist Palestinian spune...
Tov. Luca: Nu intereseazã ce spune el. Cominternul a fost desfiinþat tocmai
pentru cã fiecare þarã are condiþii deosebite. Eu nu mã orientez niciodatã dupã ce
spune Partidul Comunist Maghiar, nici mãcar dupã ce face Partidul Comunist
bolºevic în condiþiile din Uniunea Sovieticã. Nu vã luaþi dupã Partidul Comunist
Palestinian, ci dupã Partidul Comunist Român.
Tov. Popper: Dar el tocmai combate pe comuniºtii evrei din celelalte þãri, care vor
sã plece, ºi aratã cã aceºtia trebuie sã lupte acolo unde se gãsesc. (Citeºte pasajul).
Tov. Liuba: Sunt douã chestiuni care trebuie clarificate, care nu sunt clare nici
pentru Comitetul Democrat Evreiesc. În primul rând, în politica externã, poziþia
noastrã e clarã. Noi punem chestiunea, cine doreºte sã plece o poate face. Dar
problema centralã este cea internã, lupta alãturi de forþele democratice. Aici nu
trebuie pusã mecanic aceastã problemã a atitudinii faþã de democraþie ºi susþinerea
guvernului, cum face Comitetul Democrat Evreiesc.
Tov. Luca: De exemplu, ce atitudine a luat CDE la Tg. Mureº, unde evreii deportaþi au primit un sanatoriu ºi acum umblã prin oraº ºi fac speculã ºi nu vor sã
pãrãseascã sanatoriul, care nu poate fi astfel folosit pentru bolnavi. Ce atitudine a luat
CDE? Desigur cã FND-ul nu primeºte CDE. Nu-l putem primi pentru cã nu suntem
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noi singuri, nu depinde numai de PCR. Dar fãrã a fi primit, totuºi colaboreazã. Nu vã
lãsaþi provocaþi în discuþii pe chestia internaþionalã, cum este tendinþa sioniºtilor. Voi
recunoaºteþi dreptul, dar nu se poate cuceri aceasta alãturi de reacþiune.
Tov. Popper: În privinþa organizaþiilor sioniste, ei se declarã gata sã meargã alãturat de forþele democratice ºi sã le sprijine nu numai acum, ci de mult, ºi noi am
respins.
Tov. Luca: Sunt ºi fasciºti, legionari, care declarã acest lucru, dar nu-i putem
primi.
Tov. Liuba: Dar ne intereseazã, pentru cã sunt de exemplu organizaþii de
tineret.
Tov. Luca: Dacã vor sã plece, noi nu negãm dreptul lor, dar nici nu recunoaºtem
cã toatã evreimea din România formeazã o naþionalitate aparte. Deci, dacã n-au altã
vinã decât aceea cã se simt ca o naþionalitate evreiascã ºi vor sã plece, poftim, colaborãm cu ei, dar nu mergem pe linia lor de a recunoaºte toatã evreimea ca o
naþionalitate.
Trebuie însã sã fim elastici ºi sã nu jignim sentimentul naþional creat deja la
anumite categorii de evrei, dar nici nu sprijinim întãrirea lui. Ne ocupãm cu mobilizarea elementelor sãrace, pentru sprijinirea revendicãrilor lor.
Tov. Popper: Aº vrea sã te rog, dacã mai sunt ceva observaþii la raportul pe care
l-am dat, sã mi le transmiþi prin tov. Liuba.
Tov. Luca: Da, la revendicãri. Sã vã dãm oameni... Sã vi-i creaþi voi.
Tov. Liuba: A promis judeþeana, sunt evrei în partid. Este de exemplu dr. Sandu
Lieblich[7], care va lucra la ei.
Tov. Luca: ªi cu ziarul, organizaþi voi rãspândirea ziarului.
Tov. Popper: Cerem sã fie rãspândit ºi de membrii de partid evrei. Dar cu presa
partidului?
Tov. Luca: Poate voi mai scrie eu ceva.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 8/1946, f.2, 5-8)
* Fragmentul lipsã nu face referinþã la tematica volumului.
[1] Liuba Chiºinevschi (n. 1911), de origine evreiascã, soþia lui Iosif Chiºinevschi ºi prietenã intimã a Anei Pauker, alãturi de care a fost condamnatã în 1936. Ulterior a fost vicepreºedinte al
Confederaþiei Generale a Muncii (1944) ºi membru al CC al PCR (1945-1955), membru al
Prezidiului Marei Adunãri Naþionale (1948-1955) ºi în Comisia de control a partidului, secretar
al Consiliului Central al Sindicatelor (1957). În timpul regimului Ceauºescu a îndeplinit funcþii
minore, precum cea de activist al Consiliului Sindicatelor din sectorul II al capitalei (în 1971).
