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Marele Stat Major. Secþia a II-a
Biroul Contrainformaþii
Sintezã contrainformativã
pe luna ianuarie 1947
[...]*
Partea a II-a: Populaþia
IV. Naþionalitãþile conlocuitoare
3. Evrei
Sunt anumite manifestãri care dovedesc nemulþumirea unor cercuri de evrei
faþã de mãsurile de democratizare a þãrii, urmãrite de guvern. Se pare cã interesele lor personale nu sunt satisfãcute de aceste mãsuri, din care cauzã acele cercuri
comenteazã defavorabil situaþia guvernului.
De asemenea, sunt semnalate cã unele oficine de emigrare din capitalã ºi Arad
sunt deservite de evrei care, urmãrind un scop material, întreþin continuu ideea
emigrãrilor continue peste graniþã.
Cazuri concrete în anexa nr. 13.
[...]
Anexa nr. 13
Cazuri concrete referitoare la manifestãrile unor evrei
1. Organizaþia sionistã „Bettarism” din Arad, cu reºedinþa în strada Mareºal
Averescu nr. 2, pregãteºte pentru luna viitoare (februarie) un transport de emigranþi. Pânã în prezent sunt 26 persoane înscrise pentru a emigra. Transportul este
proiectat a pleca prin Timiºoara în Iugoslavia, de unde va fi dirijat mai departe.
2. În capitalã, funcþioneazã oficine care se ocupã cu emigrãrile clandestine ale
evreilor din Palestina. Acestea sunt conduse de evrei. Sunt sigur cunoscuþi pânã
în prezent urmãtorii: dr. Kiva Orenstein, de profesiune avocat, nãscut la Iaºi în
anul 1896, cetãþean român de religie mozaicã, ofiþer de rezervã, domiciliat în
Bucureºti, b-dul Domniþei nr. 49. De curând s-a înapoiat dintr-un voiaj fãcut în
Palestina ºi conferenþiazã în fiecare sãptãmânã la cercul „Iubirea Fraternã” din str.
Sf. Mina despre impresiile din cãlãtorie. ªedinþele se þin în salã închisã ºi numai
cu invitaþii speciale, emise de cãtre secretariatul cercului.
3. Raymond Presente Iosef, de profesiune avocat, nãscut în Bucureºti în anul
1919, cetãþean român de religie mozaicã rit spaniol, domiciliat în Bucureºti, str.
Dionisie Lupu. Se bucurã de mare influenþã printre evreii de rit spaniol.
4. Ernest Dewill, de profesiune funcþionar particular, nãscut la Petrouþi, judeþul
Storojineþ-Bucovina, în anul 1904, domiciliat în Bucureºti, b-dul Tache Ionescu
27.
Aceºtia activeazã în diferite oficine clandestine pentru a emigra în Palestina.
(Arh.St.Bucureºti, Ministerul de Rãzboi. Marele Stat Major, dos. 216/1947, f.22, 63)
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Comitetul Democratic Evreiesc Dorohoi
RAPORT DE ACTIVITATE
pe luna ianuarie 1947
Populaþia evreiascã a judeþului Dorohoi, dupã cea mai recentã statisticã,
numãrã astãzi 11.000 suflete, la o populaþie totalã a judeþului de 218.000 suflete.
În oraºul Dorohoi populaþia evreiascã este 7888 suflete; în Tg. Sãveni 1037. În
Mihãileni 685 suflete, iar în Darabani 1179 suflete ºi în Rãdãuþi 112 suflete. În comunele rurale din judeþ trãiesc 108 suflete[1].
Populaþia evreiascã a acestui judeþ este grupatã în comerþ, meserii, profesiuni
libere ºi o micã parte în funcþiuni publice.
Din cauza situaþiei economice grele a acestui judeþ, o mare parte dintre micii
meseriaºi nu-ºi mai pot agonisi existenþa. De asemenea ºi micul comerþ este în suferinþã. Numãrul panoerilor este în continuã creºtere. Un numãr mic de evrei mai
pãstreazã o situaþiune economicã bunã, mai ales în regiunea Sãveni, unde industria
alimentarã, datoritã dezvoltãrii din ultimii ani, le-a adus acestora venituri importante.
În judeþul nostru, mai ales în oraºul Dorohoi, existã un numãr important de
repatriaþi din Transnistria, ce nici pânã astãzi n-au reuºit sã-ºi refacã gospodãriile
distruse ºi nici sã-ºi refacã poziþiile lor economice, aceºtia trãind din expediente.
Existã de asemenea ºi un numãr destul de mare de orfani ºi vãduve din
Transnistria, ce necesitã ajutoare masive. O statisticã asupra acestor categorii de
evrei nu s-a întocmit pânã în prezent.
Influenþa Partidului Comunist asupra populaþiei evreieºti este evidentã, ea
putând fi verificatã la toate acþiunile partidului.
În Uliþa Evreiascã, CDE, închegând unitatea tuturor organizaþiilor evreieºti, a
reuºit sã le eclipseze pe acestea, afirmându-se ca un organism cãlãuzitor al
evreimii locale.
Organizaþiile sioniste din Dorohoi desfãºoarã o largã activitate ºi sunt privite cu
simpatie de masa evreiascã. Cadrele lor active nu sunt mari ºi sub raport calitativ
sunt foarte inferioare. Organizaþia NOS [Noua Organizaþie Sionistã] este cea mai
numeroasã, însã cadrele ei nu au prizã în masa evreiascã. Aceastã grupare sionistã
de dreapta totuºi colaboreazã în CDE, depunând o muncã sincerã în toate acþiunile
noastre. În ziua alegerilor parlamentare, aceastã organizaþie a depus o activitate
vrednicã de remarcat.
În CDE din Dorohoi singurele resoarte închegate sunt: resortul cultural ºi resortul feminin. Legãturile CDE din oraº cu subcomitetele din centrele de plasã sunt
foarte slabe.
În cursul acestei luni, CDE a organizat o singurã conferinþã, la care tov. I.
Saiovici a vorbit despre scriitorul Ilyia Ehrenburg, omul ºi opera. Conferinþa a fost
mult gustatã de cãtre un numãr de circa 100 de persoane. Biblioteca CDE este în
curs de organizare, necesitând fonduri ce au fost promise de cãtre Joint.
Situaþia instituþiilor evreieºti din Dorohoi continuã a fi aceea arãtatã în raportul nostru ultim – în care am fãcut o descriere detaliatã a acestor instituþii ºi a oamenilor ce stau în fruntea lor.
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Schimbarea Comitetului Comunitãþii Evreieºti din Dorohoi se impune în mod
categoric, cãci nu este admisibil ca în fruntea spitalului, azilului ºi a altor instituþii
sã se mai gãseascã vechile cozi de topor ale partidelor istorice (Lazãr Linscher,
Herºcu Ciubotariu, Ovidiu Messingher ºi alþii). În afarã de aceasta, aceste elemente, precum ºi multe altele, ce se mai aflã în posturi de rãspundere, sunt elemente necinstite ºi urâte de masa evreiascã.
Existã ºi în conducerea Bãncii de Credit Mãrunt elemente ce trebuiesc înlãturate. E vorba aici de Efraim Pomârleanu, care conduce aceastã instituþie dupã
bunul sãu plac, ceilalþi membri din Consiliul de Administraþie fiind oameni de
paie manevraþi de el. Cãminul „Ort”, care se organizeazã acum, de asemenea este
acaparat de cãtre Efraim Pomârleanu, care cautã sã-ºi introducã acolo acoliþii sãi,
înlãturând în mod sistematic oamenii ce stau aproape de noi.
Pe planul revendicãrilor populaþiei evreieºti, CDE din Dorohoi nu s-a afirmat încã
pânã în prezent. Aceste revendicãri sunt multiple ºi se impune organizarea unui birou
juridic în cadrul CDE, care sã fie pus la dispoziþia populaþiei evreieºti în mod gratuit.
În judeþul nostru existã un puternic curent antisemit alimentat de elementele
reacþionare, care instigã populaþia la pogromuri ºi revoltã, susþinând cã evreii au
hambare pline cu grâne în timp ce þãranii mor de foame. Se impune o muncã de lãmurire din partea elementului etnic din partid, pentru lãmurirea maselor asupra
scopurilor adevãrate ale acestei agitaþii antisemite. De asemenea, se cere o muncã
din partea comuniºtilor evrei, pentru lãmurirea maselor evreieºti, cãci anumite elemente ºovine evreieºti, printr-o purtare nejustã, alimenteazã valul de antisemitism.
În oraºul Dorohoi avem urmãtoarele organizaþii sioniste: Organizaþia Sionistã
Ichud, Miºmar, Haºomer Haþair, Organizaþia Mizrachi, Organizaþia Klal-Sionistã ºi
Organizaþia sionistã NOS. Aceºtia fac deseori întruniri, care însã nu sunt frecventate de cãtre masele largi evreieºti.
Situaþia financiarã a CDE este foarte precarã – fonduri din partea partidului nu
primim, din care cauzã munca se duce foarte greu. Dacã am fi alimentaþi cu fonduri de cãtre partid am putea duce o muncã mai intensã.
Spre exemplu: Am organizat în ziua de 25 ianuarie o conferinþã în cadrul CDE,
cheltuielile de pregãtire a acestei conferinþe au fost de 150.000 lei, aceastã sumã n-a
fost plãtitã de noi pânã acum, ea fiind angajatã de cãtre responsabilul CDE. De
asemenea, lipsa unui sediu propriu îngreuneazã munca.
În ultimele zile am primit din partea CARS-ului evreiesc (Comitetul Central)
suma de 5.000.000 lei pentru o cantinã. Întrucît deschiderea unei cantine comportã cheltuieli mult mai mari, comitetul CARS din Dorohoi a decis ca sã înscriem
la Cantina OZE din Dorohoi un numãr de 25 pauperi, care sã poatã lua masa timp
de o lunã, pentru aceastã sumã.
Colectarea de fonduri pentru CARS este foarte dificilã aici, dat fiind numãrul
mare al celor ce nu pot contribui, precum ºi numãrul mare de colete ce se fac
aproape zilnic aici.
Responsabil CDE
[indescifrabil]
(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 22/1945, f.175-176)
[1] La recensãmântul din 1930 situaþia se prezenta astfel: la nivelul întregului jud. Dorohoi, cu
o populaþie totalã de 43.707 locuitori, erau 12.811 evrei; în oraºul Dorohoi – 5820 evrei (la
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15.866 locuitori); în Darabani – 1917 evrei (la 10.748 locuitori); în Mihãileni – 1490 evrei (la
3686 locuitori); în Sãveni – 1774 evrei (la 4953 locuitori). Cf. Recensãmântul general al populaþiei României din 29 decembrie 1930, publicat de Sabin Manuilã, vol. II, Bucureºti,
Imprimeria Naþionalã, 1938, p.XLV. Asupra acestei comunitãþi vezi David Shlomo, Generaþii de
iudaism ºi sionism – Dorohoi (Sãveni, Mihãileni, Darabani, Herþa, Rãdãuþi Prut), I-IV, Tel Aviv,
Edit. Papyrus, 1992, 1994, 1996, 1998 (autorul este actualmente preºedintele Organizaþiei israelienilor originari din oraºul ºi judeþul Dorohoi).
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Comitetul Democratic Evreiesc Suceava
Raport de activitate pe luna ianuarie 1947
Colectivul de comuniºti care lucreazã în cadrul CDE-ului este format din trei
tov. care, înainte de ºedinþã, se întrunesc pentru a hotãrî care sã fie atitudinea faþã
de anumite probleme care se ridicã. Comitetul CDE se prezintã închegat.
Resorturile însã nu sunt închegate, afarã de resortul juridic, care se întruneºte ori
de cîte ori se ridicã probleme juridice de rezolvat.
Cei mai activi membri ai CDE-ului sunt reprezentanþii Ichudului, care oricând
este nevoie ei mobilizeazã întreaga organizaþie a lor pentru a aplica hotãrârile
CDE-ului.
Legãtura dintre CDE ºi CC-CDE se þine ºi prin corespondenþã, în cazuri urgente
telefonic ºi chiar prin delegaþi care pleacã în mod special la Bucureºti. Mai avem
comitete ale CDE ºi la Iþcani ºi împrejurimi, care trebuie activizate.
În luna aceasta n-am avut nici un fel de manifestãri culturale. Aceasta se datoreºte lipsei de activitate a IKUF.
Resortul feminin are un comitet organizat, însã în ultima lunã n-a þinut nici
o ºedinþã. Au organizat un bal al cãrui venit au donat CARS-ului. Totodatã colaboreazã cu UFDR ºi FDFR [Frontul Democrat al Femeilor din România]. Resort
de tineret nu este organizat, însã de câte ori e nevoie îl mobilizãm pentru diferite
acþiuni.
În domeniul asistenþei sociale: În decursul lunii trecute ºi în luna aceasta comunitatea a împãrþit efecte ºi alimente primite prin Joint, în general lucrurile au
fost împãrþite în mod just, dar totuºi au rezultat o serie de nemulþumiri,
nemulþumiri inevitabile la asemenea acþiuni. Pentru a satisface nemulþumirile
s-au schimbat o parte din membrii comitetului comunitãþii. OSE împarte circa
50 mese zilnic la copiii orfani. Nu sunt nemulþumiri de felul cum funcþioneazã
aceasta.
Prin oamenii noºtri, noi avem o influenþã destul de mare asupra acestor instituþii. Este în proiect de a înfiinþa un spital cu fonduri date de Joint. Am depus un
proiect la organizaþia Ort din Bucureºti, pentru a înfiinþa o ºcoalã profesionalã,
însã pânã în prezent nu am primit nici un rãspuns, care trebuia sã conþinã ºi aprobarea comitetului pentru emigraþie din Geneva.
Banca de credit acþioneazã în oraºul nostru, însã nu-ºi îndeplineºte menirea,
deoarece cu creditele pe care le dau meseriaºilor, aceºtia nu sunt în stare sã-ºi
refacã atelierele cu cele necesare, sau o parte din credite sunt date pentru scopuri
speculative, de aceea suntem în aºteptarea directorului Joint-ului, Schwartz, pentru a-i arãta situaþia realã.
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Realizãri:
În ultimul timp noi nu am avut probleme atât de importante, care sã fie necesare intervenþiile pe la autoritãþi, dar în general intervenþiile acestea au fost încununate în majoritatea cazurilor de succes.
Relaþiile populaþiei evreieºti cu populaþia creºtinã este în general bunã, însã,
desigur, sunt ºi de o parte ºi de cealaltã parte infiltrãri ºovine. Noi pe linia CDE
combatem în permanent aceste infiltrãri.
Organizaþiile sioniste au o influenþã destul de mare în rândul populaþiei
evreieºti, cele mai puternice sunt cele de stânga: Ichud, Miºmar ºi pe urmã klalsioniºtii. Relaþiile noastre cu aceste organizaþii sunt în general bune, în sensul cã
orice programare sau linie nouã pe plan local este acceptatã în unanimitate de ei.
În general, comuniºtii evrei care lucreazã în instituþii aplicã întocmai dispoziþiile
primite pe cale administrativã ºi ºefii instituþiilor sunt mulþumiþi de felul cum lucreazã, însã sunt ºi din aceia care fac excepþie. Relaþiile dintre organizaþia de partid ºi sectorul evreiesc sunt normale.
(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 22/1945, f.177)
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Brigada a III-a Siguranþã
Grupa a III-a

11 februarie 1947

Notã despre Partidul Klal-Sionist din România
Partidul Klal-Sionist din România cu sediul în str. Oþetari nr. 5.
Este nãscut din fuziunea grupãrilor Klal-Sioniste Centralistã ºi a Sioniºtilor
democraþi. Motivul acestei fuziuni a fost urmãtorul: ambele grupãri au aceeaºi ideologie sionistã ºi prin fuzionare au înþeles sã rãspundã directivelor ultimului congres sionist de la Basel.
Organizaþia este încadratã în cadrul organizaþiei sioniste din România, care are
sediul în Bucureºti, str. Remus nr. 15.
Partidul are ca scop promovarea idealurilor progresiste ale poporului evreu,
luptã pentru promovarea primatului naþional în orice împrejurare ºi în orice domeniu de acþiune internã ºi externã privind emanciparea naþional-politicã, spiritualã
ºi social-economicã a poporului evreu, exprimatã prin: a) politicã autonomã
naþionalã în Galut; b) Palestina – stat evreu independent. Partidul Klal-Sionist din
România se organizeazã ºi luptã în cadrul programului Uniunii Mondiale KlalSioniste.
Partidul Klal-Sionist din România este o organizaþie politicã democraticã care
cuprinde în obiectivele ei finale lupta pentru emanciparea politicã naþionalã a
poporului evreu prin recunoaºterea Palestinei ca stat evreiesc ºi pe acelea privind
realizarea restratificãrii sociale, în primul rând prin agriculturã ºi pionierat
(Haluþiuth), cu garantarea absolutã a aplicãrii principiilor de justiþie socialã.
Partidul Klal-Sionist din România socoteºte cã nici ideologia, nici clasa, nici
oricare alt grup de interese ºi consideraþiuni politice, social-economice ºi spirituale nu pot crea nici unui individ evreu sau colectivitate evreiascã aspiraþiuni ºi cu atât mai puþin îndreptãþiri de a exploata, asupri sau nedreptãþi în
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numele consideraþiunilor mai sus enunþate pe un alt individ sau pe o altã colectivitate. Sionismul tinde a cuceri ºi conserva libertatea poporului evreu într-o
þarã liberã – patrie naþionalã – pe teritoriu naþional, bazã de egalã protecþie a
drepturilor ºi îndatoririlor egale ale fiecãrui evreu, fãrã deosebire de clasã socialã sau partid.
Partidul Klal-Sionist considerã cã tradiþiile evreieºti sunt ºi rãmân coordonatele indispensabile ale oricãrui sistem de educaþie naþionalã a tineretului, de
aceea va dedica cele mai temeinice eforturi ale conducerii ºi membrilor sãi acestor sectoare de activitate naþionalã, luptã pentru restabilirea ºi pãstrarea caracterului autonom al politicii klal-sioniste în domeniu intern sionist, emancipând
acþiunea politicã klal-sionistã de sub tutela directã sau indirectã a altor curente
sau partide politice sioniste, oricare ar fi orientarea lor politicã. Aceasta, bineînþeles, nu exclude dorinþa de colaborare cu acele forþe ale miºcãrii care prin patriotismul, lealitatea ºi activitatea lor constructivã asigurã realizarea comandamentelor sionismului.
Comitetul Central al Partidului Klal-Sionist are urmãtoarea componenþã: 1. Carol
Berman, str. Masaryk nr. 20; 2. ing. Jean Belfert, str. Oþetari nr. 5; 3. av. Jean Cohen,
str. Sevastopol, nr. 11; 4. Noel Bring, str. Stelei nr. 17; 5. av. Marcu Cohin, str.
G-ral Cristescu nr. 3; 6. S. Eisenberg, cal. Dorobanþilor nr. 62; 7. Leon Itzcar, str.
C.A. Rosetti nr. 24; 8. ing. L. Filderman, str. Paleologu nr. 16; 9. dr. S. Gabe, b-dul
Carol nr. 51; 10. av. M. Nistor, cal. Cãlãraºilor nr. 319; 11. ing. O. Olteanu, b-dul
Mãrãºti nr. 49; 12. Michel Leiba, str. Mircea Vodã nr. 69; 13. dr. L. Mayersohn, cal.
Moºilor nr. 81; 14. av. S. Rosenhaupt, b-dul Maria nr. 2; 15. Jules Salzman, str.
Sofia nr. 19; 16. Herman Weismann, str. Radu de la Afumaþi, nr. 67; 17. I.
Schulimsohn, str. Bursei nr. 1; 18. av. Samy Segal, b-dul Domniþei nr. 12; 19. Rubin
Ungar, str. ªelari nr. 16; 20. Levy Wechsler, str. Italianã nr. 39.
Biroul executiv este format din: 1. Jean Cohen; 2. Leon Itzcar; 3. Marcu Cohin;
4. Michel Leiba.
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 132/1947, f.7)
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Brigada a III-a Siguranþã
Grupa a III-a

11 februarie 1947
Sigurã

NOTÃ
Comunitatea Evreilor de Rit Ortodox[1]
Toþi membrii ortodocºi s-au grupat în Comunitatea Evreilor de Rit Ortodox pentru menþinerea religiei conform prescripþiunilor ortodoxe.
Este persoanã juridicã de drept public, instituþiune de utilitate publicã cu personalitate de drept public, conform „Monitorului Oficial” nr. 89 din 22 aprilie
1928.
Orientarea politicã: Politica guvernului þãrii conform tradiþiei ºi religiei care
prescriu „Legile þãrii sunt legile tale”.
Ca instituþii anexe are: a) 2 bãi rituale[2]; b) 1 ºcoalã talmudicã „Talmud Tora”;
c) 1 dispensar medical; d) 2 cantine populare rituale; e) 16 sinagogi.