[2] Alexandra Sidorovici-Brucan (1906-2000), acuzator public pe lângã Tribunalul Poporului,
deputat de Bucureºti în Marea Adunare Naþionalã (1946-1952), iar din 29 mai 1948 secretar
general la Ministerul Minelor ºi Petrolului. A fost soþia lui Silviu Brucan.
[3] Marin Jianu (n. 1913), adjunct al ministrului Afacerilor Interne (1948-1952), implicat în coordonarea procesului de reeducare din închisorile comuniste.
[4] Maximilian Popper (n. 1895), absolvent al facultãþii de medicinã din Bucureºti. Dupã 1945
devine profesor universitar ºi ºeful serviciului de boli pulmonare al spitalului „Caritas” din
Capitalã. Era totodatã ºi preºedintele Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România.
[5] Eduard Mezincescu (n. 1909), comisar al guvernului pe lângã Liga Operelor Sociale (1945),
secretar general al Comitetului Central de ajutor al regiunilor lovite de secetã (1947), ministru al
Artelor ºi Informaþiilor (1948-1949), preºedinte al Comitetului pentru Artã (1950-1952), funcþie
din care este destituit. Din 1955 lucreazã la Ministerul Afacerilor Externe, devenind ministru adjunct (1956-1966), iar apoi ambasador în Suedia, Danemarca ºi Norvegia (pânã în 1976).
[6] Uniunea Generalã a Muncitorilor Evrei din Lituania, Polonia ºi Rusia era cunoscutã uzual
sub denumirea de Bundul Evreiesc ºi avea ca obiectiv principal abolirea antisemitismului în
aceste þãri.
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[7] Sandu Lieblich, membru PCR, medicul personal al lui Vasile Luca ºi al altor lideri de partid, arestat în februarie 1953 ca spion sionist, având legãturi cu „Joint Distribution Committee”.
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Nr. 10.019/1946 ianuarie 20
Leg. Jand. Maramureº
Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþia Siguranþei ºi Ord. Publice. Bucureºti
La ordinul dvs. nr. 45.488/1946, referitor la reclamaþia fãcutã de cãtre comunitatea evreiascã.
Am onoare a înainta alãturat întreaga corespondenþã, împreunã cu una copie
dupã dosarul cu cercetãrile fãcute în legãturã cu cele reclamate de evreii din comuna Viºeul de Jos ºi Borºa, judeþul Maramureº.
Am onoare a raporta cã din cercetãrile fãcute de cãtre Comandantul Sectorului
Viºeul de Sus, sublt. Caramangiu Paul, s-au constatat urmãtoarele:
1. Din cercetãrile fãcute se constatã cã cele raportate prin adresa nr. 4466/1945
a Federaþiei Comunitãþii Evreieºti din România nu corespund adevãrului, în cea
mai mare parte.
În comuna Viºeul de Sus nu s-au semnalat cazuri ca casele evreieºti sã fi fost
ocupate de români, iar la înapoiere sã nu fi fost restituite evreilor în cauzã. Un singur caz s-a întâmplat în acea comunã, când locuitorul Tomoiagã Gheorghe a refuzat sã restituie casa reclamantei Kunitz Dora ºi pentru care fapt s-au dresat acte,
iar procesul verbal a fost înaintat Judecãtoriei Rurale Viºeul de Sus, care proces în
prezent este în curs de judecatã.
2. În ceea ce priveºte cã s-ar fi spart geamurile la casele evreieºti, de asemenea
nu s-au semnalat cazuri, decât un singur caz în cursul lunii octombrie 1945, când
unii necunoscuþi au spart geamurile la locuinþa evreului Gantz Eber, pentru faptul
cã evreul Freid Solomon din comuna Borºa a intrat în locuinþa d-lui inginer
Coman, pe care l-a ameninþat cu moartea de acel evreu. Evreul vãzând cã nu poate
face nimic din cauzã cã inginerul a cerut ajutorul locuitorilor din jur, acesta a fugit
pe motivul cã locuitorii îl urmãreau pentru a-i trage socoteala, pentru ce ameninþã
lumea fãrã de nici un motiv. De asemenea, acest caz a fost cercetat de subsemnatul ºi dl. prefect al judeþului Maramureº, iar dosarul a fost înaintat Parchetului
Tribunalului Maramureº, pentru judecare.
În ceea ce priveºte cã evreii din comuna Viºeul de Jos ar fi fost ameninþaþi cu
moartea, nu este adevãrat.
3. În ceea ce priveºte comuna Cinea, nu se aflã în judeþul Maramureº, în
schimb se aflã Cuhea, însã în acea comunã de la venirea jandarmeriei noastre nu
s-au semnalat cazuri ca evreii sã fi fost împuºcaþi.