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Manifestãri actuale: din punct de vedere al cultului, presã nu posedã.
Comitetul actual este compus din urmãtorii: 1. Goldstein M., preºedinte, str.
Alex. Orãscu nr. 8; 2. Ellenbogen I., preºedinte de onoare, str. Buzoianu nr. 8;
3. Aldea S., secretar general, str. Log. Nestor nr. 21; 4. Solomon I., consilier, str.
Brâncoveanu nr. 3; 5. Nierenfeld S., consilier, str. Carol nr. 32; 6. Rosenberger A.,
consilier, str. Emigrantului nr. 6; 7. Baumzweig A., consilier, b-dul Elisabeta nr. 5;
8. Zickel I., consilier, str. Plantelor nr. 56; 9. Grünberg O., consilier, str. Salvator nr.
39; 10. Rabinsohn H., consilier, cal. Vãcãreºti nr. 72.
Heºvan
Sursa: Org. Sionistã
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 100/1946, f.39)
[1] Sintagma desemneazã pe acei evrei care nu au adoptat inovaþiile iudaismului reformat de
la începutul sec. XIX, rãmânând fideli practicilor ºi credinþelor tradiþionale. Evreii ortodocºi
respectã întru totul legea scrisã ºi legea oralã (aºa cum a fost a fost ea codificatã în ªulhan aruh)
ºi învãþãturile Halahei (jurisprudenþa rabinicã). La noi, ortodocºii s-au declarat pãzitorii Torei,
cultivând istoria poporului evreu ºi pãstrarea propriei identitãþi, opunându-se curentelor laicizante ºi oricãror modificãri aduse liturghiei, pãstrarea separãrii dintre bãrbaþi ºi femei în sinagogã, refuzul de a utiliza orga etc. Evreii ortodocºi din Transilvania au avut o evoluþie specificã,
fiind la rândul lor divizaþi în ultra-ortodocºi (ce grupa pe hasidimi) ºi neo-ortodocºi, care cãutau sã armonizeze tradiþia cu modernitatea.
[2] Comunitãþile ortodoxe au conservat tradiþia bãilor rituale (Mikve), ca mijloc de purificare,
construirea unui asemenea lãcaº fiind supusã unor reguli ce nu pot fi încãlcate. Rostul simbolic ºi spiritual al Mikveieste atât de mare încât o comunitate îºi poate înstrãina sinagoga pentru ca sã-ºi construiascã o baie.
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Brigada III Siguranþã
Grupa a III-a

19 feb. 1947

Notã despre organizaþia sionistã „Haoved Hazioni”,
Cu sediul în str. Oþetari no. 5
Organizaþia „Haoved Hazioni” (Muncitorul Sionist) a luat fiinþã în România în
anul 1945, în componenþa sa intrând organizaþiile: „Baal Malacha”, „Dor Hadas”,
„Hanoar Haþioni”, formând o federaþie de grupãri, face parte din Organizaþia
Sionistã din România.
Aceastã organizaþie s-a format ca un corespondent local al miºcãrii muncitoreºti „Haoved Haþioni” din Palestina, care este încadratã în „Histradui Haovdim”
(Confederaþia Generalã a Muncii din Palestina).
Are ca scop pregãtirea tineretului ºi maturilor evrei în vederea productivizãrii
lor în Palestina. Comitetul de conducere este format din 6 delegaþi, câte 2 din
fiecare grupare componentã.
Membrii actuali ai comitetului de conducere sunt: 1. Moritz Weiss, str. Maria
Rosetti 21; 2. Antler Marcu, str. Oþetari no. 5; 3. Carol Weiss, str. Carol no. 60;
4. Emeric London, str. Maria Rosetti 21; 5. Faibici Lazãr, cal. Moºilor 187; 6. Seidman Avram, str. Constantin Bãlãcescu no. 12.
309

Fiecare organizaþie are manifestãrile sale intime, adicã cursuri de limbã
ebraicã, culturã ebraicã, tineretul îºi face pregãtirea în cãmine de restratificare, sub
egida organizaþiei „Hehaluþ”. Þine întruniri publice, ºezãtori culturale etc.
Kislev
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 132/1947, f.9)
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Orfelinatul Evreiesc Iaºi
Str. Gh. Mârzescu 24

[20 februarie 1947]

Domnule Primar,
Instituþiunea noastrã, care adãposteºte un numãr de 150 de copii orfani din
pogrom ºi bombardamente, se zbate astãzi în mari greutãþi financiare din cauza
timpurilor grele prin care trecem. Subvenþiile ºi cotizaþiile sunt pe zi ce trece mai
mari, veniturile rãmân stabile.
Pentru a remedia situaþiunea grea în care ne gãsim, apelãm la bunãvoinþa dvs.
de a ne acorda un ajutor cu care sã putem ameliora viaþa grea a micilor copilaºi.
În speranþa cã ne veþi acorda ajutorul necesar, primiþi vã rog domnule primar
încredinþarea stimei noastre.
Preºedinte
[indescifrabil]
[Rezoluþie marginalã: „25 februarie 1947. Douã milioane lei din fondul de asistenþã. Ed. Lãzãrescu”]
(Arh.St.Iaºi, Primãria Municipiului Iaºi, dos. 17/1946, f.103)
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Oficiul Reprezentantului Politic al Marii Britanii
(74/7/47)

Bucureºti, 20 martie 1947

Excelenþã,
În urma instrucþiunilor primite din partea primului Secretar de Stat pentru
Afacerile Strãine al Majestãþii Sale, am onoarea de a atrage atenþia guvernului
român asupra marei importanþe acordate acum de guvernul Majestãþii Sale din
Regatul Unit, prevenirii imigrãrii ilegale continue ºi crescânde evreiascã în
Palestina.
În diferite rânduri, în trecut, guvernul Majestãþii Sale a cerut ajutorul guvernului român pentru a preveni plecarea vaselor care nu sunt în bune condiþiuni
pentru navigaþie, suspectate de a fi destinate sã transporte imigranþi ilegali în
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Palestina. Aceste cereri sunt reînnoite acum cu cea mai mare urgenþã, datã fiind
credinþa pe care o are guvernul Majestãþii Sale cã se face o încercare de a stimula
imigraþia ilegalã în Palestina în viitorul imediat.
Fãcând aceastã cerere, trebuie sã se sublinieze cã imigraþia ilegalã evreiascã
care are loc acum nu este un exod de refugiaþi, ci o campanie sionistã organizatã
cu grijã. Guvernul Majestãþii Sale priveºte de aceea cu cea mai mare îngrijorare
aceastã încercare premeditatã de a interveni în propria sa administraþie a
Palestinei ºi de a prejudicia soluþionarea corectã a problemei palestiniene, anticipându-se asupra eventualelor recomandãri ale Naþiunilor Unite. Guvernul
Majestãþii Sale nu poate sã socoteascã orice ajutor dat acestei campanii decât ca o
comportare neprietenoasã care va aduce prejudicii bunelor relaþii.
Excelenþei Sale, Domnului Gh. Tãtãrescu, ministrul Afacerilor Strãine. Bucureºti
(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, Problema 31, vol. 18, f.188)
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ªedinþa cu foºtii acuzatori publici
27 martie 1947
Au luat parte: tov. ministru Teohari Georgescu, tov. ministru Pãtrãºcanu, tov.
Alexandra Sidorovici, tov. Bunaciu[1], tov. [Dumitru] Sãracu, tov. Stoican[2], tov.
Lepãdãtescu, tov. Drãghici[3].
Tov. Teohari aratã concluziile la care a ajuns comisia mixtã în privinþa clasãrilor nejustificate ale dosarelor criminalilor de rãzboi.
Tov. Drãghici: În ceea ce priveºte activitatea Tribunalului Poporului, desigur cã
rostul sãu era altul ºi el n-a fost atins[4]. Adicã, rostul sãu era de a pedepsi pe toþi
criminalii de rãzboi, or, suntem departe de aceasta. Cauzele sunt multe.
Prima ar fi cã de la 23 august sau de la 6 martie, când existau posibilitãþi mai
mari de a stabili date ºi dovezi, au existat posibilitãþi ºi pentru bandiþi de a-ºi stabili alibiuri. Am avut odatã ocazia sã pun mâna pe arhiva Serviciului Secret, care
cuprindea date foarte multe, cu ajutorul cãrora se putea pune mâna pe mulþi
bandiþi. La Serviciul Secret era director general Nicu Stãnescu. Am sigilat aceastã
arhivã, pe care am luat-o cu forþa ºi prin intimidãri, ºi am bãgat-o într-o camerã,
unde am adus câþiva tovarãºi sã strângã material. Dupã câteva zile a venit tov.
Bodnãraº, spunând cã aceasta nu se poate ºi cã sã iau oamenii, cã datele ni le vor
da ei[5]. Ulterior, orice cerere la Serviciul Secret în ceea ce priveºte date asupra
criminalilor, au rãmas fãrã rezultat. Ne dãdeau rãspunsuri vagi, cã n-au date, deºi
din puþinul material cules de noi la început, am putut extrage destul de multe date.
De aceastã arhivã nu ne-am putut folosi ºi în felul acesta au scãpat mulþi.
O a doua cauzã este cã noi am fost prea moi din cauza intervenþiilor de tot felul.
S-a ajuns pânã acolo încât a fost achitat generalul Iliescu, comandantul jandarmeriei din Transnistria, pentru care se fãceau intervenþii prin Titel Petrescu la
acuzatorul public [Constantin] Mocanu. S-a ajuns pânã acolo încât era gata-gata sã
fie achitat în instanþã. Apoi a fost disjuns, l-am reþinut din nou, l-am luat la cabinetul meu ºi deºi era foarte târziu, totuºi am stabilit date dupã care acest om putea
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sã capete cel puþin închisoare pe viaþã. Ulterior însã a fost achitat, acesta e rezultatul. În general, dupã ce a fost scos tov. Bunaciu, Sãracu, eu, a rãmas un activ
destul de slab acolo ºi dupã ce a plecat ºi Stoican a fost lãsat aproape totul la discreþia preºedintelui ºi au achitat pe capete. Astfel, dintr-un lot de 37 arestaþi pe
care i-am lãsat acolo, cu date precise în ceea ce priveºte vinovãþia lor, mare parte
au fost achitaþi.
În ceea ce priveºte Niculescu Octavian de la Odessa, eu sunt acela care l-am
anchetat. Am cerut de la ruºi, prin circa 5-6 intervenþii fãcute prin tov. Bunaciu,
cel puþin ceva indicaþii. Am avut chiar o întrevedere cu Necrasovici ºi
Alexandrov[6]. Le-am arãtat cã e trecut pe lista criminalilor de rãzboi, cã sunt convins cã omul acesta desigur cã a fãcut o mulþime de crime de rãzboi ºi le-am cerut
date. Nu mi-au dat nici un fel de date. L-am þinut vreun an ºi 3 luni arestat ºi cu
toate acestea, nimic...
Tov. Teohari: Niculescu a fost ºeful poliþiei româneºti. Ca noi sã adunãm date
în legãturã cu acesta, trebuia sã le cerem sovieticilor?
Tov. Drãghici: Am interogat peste 30 martori. Am cãutat indicaþii ºi pe la evrei,
care de fapt acolo erau calul de bãtaie, am cãutat ºi la elemente ruseºti, pe ici, pe
acolo prin militari, prin poliþiºtii de acolo în primul rând, dar n-am putut gãsi
nimic, decât o singurã datã cã a bãtut o femeie la un pahar de vin. Dupã acest singur criteriu nu-l puteam stabili criminal de rãzboi, neavând date concrete pentru
a stabili ceva în ceea ce priveºte activitatea acestui om.
Nu vreau sã spun cã s-a fãcut tot, cã n-au fost lipsuri, însã acestea au provenit
ºi din alte motive. Dacã la început veneau mulþi martori ºi fãceau declaraþii, mai
târziu, chestiunea fiind lãsatã mai moale, reacþiunea se întãrea, mulþi martori veneau ºi retractau declaraþiile date. (Pe aceºtia îi arestam). ªi în ceea ce priveºte cabinetele au fost multe insuficienþe. Au fost oameni care au funcþionat ca acuzatori
publici doi ani, fãrã a fi condamnat un singur criminal, care s-au eschivat, ca de
exemplu Pora, Ralescu, Mocanu, Grozdea[7]. Noi þineam ºedinþe în care stabileam
ºi aceste lipsuri. Colectivul lucra în colaborare, însã mãsuri de a îndepãrta aceste
elemente, de a le înlocui cu elemente capabile care sã ducã aceastã activitate, astfel de mãsuri nu am luat ºi n-am putut cuprinde toatã munca.
În ceea ce priveºte activitatea mea, pot sã spun cã, cu mici lipsuri, totuºi am
cãutat sã-mi depun munca cât mai bine. A fost totuºi o chestiune unde ºi ruºii au
intervenit, cu Iorgu Popescu, când m-a chemat Alexandrov, care mi-a spus cã,
chiar cu riscul sã fie puºi în libertate ºi ceilalþi, Iorgu Popescu trebuie scos din
cauzã[8]. Tov. Ana mi-a spus sã lãsãm chestiunea aceasta. Apoi, e o porcãrie procesul acesta de la Iaºi. Partidul nostru acum a început sã fie atacat ºi în Parlament,
cã noi nu dãm drumul acestui proces, atunci când Justiþia e în mâna noastrã,
Tribunalul Poporului la fel. Printre evrei, la Iaºi, e o nenorocire cum se agitã pe
aceastã chestiune, care trebuie terminatã.
În ceea ce priveºte reînfiinþarea Tribunalului Poporului, cred cã aceasta s-ar
putea face, însã fãrã unele mãsuri generale luate de guvern paralel în direcþia
aceasta ºi fãrã un ajutor efectiv din partea tuturor instituþiilor, Tribunalul
Poporului se va crea mort ºi nu va da rezultate. Ruºii au dreptate, pentru cã sunt
sigur cã au scãpat 70% din criminalii de rãzboi. Deci, cu ajutor din partea guvernului, sunt de acord cu înfiinþarea Tribunalului Poporului, dar subliniez, sã primim ajutor din partea guvernului ºi prin SSI ºi peste tot de unde avem nevoie.
Tov. Bunaciu: E foarte adevãrat cã Tribunalul Poporului nu ºi-a îndeplinit rolul.
Cauzele sunt unele obiective, altele subiective, adicã ale noastre, ale acelora care
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am lucrat acolo. Cele obiective sunt de douã feluri: 1) Împrejurarea cã Tribunalul
Poporului a funcþionat abia la 6 luni dupã 23 august, timp suficient pentru a face
sã disparã o serie întreagã de probe, de acte, de dosare arse. Am gãsit arhiva din
Transnistria, din Basarabia arse. Întârzierea aceasta, cu tot ce a urmat, cu reacþiunea care scotea capul, a fãcut ca mulþi oameni, care dupã 23 august erau hotãrâþi
sã declare banditismele comise, sã ezite ºi sã nu mai vinã. 2) A doua cauzã obiectivã este cã crimele, 90% dintre ele, s-au petrecut pe teritoriu care nu mai era românesc, adicã în Transnistria, Basarabia, Bucovina de nord. Martorii nu mai erau pe
teritoriul nostru ºi noi trebuia sã recurgem la mãrturia unor oameni care majoritatea au fost pãrtaºi la aceste crime. Totuºi, dupã 6 martie, când a venit noua lege
a acestui Tribunal, când am luat noi rãspunderea, am reuºit sã provocãm interesul
maselor pentru aceasta ºi sã vinã prin martie ºi aprilie o avalanºã de oameni care
sã ne facã declaraþii. Aveam dosare multe cu material adunat ca sã facem procese
bogate. A început primul proces. A urmat apoi comutarea pedepselor, care a demobilizat ºi masa ºi ne-a demobilizat ºi pe noi, acuzatorii publici, poate. Lumea
cerea „Moarte criminalilor de rãzboi!”, ºi prin comutarea pedepselor a fost demobilizatã, spunându-ºi „dupã comutare vine ºi amnistierea”. Aceasta e realitatea[9].
Evreii mai cu seamã au fost foarte descurajaþi. În sânul Tribunalului a fost de
asemenea o micã demoralizare. Am discutat cu tov. Pãtrãºcanu. Ni s-a spus: „O sã
mergem înainte” – ºi am reuºit sã antrenãm ºi acuzatorii publici ºi poporul. Dupã
aceea au venit judecãrile acelea foarte puternice din mai, iunie, iulie ºi august. A
venit apoi criza[10], când regele n-a mai semnat prelungirea Tribunalului, în august 1945, când am avut o întrerupere de activitate pânã în martie 1946.
În acelaºi timp, o altã cauzã care ne-a oprit în elanul nostru, mai ales al comuniºtilor, era frânarea care venea din partea guvernului, ºi tov. Pãtrãºcanu ºtie cã am
discutat aceasta cu dânsul, când am venit ºi cu un memoriu scris. De altfel, erau
mulþi oameni pe care îi judecam ºi care spuneau: „Tot pe mine mã judecaþi, care am
primit ordin de la cei mai mari” – ne spuneau aceasta în instanþã. Marea majoritate
dintre miniºtrii lui Antonescu erau liberi. De câte ori îi arestam se intervenea ºi la
un moment dat, în septembrie 1945, din 60 miniºtri de ai lui Antonescu, aveam 5 în
stare de arest, 4-5 erau în Uniunea Sovieticã, 7-8 dispãruþi, iar restul de circa 45 erau
liberi în þarã. ªi acuzatorii publici ºi funcþionarii noºtri îºi puneau întrebarea: „Tot
spre cei mici mergem? Iar e acarul Pãun vinovat?” Antonescu însã nu era judecat.
Acestea au fost cauzele obiective care au împiedicat ca Tribunalul Poporului
sã-ºi îndeplineascã rolul istoric care trebuia sã-l aibã în România. Noi tot timpul
am fost conºtienþi de aceste lipsuri, le-am discutat cu tov. Pãtrãºcanu, le-am discutat în celula noastrã ºi am venit ºi la CC cu document scris. N-am primit
rãspuns, ni s-a spus sã aºteptãm.
În ceea ce priveºte clasãrile: E adevãrat cã au fost unii acuzatori publici care n-au
pornit cu atâta hotãrâre, au fost poate ºi comuniºti printre aceºtia, dar au fost ºi
ceilalþi, mai ales Mocanu, Pora. Rãspunderea însã e a noastrã. De ce n-am putut
condamna? Dacã judeci pe cineva în faþa unui complet de judecatã, trebuie sã-i
aduci probe. Dar acuzatul, fiind de exemplu comandant, în Transnistria sau
Basarabia, marea majoritate a martorilor erau acolo. Am mers atunci la sovietici, la
Alexandrov, i-am fãcut cereri scrise sã ne dea material. Ne-a spus: „O sã vinã cu
avionul” – dar n-am primit nimic. N-am avut sprijin din partea lor. Ne-au spus cã
au material, dar noi nu l-am primit.
Care au fost lipsurile noastre? Poate lipsa de vigilenþã câteodatã, când am fãcut
clasãri, pentru cã acuzatorii publici veneau la mine când propuneau clasarea
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definitivã ºi eu discutam cazurile ºi întrebam ºi pe tov. Pãtrãºcanu. Prin august,
când nu vedeam perspectiva judecãrii, am stabilit sã eliberãm pe cei arestaþi, ºi
când va veni o lege nouã sã-i arestãm din nou. Aºa a fost pânã în noiembrie, cât
am stat acolo. Dupã acea datã cunosc activitatea din contactul pe care l-am avut
cu tov. Stoican ºi Pãtrãºcanu, ºi cred cã au fost cam aceleaºi lipsuri. ªtiþi cã chiar
pe cei condamnaþi nu-i duceam unde trebuia, ci în spitale. ªi azi sunt prin spitale,
ºi cu paza slabã ºi coruptibilã, care existã, ies de multe ori ºi se plimbã prin oraº.
Cred cã reînfiinþarea Tribunalului Poporului poate fi cerutã guvernului român
ºi pe baza tratatului de pace. Comisia de control poate sã ne cearã ºi cred cã este
chiar necesar sã se facã o lege cu caracter permanent. Nicãieri, în toate þãrile, nu
este o astfel de lege cu termen limitat. Noi am luat exemplul Bulgariei. Au putut fi
de multe ori unele clasificãri nejustificate, dar vom putea reveni asupra lor. Dar
esenþial nu este acest lucru. Sunt multe clasificãri nejustificate mult mai importante ºi mai grave decât cele indicate aici. Sunt ºi mai multe cazuri care nici mãcar
n-au fost cercetate. Cauzele sunt fie cã n-am putut sã ne sesizãm, pentru cã nimeni
n-a venit sã ne reclame...
Tov. Teohari: De unde ºtiþi cã sunt grave?