4. În ceea ce priveºte cã s-a aruncat o grenadã în Sinagoga din comuna Sãliºtea
de Jos, este adevãrat, însã nu se poate preciza dacã aceastã grenadã a fost aruncatã
de vreo persoanã, sau cã a fost rãmasã încã din timpul ungurilor. Din cercetãrile
fãcute de cãtre comandantul sectorului Dragomireºti, la data de 30 septembrie
1945, se constatã cã aceasta ar fi numai o simplã înscenare, pentru a avea motiv de
rãzbunare asupra românilor. Ba, ceva mai mult, dacã grenada era aruncatã din
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afarã, era imposibil sã nu fi fost rãnitã cel puþin vreo persoanã, dacã nu chiar
moartã. Însã în urma exploziei nu a murit nimeni ºi nici n-a fost rãnit nimeni. De
aici se poate deduce clar cã aceasta a fost numai o înscenare.
Comandantul Legiunii Jand. Maramureº
Cãpitan Teodor I. Popescu

ªeful Bir. Siguranþei
Plut. Repta Vasile

[ANEXA 1]
De pe adresa nr. 476 din 5 decembrie 1945 a Biroului Central Ortodox Israelit din
Transilvania ºi Banat.
Cãtre Preºedintele Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi
Avem onoare a vã supune urmãtoarele:
Ni s-a comunicat din diferite comune din judeþul Maramureº cã au loc excese
antisemite din partea þãranilor localnici, ca de exemplu:
În Viºeul de Jos din jud. Maramureº, þãranii au ocupat casele evreieºti nevroind
sã le evacueze la sosirea deportaþilor.
Au spart geamurile caselor evreieºti.
Evreii sunt bãtuþi ºi ameninþaþi cu moartea.
În Cinea, jud. Maramureº, a fost împuºcat un evreu.
În Sãliºtea de Jos, jud. Maramureº, s-a aruncat o grenadã în timpul serviciului
divin în Sinagogã.
În Romuli, jud. Nãsãud, au fost loviþi ºi jefuiþi mai mulþi evrei întorºi din deportare.
Vã rugãm respectuos sã binevoiþi a interveni de urgenþã locului în drept, pentru a se lua mãsuri urgente de curmare a acestei situaþii.
Cu deosebitã stimã.
Secretar general
Adler S. Aldea
[ANEXA 2]
J. No. 35.237/1946
Domnule Ministru,
Suntem informaþi cã în comunele Viºeul de Jos ºi Cinea, din judeþul Maramureº, au avut loc incidente cu caracter antisemit.
Evrei, care s-au reîntors din deportarea în care au fost târâþi de cãtre guvernarea
fascisto-maghiarã, au fost bãtuþi, ameninþaþi cu moartea ºi supuºi la diferite vexaþiuni de cãtre aceia care se instalaserã în casele lor, un evreu fiind chiar asasinat,
luându-le bunurile ºi averile ºi care acum refuzã a le restitui.
Nãdãjduim cã veþi binevoi a da dispoziþii organelor de poliþie ºi jandarmerie
din întreg teritoriul Ardealului de Nord ca sã dea asistenþã tuturor evreilor care se
reîntorc din deportare ºi urmeazã a se instala în casele din care au fost izgoniþi ºi
a-ºi relua bunurile care în mod abuziv le-au fost luate de cãtre fasciºtii maghiari.
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Ne permitem a solicita acest lucru, deoarece tulburãrile cu caracter antisemit
nu sunt decât opera fasciºtilor, care urmãresc distrugerea democraþiei ce se instaureazã în þarã ºi nepedepsirea lor ar fi contrarie Constituþiei, care garanteazã
deplin egalitatea tuturor cetãþenilor – indiferent de origine –, ca ºi legile asupra
Statutului Naþionalitãþilor[1] ºi nenumãratelor declaraþii ale guvernului democratic, care conduce þara.
Nãdãjduim, d-le ministru, cã veþi binevoi a lua în considerare gravitatea
faptelor expuse de noi ºi veþi lua de îndatã mãsurile în consecinþã, pentru ca astfel drepturile ºi libertãþile acordate tuturor cetãþenilor þãrii de cãtre Constituþie ºi
legi, ca ºi opera de înlãturare a oricãror discriminãri ºi agitaþii bazate pe cauze de
rasã ºi urã, sã fie definitiv înlãturate.
Primiþi vã rog d-le ministru asigurarea deosebitei noastre consideraþii.
Preºedinte,
Dr. W. Filderman
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 144/1946, f.1-2, 16, 139)
[1] Se referã în primul rând la Legea nr. 86 pentru Statutul Naþionalitãþilor Minoritare, publicatã în „Monitorul Oficial”, nr. 30 din 7 februarie 1945.