Tov. Bunaciu: N-au fost cercetaþi foºtii prefecþi din locurile pe unde s-au petrecut crime, decât foarte rar, pentru cã noi n-am avut niciodatã aceastã linie generalã cã toþi aceia care au avut posturi de rãspundere în guvernul antonescian sã fie
arestaþi. Începând chiar cu guvernul lui Antonescu, nici toþi membrii lui n-au fost
arestaþi, ci am avut ca linie sã arestãm numai pe acei care au fost la departamente
mai importante, ceilalþi nu. De exemplu, Petrovici de la Educaþie, care a otrãvit sufletul tineretului, care prin prestigiul lui a ajutat atât de mult guvernul Antonescu,
n-a fost niciodatã nici mãcar arestat[11]. Brãtescu-Voineºti de asemenea s-a spus sã
nu-l arestãm[12], Ovidiu Vlãdescu care n-a fost nici mãcar cercetat[13]. Desigur,
greºeli s-au fãcut cu ocazia acestor clasãri. Trebuie însã privitã problema în mare,
dacã putem ºi trebuie sã judecãm pe toþi vinovaþii de dezastrul þãrii.
Tov. Teohari: Ne intereseazã ce s-a fãcut de la înfiinþarea Tribunalului Poporului. Cine ºi-a putut închipui cã pentru acuzatorii publici n-a fost clar cã Tribunalul
Poporului trebuie sã judece pe criminalii de rãzboi? Pentru cã au fost discriminãri
grave...
Tov. Pãtrãºcanu: Am avut concepþia sã lovim pe aceia care au avut rãspunderi.
Am lovit numai pe anumiþi ziariºti ºi pe anumiþi militari[14].
Tov. Bunaciu: Dacã începeam cu toþi jandarmii care au dat câte o palmã...
Tov. Teohari: Aici e vorba de crime.
Tov. Pãtrãºcanu: Am lucrat ºi eu cu Alexandrov. I-am dat dosarele principale
ale lui Aramã ºi ei ºi-au spus cuvântul, acesta sã meargã, acesta nu... Dupã aceea
a rãmas sã lucreze Bunaciu cu el.
Tov. Bunaciu: Am þinut contact permanent.
Tov. Teohari: Cine a intervenit pentru miniºtrii guvernului Antonescu?
Tov. Bunaciu: Sovieticii.
Tov. Pãtrãºcanu: Au avut obiecþiuni asupra lui Petrovici, Jienescu[15] ºi încã
unul.
Tov. Bunaciu: ªi în chestiunea militarilor am avut o linie. De exemplu, în legãturã cu procesul masacrelor de la Iaºi, Stavrescu era pe front ºi nu s-a putut judeca
acest proces fãrã el[16]. Aºa s-a fãcut cã procesul nu s-a judecat. Trebuia sã fie Cuza
în fruntea procesului acestuia ºi nu gãinarii aceia din Iaºi. De exemplu, pe Macici
cu greu l-am scos de pe front. Au fost ºi alþi militari din aceºtia. Ar fi trebuit de
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asemenea sã judecãm pe toþi magistraþii, dar linia a fost: numai pe acei care au
depus patimã în exercitarea funcþiunii lor. Linia n-a fost justã, dar aºa ni s-a dat.
Tov. Teohari: Dacã un preºedinte de tribunal condamna la moarte pentru cã aºa
e legea, înseamnã deci cã n-are nici o vinã?
Tov. Pãtrãºcanu: Cine a depãºit, cine a pus patimã în executarea funcþionãrii
lui, trebuia condamnat.
Tov. Teohari: Cine se îndoieºte cã un preºedinte de tribunal când a condamnat
la moarte nu a condamnat din urã?
Tov. Bunaciu: Nici pe Aramã nu l-am putut judeca. Aceastã lipsã de hotãrâre s-a
rãsfrânt pânã jos. Noi am spus: Dacã nu condamnãm pe cei mari, ce facem cu
ceilalþi? Am venit aici ºi n-am primit nici un rãspuns categoric. Rãmâne ca azi, în
condiþiuni mai bune sã vinã o lege, sau cea veche sã fie prelungitã ºi pusã problema, politizatã, ºi Tribunalul are toatã posibilitatea sã-ºi îndeplineascã aceastã misiune. Suntem singura þarã care n-a condamnat nici 10% din criminalii de rãzboi.
Oamenii noºtri au fost majoritatea conduºi de ideea aceasta de a condamna cât mai
mulþi oameni când au început aceastã muncã.
Tov. Stoican: Într-o conferinþã care am avut-o cu acuzatorii publici am spus cã
dacã aceste dosare vor ajunge în mâna sovieticilor, în starea în care se gãsesc, vom
avea o gravã rãspundere. Care sunt cauzele acestei situaþii?
Activitatea mea la Tribunal se împarte în douã pãrþi: una pânã la plecarea tov.
Bunaciu, când am lucrat la un cabinet anchetând detaºamentele de muncã obligatorie, ºi a doua parte, dupã plecarea tov. Bunaciu, când am avut conducerea
Tribunalului în locul sãu. În prima fazã am lucrat dupã directivele stabilite în
colectivul nostru de acolo, dupã instrucþiunile date de ºeful Tribunalului, tov.
Bunaciu, ºi am crezut cã acestea sunt ale partidului, ale guvernului ºi ale sovieticilor, ºi le-am aplicat întocmai. Totuºi azi vãd cã în concluziile în aceste comisii
mixte – eu spun sovietice, întrucât concluziile nu sunt ale reprezentanþilor noºtri,
adicã ai Ministerului Justiþiei ºi Internelor, care sunt în dezacord cu concluziile sovietice...
Tov. Teohari : Delegaþii noºtri sunt de acord cu eliberarea lui Cetate?
Tov. Stoican: Delegaþii noºtri au citit lucrãrile din dosarul sovieticilor ºi ei au
tras concluziile. Delegaþii noºtri au spus de la început cã nu semneazã ºi nu sunt
de acord. Pânã la luarea conducerii Tribunalului, nu cunosc decât lucrul cabinetului meu în legãturã cu detaºamentele de muncã obligatorie. Era vorba de acei
care au aplicat tratamente neomenoase în aceste detaºamente evreilor. Linia era cã
vor fi condamnaþi acei care au fãcut cruzimi ºi nu aceia care au aplicat acelaºi
tratament care se aplicã din nefericire ºi ostaºilor români în armatã de cãtre superiorii lor. Am înþeles cã aceastã directivã este stabilitã de comun acord cu partidul,
cu sovieticii, cu guvernul. De la cabinetul meu s-a stabilit sã se facã douã loturi de
acuzaþi. Azi vãd cã sovieticii, din aceste dosare gãsesc 55% rãu clasate, pe considerentul cã chiar douã palme dacã s-au dat cuiva, este o crimã de rãzboi. Atunci însã,
la judecare, directivele au fost altele.
Dupã ce am luat conducerea Tribunalului Poporului, dupã decembrie, situaþia
a fost urmãtoarea: în cazurile comune am lucrat dupã aceleaºi directive de pe timpul lui Bunaciu. În cazurile importante am lucrat luând contact cu tov. Pãtrãºcanu,
care era ministrul Justiþiei, pentru cã nu puteam veni pe cale ierarhicã de la celula mea pânã la CC. Am avut douã chestiuni importante: aceea a foºtilor demnitari
din Transnistria ºi chestiunea Antonescu. Chestiunea Antonescu s-a soldat dupã
cum ºtiþi[17]. Chestiunea demnitarilor, ale cãror dosare s-au moºtenit de pe timpul
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lui Bunaciu, a rãmas în suspensie pânã ce sovieticii ne vor da probe. În primãvarã
a venit la mine locotenentul Popov, aghiotantul lui Alexandrov, cu care m-am înþeles foarte bine. A venit cu o listã întreagã ºi m-a întrebat care e situaþia acestora.
Erau majoritatea foºti demnitari. I-am dat un tablou scris: cutare clasat, cutare
aºa..., indicând la fiecare situaþia. I-am arãtat cã pentru aceia din Transnistria nu
avem nici un fel de probe. „Daþi-ne dvs., poate aþi gãsit arhive; dvs. aveþi pe acei
care au suferit, noi nu avem decât pe foºtii lor complici, subalternii lor, câteva mãrturii ale evreilor”, care pentru noi au constituit un material foarte delicat ºi cu care
se lucra foarte greu, întrucât fie cã erau timoraþi, fie cã spuneau „bine cã am scãpat cu viaþã”, ºi nu ne dãdeau mãrturii, sau a doua zi dupã darea declaraþiei, veneau ºi retractau. Era deci un material greu de lucrat. I-am spus cã am þinut
dosarele în aºteptarea probelor lor. „Dacã nu ne daþi suntem siliþi sã le clasãm”. N-am
primit nimic. Am þinut aceste dosare pânã când le-am clasat.
În ceea ce priveºte magistraþii, au fost judecaþi numai 2: Popescu-Vlãdoianu ºi
Manea Cristea. Manea Cristea pentru corupþie ºi primul care fãcea parte ºi din SS,
mai mult ca..., decât ca judecãtor.
Înainte de a se desfiinþa Tribunalul ºi de a trece procesele la Curtea de Apel,
am mers cu chestiunea magistraþilor la tov. ministru, i-am spus chestiunea ºi tov.
ministru, probabil consultându-se cu CC-ul, a hotãrât cã nu e oportun ca magistraþii sã fie judecaþi ca magistraþi, pentru aplicarea legii, ºi atunci am trimis dosarele deschise. Cristescu a fost eliberat înainte de Crãciun, în urma dispoziþiunilor
date de tov. Pãtrãºcanu. De asemenea ºi Bãlºanu.
Tov. Pãtrãºcanu: Era hotãrât sã nu fie absolviþi, sã rãmânã în suspensie?
Tov. Stoican: Sovieticii ne-au promis material ºi în procesul Antonescu ºi nu
ne-au dat nimic. În ceea ce priveºte dosarul masacrelor de la Iaºi, cu o zi înainte
de a-l trimite instanþelor militare, am spus cã nu se poate face procesul dacã nu figureazã generalul Stavrescu, pentru cã altfel înseamnã cã punem Tribunalul în
situaþie de inferioritate ºi ne facem de batjocurã. Tov. Pãtrãºcanu a discutat ºi cu
Susaicov[18], care i-a spus cã pentru moment Stavrescu nu poate fi trimis în judecatã. El era pe atunci inspector de armatã la Piteºti.
Eu sunt de acord cã n-au fost condamnaþi nici 50% din criminalii de rãzboi, dar
principala cauzã cã acest Tribunal ºi aceastã judecatã n-a putut fi dusã pânã la
capãt este cã nu a fost fãcut într-un regim comunist, ci în regimul în care suntem
ºi de multe ori am avut de luptat – pot s-o spun aici – cu însuºi primul ministru,
care m-a chemat ºi a þipat la mine. Odatã era de faþã ºi Tãtãrescu ºi tov. Pãtrãºcanu,
când mi-a spus cã noi l-am trãdat în chestiunea [Ion] Gigurtu, cã el a dat anumite
directive de politicã generalã ºi noi nu le-am respectat. Desigur cã în felul acesta
nu puteam face ce voiam.
Eu am lucrat cu CC-ul prin tov. ministru, cu Ministerul de Justiþie tot prin tov.
ministru Pãtrãºcanu ºi cu Ministerul de Interne prin tov. Bunaciu. Aceasta în
chestiunile importante. În chestiunile mãrunte am lucrat conform directivelor stabilite, dupã plecarea tov. Bunaciu.
Tov. Teohari: Care e pãrerea d-tale? Crezi cã n-ar putea sã-ºi îndeplineascã rolul
pe viitor?
Tov. Stoican: În actualul regim cred cã nu.
Tov. Teohari: Dar în celelalte þãri, unde criminalii de rãzboi au fost condamnaþi, tot nu existã regimuri comuniste.
Tov. Stoican: Cred însã cã nu existã nici reacþiune ca la noi.
Tov. Bunaciu: În Ungaria existã...
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Tov. Stoican: Eu socotesc România a treia þarã din lume ca numãr de criminali
de rãzboi, dupã Germania ºi Japonia.
Tov. Teohari: Ai ajuns la concluzia cã jumãtate din criminali n-au fost judecaþi.
Atunci de ce nu eºti de acord cu concluziile la care a ajuns comisia mixtã ºi ai subliniat cã delegaþii Justiþiei ºi Internelor n-au fost de acord? Faptele trecute în concluzie ne îndrumeazã sã nu fim de acord?
Tov. Stoican: Am vorbit în privinþa faptului cã buna credinþã a celor ce au lucrat nu poate fi pusã la îndoialã. Cred cã sovieticilor trebuie arãtate toate neajunsurile care le-am întâmpinat, cã ei au fost permanent þinuþi la curent cu aceste
lipsuri ºi cã nu se poate relua activitatea decât alãturându-se acestea.
Tov. Teohari: Crezi cã noi în rãspuns putem veni ºi argumenta cã din cauza locotenentului Popov nu i-am condamnat pe criminali?
Tov. Stoican: Dacã reîncepem sã lucrãm cu dosarele în starea în care se gãsesc,
tot nu putem face nimic.
Tov. Pãtrãºcanu: O serie întreagã de dosare trebuie revizuite fundamental.
Tov. Teohari: ªi pentru cei pentru care s-a intervenit sã nu se mai intervinã. Din
moment ce ai ajuns la concluzia cã jumãtate din criminali n-au fost condamnaþi,
concluzie la care a ajuns comisia, înseamnã cã Tribunalul nu ºi-a îndeplinit rolul.
Tov. Stoican: Sunt de acord. Eu însã m-am referit la activitatea cabinetului
meu. Eu la conducerea Tribunalului am stat foarte puþin. Eu am arãtat cã altele
au fost directivele atunci, directive care am crezut cã sunt stabilite de comun
acord ºi de partid, ºi de guvern, ºi de sovietici, transmise prin tov. Bunaciu, ºi altele vãd cã sunt azi aceste directive. Eu m-am referit la activitatea cabinetului
meu, pentru cã vãd cã sunt trecut acolo cu procentajul cel mai mare de clasãri ºi
am vrut sã spun cã nu am clasat dupã o concepþie personalã sau subiectivã. În
ceea ce priveºte activitatea întregului Tribunal, v-am arãtat care a fost în timpul
conducerii mele.
Tov. Sãracu: Eu voi arãta douã elemente care au dus la slãbirea Tribunalului:
în primul rând lipsa de interes a guvernului, în oarecare mãsurã ºi a partidului,
pentru cã nu ni s-au creat condiþiunile obiective ca sã putem lucra cum trebuia.
Tribunalul s-a nãscut ca un copil mort.
Tov. Pãtrãºcanu: Dar totuºi au fost 200 de condamnãri...
Tov. Sãracu: Când trebuia sã mã duc sã fac o intervenþie la vreo autoritate, portarul mã dãdea afarã. Concluzia mea este cã nu s-a depus destulã autoritate pentru ca într-adevãr aceastã instituþie sã fie ca un cuptor care arde în fiecare zi cu
aceeaºi temperaturã.
A doua: lipsa de material. Sovieticii nu ne-au dat nici un fel de concurs, nici
mãcar verbal.
Tov. Teohari: Noi am fãcut crime pe teritoriul sovietic ºi pânã la urmã tot ei ies
vinovaþi.
Tov. Sãracu: Însã aceasta este realitatea ºi eu trebuie sã o spun. În afarã de
aceasta, la noi s-a mers pe o linie greºitã cu Tribunalul. Dacã era vorba sã condamnãm toate elementele implicate în astfel de fapte în timpul rãzboiului sau
înainte, desigur cã ar fi fost vorba de multe mii de oameni. Linia noastrã însã ºi a
partidului a fost ca sã atacãm punctele nevralgice, oamenii cu o suprafaþã, ca sã
demascãm regimul trecut. În aplicarea acestei linii am întâmpinat fel de fel de
greutãþi. Vreau sã revin la procesul masacrelor de la Iaºi, care constituie punctul
de plecare al nemulþumirii sovieticilor.
Tov. Teohari: Nu, nici nu s-au oprit asupra lui.
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Tov. Sãracu: Cu mine însã au stat zilele acestea 5 ore de vorbã despre aceastã
chestiune. Cred cã ei sunt nemulþumiþi ºi din acest punct de vedere. În procesul
acesta, care trebuia sã constituie un al doilea proces Antonescu, am fost împiedicat de a aduce la îndeplinire acest mandat. Cercetãrile care s-au întreprins – ºi
chiar eu am fost la faþa locului la Iaºi ºi am cules material – cu ele s-a alcãtuit un
dosar politic. Când a fost vorba sã punem mâna pe autorii morali, am fost împiedicat, s-au gãsit tot felul de motive. Am dat mereu liste de generali, de colonei implicaþi. Mi s-a spus cã momentul politic nu permite, ºi lucrurile s-au tãrãgãnat.
Tov. Pãtrãºcanu: Eu am discutat despre Stavrescu ºi m-am dus în ultimã instanþã la Bodnãraº, anul trecut, prin varã, ºi i-am spus „acum e momentul”, dar el
spunea „nu” ºi „nu”.
Tov. Sãracu: Pânã la urmã, cercetãrile au mers mai departe, atingând ºi secþia a
2-a a Serviciului Secret Plevnei. Am gãsit acolo dovezi concrete. Am fãcut anchetã,
erau vreo 6 arestaþi. Am fãcut mandatele. A doua zi mi se spune: „Nu mai dãm drumul la mandate, trebuie puºi în libertate. Procesul de la Iaºi judecat fãrã Stavrescu
însemna un om judecat fãrã cap, pentru cã toate firele acestei acþiuni duceau spre
el. Am reuºit sã-l dislocãm de pe front ºi sã-l aducem în þarã. Aici am presat mereu
cã trebuie arestat, pentru cã deja erau arestaþi la Iaºi vreo 120 de oameni de un an
ºi jumãtate, dar Stavrescu ºi ceilalþi factori morali se plimbau liberi. Am fãcut ancheta cu cei mici, cerând sã fie ºi el arestat, dar mereu mi s-a spus cã nu se poate,
pentru cã a fost citat pe ordin de zi de Malinovski[19], e inspector de armatã ºi
poartã o mare decoraþie sovieticã. La 23 august 1945, Stavrescu defileazã în fruntea
armatei victorioase, în faþa Palatului Regal, cu sabia scoasã. Când spun cã n-am fost
sprijinit de guvern, înþeleg prin aceasta cã aici are ºi partidul partea lui de vinã.
Tov. Pãtrãºcanu: Înainte de a veni Stavrescu de pe front trebuia sã i se dea o
decoraþie. Am fost la Susaicov ºi s-a oprit aceasta.
Tov. Sãracu: A ajuns chestiunea pânã aproape de expirarea termenului legal de
la 1 sept. 1946. Aveam o serie întreagã de arestaþi, vreo 53. Pe ceilalþi nu puteam
sã-i arestez pentru cã erau tot generali ºi colonei ºi se punea chestiunea cã nu
putem lovi în vârfurile armatei, pentru cã aceasta ar supãra armata, adicã tot
condiþiuni de ordin politic. Am ajuns cã aproape sã expire legea. Am discutat
aceasta în aprilie cu tov. Pãtrãºcanu, sã-mi dea o dezlegare, am fãcut un memoriu
scris: sau judecãm acest proces fãrã Stavrescu, ceea ce ar fi fost o compromitere ºi
a partidului nostru ºi ar fi spus lumea cã ne agãþãm de mahalaua Iaºului; sau trimitem procesul la Curtea Marþialã, ca totuºi sã fie judecat, urmãrind prin oamenii
noºtri, schimbând caracterul politic al procesului într-unul penal. ªi cu aceasta am
trimis dosarul ºi oamenii arestaþi la Curtea Marþialã, nu s-a ales nimic ºi ei au dat
drumul la toþi arestaþii. Dosarele le-am clasat, astfel cã din procesul Iaºi nu s-a ales
nimic. În ceea ce priveºte cabinetul meu, realizãrile sunt ºi se vãd.
Tov. Alexandra Sidorovici: Nici eu n-am toate elementele sã judec întreaga activitate a Tribunalului. Sunt cu totul de acord cu cele expuse de tovi pânã acum.
Dar mai e vorba ºi de atitudinea martorilor, ºi de martori români, ofiþeri... Zilele
trecute a venit la mine în Parlament un deputat liberal, Sfetcu[20], care îmi spune:
„Am fost martor în cazul generalului Manoliu. Nu v-am spus nimic. Dacã aþi fi presat puþin, ieºea ceva. Erau multe de spus despre el”.
Aici cred cã s-a vorbit mai mult despre cazuri mici, în afarã de cazul Iaºi. Mai
e problema mare a magistraþilor, a jandarmeriei, care nu ºtiu de ce a intrat în nisip.
În ceea ce priveºte magistraþii, singurul avut de mine a fost Cristescu, dar nu cred
cã el era cel mai rãu.
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Tov. Pãtrãºcanu: Întrucât eu trebuie sã plec, aº ruga sã vorbeascã întâi tov.