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NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 741 din 26.I.1946
Informãm urmãtoarele:
Majoritatea locuitorilor din judeþ ºi oraºul Huºi, care sunt complet lipsiþi de
mijloace de existenþã, îºi manifestã nemulþumirea cã la evreii din oraºul Huºi
s-ar afla cantitãþi apreciabile de cereale, alimente, zahãr, bumbac etc, ascunse, ºi
cer insistent sã se facã cercetãri ºi descinderi de cãtre organele poliþieneºti din
localitate.
Se observã cã ura contra elementului evreiesc creºte pe zi ce trece, ºi aceasta
mai ales din cauzã cã în timp ce populaþia suferã de foame, evreii nu duc lipsã de
nimic, ci trãiesc mult mai bine, ca în timpurile normale.
Locuitorii care au fost dupã cereale în regiunile excedentare, pe unde au trecut
nu au vãzut nici un evreu tremurând de frig sau de foame prin diferite localitãþi
sau prin gãri, ci numai ºi numai români.
Mãsuri luate: semnalat cazul Poliþiei Huºi; luat mãsuri de identificare a colportorilor acestor zvonuri, pentru a se stabili dacã printre aceºtia nu sunt elemente
reacþionare.
Comandantul Legiunii Jandarmi Fãlciu
Cãpitan Surugiu Vasile
Raportat: Inspectoratul G-l al Jandarmeriei; Inspectoratul Jandarmi Iaºi
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã de Poliþie, dos. 94/1946, f.192)
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Copie de pe adresa nr. S-176 din 31 ianuarie 1946 a Comisiei Aliate de Control din
România, cãtre dl. ministru al Afacerilor Interne, Teohari Georgescu[1].
În România se gãsesc circa 300 de evrei demobilizaþi din Armata Roºie, care au
fost mobilizaþi la eliberarea lor din lagãre pentru un serviciu temporar în Armata
Roºie ca interpreþi ºi altele.
Aceºti evrei demobilizaþi la timp au fost echipaþi cu uniforme ale Armatei
Roºii, înzestraþi cu actele corespunzãtoare (doveditoare) a serviciului lor în Armata
Roºie ºi lãsaþi la vatrã.
Actualmente aceste elemente, care vorbesc toþi ruseºte ºi româneºte, majoritatea lor basarabeni, s-au stabilit în România ºi folosesc uniforme sovietice, având
la îndemânã ºi documente sovietice, în scopuri de câºtig. Ei se deplaseazã neîmpiedicaþi de nimeni pe cãile ferate, practicând o mare speculã, fãcând tot felul de
afaceri de târg negru.
S-au aranjat ca atunci când unul dintre ei este prins de organele noastre de control, atunci ei se dau drept supuºi români care vremelnic au servit în Armata Roºie.
Dacã însã ei sunt supuºi controlului autoritãþilor române, atunci ei scot la ivealã
actele ruseºti, dându-se drept ostaºi sovietici, compromiþând astfel Armata Roºie.
Trebuie luate mãsuri urgente de ridicare a actelor sovietice de la elementele
susarãtate, curmându-le posibilitatea de a face târg negru sub aspectul ostaºilor sovietici.
ªeful Statului Major al Comisiei Aliate de Control din România
Gen. loc. Vinogradov[2]
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 38/1946, f.2)
[1] Teohari Georgescu (1908-1976), cu numele iniþial de Burah Tescovici, membru de partid din
1929, arestat întâia datã în 1933 pentru manifeste tipãrite clandestin, dar curând eliberat datoritã prestaþiei avocatului evreu Iosif Schraer. Dupã 23 august 1944 devine subsecretar de stat
la Ministerul de Interne, iar de la 6 martie 1945 titularul acestui departament, pânã în 1952. Pe
linie de partid a fost membru al Secretariatului, al Biroului Politic ºi al Comitetului Central al
PCR. La 18 februarie 1952 a fost arestat pentru „deviere de dreapta” (acuzaþii aduse în principal Anei Pauker ºi lui Vasile Luca), însã nu a fost condamnat, nemaiocupând nici o funcþie de
partid ºi devenind directorul Combinatului Poligrafic „13 Decembrie” din Bucureºti (19531972). Vezi H. Nestorescu-Bãlceºti, Teohari Georgescu (1908-1976), în „Arhivele totalitarismului”, III, 1995, nr. 1, p.210-213; idem, Epurarea lui Teohari Georgescu, 1952, în „Arhivele
totalitarismului”, VI, 1998, nr. 4, p.189-214).
[2] Generalul locotenent D. Vinogradov era vicepreºedintele Comisiei Aliate de Control din
România. Prin ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei nr. 40.040 din 25 februarie
1946, adresa de mai sus a fost trimisã la toate posturile de jandarmi din þarã.

186