Lepãdãtescu ºi apoi tov. Sidorovici, cãci tov. Lepãdãtescu a lucrat în comisiune.
Tov. Lepãdãtescu: Comisiunea instituitã pentru cercetarea dosarelor care s-au
clasat de la Bucureºti ºi Cluj a luat ca normã de lucru analiza ºi consultarea probelor din dosare, cu încheierea datã de acuzator. Nici ruºii n-au încercat sã scoatã
nejust un lucru just, dupã cum nici noi n-am uitat sã apãrãm întotdeauna ordonanþa definitivã cum a fost datã. Concluzia a fost obiectivã. Am fost în dezacord
cu reprezentanþii sovietici într-o problemã de fond, în ceea ce priveºte categoria pe
care tov. Stoican a înfãþiºat-o. Din lotul de 960 dosare clasate nejustificat sunt 150
cazuri în care formal clasarea era nejustificatã, pentru cã textul spunea:
„Comandanþii de lagãre care au aplicat tratamente neomenoase”, nu „cruzimi, maltratãri”[21]. ªi sunt cazuri de acestea, când s-au dat douã palme sau o loviturã cu
un bãþ. Reprezentanþii sovietici au spus: „Acesta nu e un tratament omenos, deci
clasarea pentru aceste vini e nejustificatã”. Am spus apoi cã stabilirea acestei noþiuni trebuie sã se facã în raport cu mentalitatea generalã existentã, þinând seama de
faptul cã în armatã la noi plutonierul în mod curent face acest lucru cu soldaþii.
Pentru lumea din afarã, a da douã palme nu e o infracþiune care sã merite
sancþionarea ºi nu putem declara pentru acest fapt pe cineva criminal de rãzboi.
Am arãtat cã Tribunalul avea rostul sã mobilizeze întreaga naþiune pentru pedepsirea acestor oameni, dar nu puteam sã realizãm aceastã mobilizare pe problema
câtorva palme. Acesta a fost singurul dezacord din sânul acestei comisiuni, pe
aceastã chestiune de fond, care însã a fost trecutã în statisticã ca clasare nejustificatã. E vorba cam de a 6-a parte din clasãrile nejustificate. Statisticile în general
sunt mult prea reci, trebuie cunoscute realitãþile ca sã putem surprinde bine situaþia. Sunt circa 100 dosare în materie de..., unde într-adevãr a trebuit sã
menþionãm cã sunt probe de vinovãþie, deoarece art. 2 din lege declarã cã sunt vinovaþi acei care punându-se în slujba fascismului au contribuit prin fapte proprii
la realizarea lor. Nu spune în ce mãsurã au fãcut aceasta.
Aceasta a fost concepþia prezentatã de reprezentanþii sovietici. Acest lucru trebuie sã se explice prin aceea cã linia a fost ca cei mãrunþi sã nu fie loviþi, ci numai
vârfurile, la militari ºi ziariºti.
Tov. Pãtrãºcanu: Cei care au creat curente de opinie publicã.
Tov. Lepãdãtescu: Un sfert din dosarele acestea considerate clasate nejustificat
au o explicaþie care nu e de naturã sã umbreascã în nici un fel nici activitatea
Tribunalului, nici a acuzatorilor.
E un alt mare lot de dosare, cam 100-150, care privesc infracþiuni petrecute pe
teritoriul sovietic. Pe de altã parte, dosarele demnitarilor ºi funcþionarilor superiori din Odessa ºi Transnistria clasate pentru cã nu s-au dovedit fapte concrete ºi
acestea nici nu le puteam dovedi practic, deoarece toþi de acolo care au fost împreunã cu ei ºi care azi sunt aici, au participat la aceste infracþiuni. Obiecþiunea
ridicatã de comisia sovieticã a fost cã de ce nu am cerut de la ei probe. Ei au discutat dosarele ºi trebuie sã vedem cã au privit lucrurile just. În dosare se gãseau
adrese cãtre comandamentul militar sovietic din Bucureºti. Ei au spus cã nu acesta era în mãsurã sã dea probele, ci Comisia Aliatã de Control ºi au întrebat unde
se gãsesc intervenþiile fãcute la acest for. ªi toate aceste 150 dosare, ba poate chiar
încã 100 pentru care strângerea probelor trebuia sã se facã la faþa locului printr-o
anchetã, au fost considerate clasate nejustificat, pentru cã cercetãrile n-au fost
complete. Alte 25% din clasãrile nejustificate, indicate prin aceea cã cercetãrile n-au
fost complete, explicã atitudinea acuzatorilor publici prin aceea cã n-au avut posi319

bilitatea practicã sã strângã probele necesare pentru cã nu s-a luat legãtura cum
trebuia.
Tov. Pãtrãºcanu: S-a luat cu Alexandrov, care ne-a fost indicat de Comisia
Aliatã de Control în mod oficial.
Tov. Lepãdãtescu: Concluziile comisiei de cercetãri cer explicaþii de la acuzatori ºi atunci trebuie sã arãtãm motivele, ca sã se poatã da aceste explicaþii. Sunt o
bunã parte din dosare în care cercetãrile într-adevãr nu sunt fãcute; de exemplu,
acuzatorul public a fost sesizat ºi n-a fãcut cercetãri. Sunt peste 100 cazuri din
acestea. Cum se explicã? Au fost cabinete de instrucþie care au avut 270-300 dosare
într-un an. A fost o chestiune de organizare lãuntricã a cabinetului, care a fost defectuoasã. Nu se putea cerceta un numãr aºa mare de dosare. De exemplu, tov.
Sidorovici a avut sute de martori în 3-4-5 cauze. Nu se putea face practic aceastã
cercetare. Desigur, un defect pe care trebuie sã-l avem în vedere la o eventualã instituire a Tribunalului Poporului, ca repartizarea cauzelor sã se facã pe numãr de
probleme.
Sunt 140 dosare clasate de Parchetul General al Curþii de Apel, 90% din clasãri
sunt nejustificate. Procurorii Curþii de Apel au clasat majoritatea cazurilor nejustificat, din cele trimise de noi. De altfel, am trimis toate dosarele pe care noi n-am
vrut sã le completãm. Nu trebuie sã mã ascund de sentimentul care l-am avut, a
unei nedreptãþi în anumite clasãri. S-a intervenit ºi peste capul tov. Pãtrãºcanu direct de preºedintele consiliului. Fiind la Cluj douã luni, aceste intervenþii s-au produs, dar cel ce intervenea nefiind de faþã, nu întotdeauna am dat urmare. De
exemplu, în cazul contelui Bethlen, prefect de Sãlaj ºi Someº, dl. preºedinte a dat
ordin sã fie scos din cauzã, dar noi l-am condamnat.
Tov. Pãtrãºcanu: Câte intervenþii scrise mi-au venit de la Groza, pe care le-am
pus la dosar ca ºi cum n-ar fi existat...
Tov. Lepãdãtescu: Rãmân în discuþie nu mai mult de 100 dosare în care sunt
probe de vinovãþie ºi care s-au clasat nejustificat, adicã deºi existau probe, totuºi
s-au clasat. Marele procent al acestora sunt acelea în care s-a venit cu intervenþii
în forma vãzutã. În acest lot de 100 dosare sunt ºi cei 24 miniºtri antonescieni.
Sunt într-adevãt ºi cazuri de cruzimi. Este de exemplu un dosar în care se aratã
cum unui evreu la un detaºament de muncã obligatorie i s-a smuls pãrul din cap
cu piele cu tot, cu cleºtele. S-a clasat nu ºtiu de cine. Cazul Cetate a fost clasat de
Parchetul General.
Cererea reprezentanþilor sovietici este ca noua instanþã sã nu aibã caracterul
popular, pentru cã se spune în concluzii, lucru cu care noi n-am fost de acord, cã
instituþia acuzatorilor publici n-a fost la înãlþimea sarcinii ce i s-a cerut s-o îndeplineascã. Eu am explicat tovului Necrasov situaþia obiectivã, cauzele,
metodele...
Tov. Teohari: Dupã dumneata, crezi cã a fost la înãlþime?
Tov. Lepãdãtescu: Obiectiv n-a fost, dar în condiþiunile în care s-a lucrat, în
felul în care s-a lucrat, n-au putut face mai mult. Or, acolo era o frazã care mi se
pare cã a fost modificatã: „Instituþia acuzatorilor publici, pe consideraþiuni nejustificate, aparent nu a corespuns celor ce se aºtepta de la ea”.
Tov. Teohari: Din discuþiile avute s-a vãzut clar cã pe lângã acuzatorii cinstiþi
ºi devotaþi – care au fãcut greºeli – au fost ºi acuzatori necinstiþi, corupþi, bandiþi.
Datoritã lipsei noastre în general, n-au putut fi la înãlþime.
Tov. Lepãdãtescu: Dar numai în parte, pentru cã 1-2 nu angajeazã întregul corp.
Am fost poate 20 de acuzatori ºi nu se poate arunca învinuirea aceasta asupra lor.
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Tov. Teohari: Sovieticii au luat în discuþie problema celor 2700 dosare cercetate, parte clasate ºi parte anchetate. S-a ridicat aici problema: numai 2700 criminali de rãzboi avem în þarã care ar trebui judecaþi? Dacã noi puneam mai serios
problema, trebuiau judecaþi mii de oameni, ceea ce ar fi fost o întãrire a regimului.
Noi discutãm acum problema pentru a putea trage o concluzie care sã fie realã.
Tov. Lepãdãtescu: Cred cã deficienþele reale se datoresc numai intervenþiilor
care s-au fãcut.
Tov. Teohari: Nu numai datoritã acestui fapt. E ºi lipsa noastrã, a partidului.
Tov. Lepãdãtescu: Afirm aceasta pentru cã cercetând dosarele de la Cluj, unde
posibilitatea aceasta de intervenþionism a fost foarte redusã, sunt peste 95% clasãri
justificate, deºi tovii de la Cluj au lucrat în aceleaºi condiþiuni de organizare ca ºi
noi[22]. Astfel cã aceasta este problema care se pune dacã e vorba sã se instituie
din nou Tribunalul Poporului.
Tov. Sidorovici: Am ajuns la cele douã probleme: a magistraþilor ºi a jandarmeriei. Nici azi nu sunt lãmuritã ce s-a întâmplat acolo. Eu am avut numai pe
Cristescu, însã m-am lovit de o serie de alþii. Pe Cristescu l-am încadrat destul de
bine, am auzit cã a fost eliberat. La cabinetul magistraþilor exista o mentalitate,
susþinutã de toþi magistraþii de carierã de acolo, cã au judecat dupã legile existente.
Chiar dacã prin absurd aºa ar fi fost linia, totuºi puteam sã-i bãgãm pe toþi, pentru
cã la fiecare se gãsea un caz unde ei sã fi depãºit chiar legile existente. Dar asemenea linie nici nu putea mãcar exista. Se putea gãsi de exemplu o condamnare la
moarte, unde se vedea cã condamnarea era fãcutã sub torturã. La magistraþi erau
dosare, puteai sã-i condamni în toate felurile.
Apoi cu jandarmii, nu ºtiu ce s-a întâmplat dupã ce am fost scoasã de la
Tribunal. Era un mare proces. Descoperisem un lucru numit de noi „fotogenic”.
Când se venea mereu cu evreii, poate cã opinia publicã putea avea un resentiment
antisemit. Noi însã am gãsit cazuri când au fost omorâþi zeci, sute de þãrani români,
bãnuiþi cã au simpatizat cu sovieticii. Am avut un dosar admirabil încheiat. Azi aud
cã unul din cei implicaþi mai funcþioneazã la o ºcoalã de jandarmi. Nu ºtiu cum îl
chema, mi se pare Mihãilescu. Dupã ce am plecat de la Tribunal, peste câteva luni
am trecut pe la fostul meu cabinet, unde mai era chestiunea jandarmilor. Mi se pare
cã lucra acolo [C.] Mocanu. Am vãzut o adevãratã debandadã, un fel de târg de a
lãsa pe toþi sã scape. Singura care trãgea clopotul de alarmã era o dactilografã
bãtrânã de acolo, care spunea mereu: „Ne scapã toþi!” Gãsisem ºefi de patrulã care
veneau ºi declarau tot ºi cum aceste declaraþii erau perfect legate între ele, acei
colonei erau perfect încadraþi pentru a fi condamnaþi. A intrat la apã numai
Drãgulescu Traian, care a fost destul de prost sã recunoascã singur totul spunând:
„Da, sunt criminal de rãzboi, condamnaþi-mã” – ºi într-adevãr a fost singurul care a
fost condamnat. Ceilalþi, care negau, au scãpat toþi. Era chestiunea cu Serviciul
Secret Chiºinãu, am gãsit aceastã chestiune cu Luca Popescu, nu s-a ales nimic.
În ceea ce priveºte sovieticii, cred cã ei au pus accentul pe cazuri mai puþin
importante. De exemplu, chestiunile privind detaºamentele de muncã obligatorii
nu sunt aºa de mari ca ale magistraþilor.
În ceea ce priveºte înfiinþarea Tribunalului Poporului, cred cã acum la rece va
lucra mult mai greu ca atunci la cald. Cred însã cã nu poate sã aibã succes decât
cu acuzatori publici, nu cu magistraþi de carierã. Aceºtia vor trebui sã fie sprijiniþi
mai ales de partid ºi sã facem un baraj ca sã nu mai vie intervenþii de nici un fel.
Tov. Teohari: Materialul pe care l-am luat la aceastã ºedinþã îl vom folosi în
Secretariat, pentru a trage ºi noi concluzii. Dupã ce vom discuta în Biroul Politic,
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rãmâne sã vedem întreaga muncã de viitor ce trebuie sã o facem pentru a repara
ce nu a mers bine, pentru cã s-a vãzut destul de bine din expunerile voastre cã
Tribunalul Poporului n-a mers cum trebuia – ºi aceasta nu pentru a satisface
numai pe prietenii noºtri sovietici, cãci aici problema nu se pune numai de a face
o reparaþie, ci e o chestiune de democratizare a þãrii noastre.
Tov. Stoican: Vreau sã precizez ce am spus înainte, cã nu se mai poate face un
Tribunal al Poporului ºi o sancþionare adevãratã decât într-un regim comunist. Mi-aþi
replicat: „Dar în Franþa e regim comunist?” Vreau sã precizez cã în Franþa sancþionarea s-a fãcut atunci, la timp, pe când acum sunt doi ani dupã rãzboi ºi cred cã în actualul moment...
Tov. Teohari: Niciodatã nu e târziu, nici la noi acum nu e târziu ºi pentru a face
acesta nu e neapãrat nevoie sã fie un regim comunist. ªi în Franþa procesul
Chautemps s-a fãcut acum[23]. Trebuie sã þii seama cã totuºi Partidul Comunist
participã în guvern, are posturi de comandã fie în Justiþie, fie la Interne, ºi aceasta desigur cã influenþeazã foarte mult ca ceea ce dorim noi sã poatã fi fãcut. Fãrã
îndoialã cã mai uºor ne-ar fi dacã am avea un regim comunist, însã tocmai aceasta e autoritatea noastrã de comuniºti, ca însãºi în condiþiunile de colaborare cu alte
partide sã reuºim sã impunem linia noastrã. ªi pânã acum într-o serie de probleme
am reuºit, cum a fost de exemplu instituirea Tribunalului Poporului, înfãptuirea
reformei agrare, naþionalizarea Bãncii Naþionale[24]...
Dacã noi o sã luãm faptele obiective ºi reale care au împiedicat ca Tribunalul
sã-ºi îndeplineascã rolul, concluzia va fi cã nu a reuºit aceasta pentru cã n-am avut
un regim comunist, ci cã ne-am lãsat noi atraºi de atmosfera din jurul nostru, nu
am urmãrit cu toatã statornicia activitatea Tribunalului Poporului, ne-am mulþumit cu faptul cã la Tribunal se gãsesc tovi buni... Deci, pe de o parte ministru de
Justiþie comunist, acuzatori publici comuniºti, oameni care nu vor scãpa lucrurile
din mânã – având în vedere acest fapt, ne-am lãsat antrenaþi de celelalte greutãþi
ce se iveau ºi oamenii însãrcinaþi cu aceastã misiune au rãmas izolaþi, fãrã sprijinul partidului întreg.
Acestea sunt cauzele care au dus la situaþia de azi. Dacã am fi eliminat aceste
lipsuri de la început, dacã partidul s-ar fi mobilizat pe linia acestei hotãrâri ºi s-ar
fi arãtat nu în formã vagã ce se înþelege prin criminal de rãzboi, dacã mii ºi zeci de
mii de oameni ar fi fost trimiºi la închisoare pentru crimele lor, desigur cã lucrurile
ar fi fost altfel. Dar ne-am gãsit la guvern, cã suntem stãpâni ºi putem fi mai indulgenþi. Acestea sunt cauzele, altfel nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. ªi cã
aici nici sovieticii n-au nici o vinã, trebuie sã ne fie clar. Dacã eºti într-un post de
rãspundere, fie acuzator public, fie ministru, fie secretar general, când îþi vine
cineva de la sovietici sã-þi cearã ceva, sã trimitã o adresã scrisã, fie cã vor sã
elibereze, fie cã vor sã achite pe cineva. Ia sã vedem, ei îþi fac ceva dacã nu le dai
o adresã scrisã?
Nu, pentru cã aºa e normal. Sunt poate printre ei oameni care-ºi manifestã pãrerea lor personalã pe o astfel de chestiune, sau chiar poate cã greºesc, dar noi trebuie sã luãm mãsuri ca nici ei sã nu facã greºeli. Poate ei în munca lor au interes
sã nu intre un Iorgu Popescu. Puneþi-le problema: vrem sã avem o acoperire faþã de
munca noastrã, de rãspunderea noastrã. I-am spus ºi tov. Bunaciu, când e vorba sã
eliberezi pe cineva, s-o faci numai când îþi trimit în scris, pentru cã e bine ca problema sã fie clarã.
Tov. Stoican: Credeþi cã în momentul actual se mai poate mobiliza interesul
maselor?
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Tov. Teohari: Pentru noi se pune problema categoric. Dacã ajungem la concluzia cã Tribunalul Poporului nu ºi-a îndeplinit rolul, cã încã sunt criminali nepedepsiþi, atunci nu putem pune la punct pe toþi bandiþii fãrã a-i trage la
rãspundere, pentru cã aceastã delãsare a noastrã a însemnat o încurajare a lor, ei
pregãtesc noi acte de teroare. Dacã ei ne-ar fi avut în mânã sau ne-ar avea în mâna
lor, pe toþi ne spânzurã, fãrã sã se mai uite dacã au dosar sau nu.
Tov. Stoican : Noi comuniºtii suntem convinºi de necesitatea acestui lucru, dar
masa va putea fi mobilizatã?
Tov. Teohari : Dacã vedem cã politica aceasta e justã, atunci vom avea pe ce
bazã face mobilizarea, putem arãta cum pregãtesc un nou rãzboi, iatã cine are un
rol în miºcarea de rezistenþã împotriva democraþiei, iatã cine sunt duºmanii
regimului... Crezi cã toþi criminalii aceºtia nu sunt pioni politici în munca de subminare a regimului?
Tov. Bunaciu : Va fi mai greu, dar va merge.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos. 13/1947, f.2-13)
[1] Avram I. Bunaciu (n. 1909), membru în Consiliul Baroului Ilfov (1944-1945), între februarie ºi noiembrie 1945 a lucrat la Tribunalul Poporului, ca acuzator public ºef. În vara lui 1945
a fost însãrcinat sã organizeze Tribunalul Poporului din Cluj. În februarie 1948, dupã îndepãrtarea lui Lucreþiu Pãtrãºcanu, devine ministru al Justiþiei. A fost profesor universitar.
[2] Vasile Stoican (n. 1913), avocat, acuzator public ºef la Tribunalul Poporului din Bucureºti
între 15 decembrie 1945-15 octombrie 1946.
[3] Alexandru Drãghici (1913-1993), fost muncitor, acuzator public pe lângã Tribunalul
Poporului, devenit apoi adjunct al ministrului de Interne (1950) ºi titular al acestui departament (1955-1965), conducãtorul Securitãþii Statului (1952-1955), vicepreºedinte al Consiliului
de Miniºtri (1961-1965, 1967-1968), îndeplinind mai multe funcþii pe linie de partid (membru
al CC al PCR, membru al Biroului Politic al CC al PCR º.a.). În 1968 a fost exclus din partid,
dupã ce au fost cercetate abuzurile sãvârºite de acesta în cadrul aparatului de represiune.
[4] Pentru Tribunalul Poporului vezi, în acest volum, doc. 97, nota [14].
[5] N.D. Stãnescu, ºeful Grupei Politice a Serviciului Special de Informaþii, devenise imediat
dupã 23 august 1944 colaborator al comuniºtilor, luând legãtura cu Ion. Gh. Maurer, iar prin
acesta lucrând direct cu Emil Bodnãraº, cãruia îi furniza diverse informaþii. Pentru serviciile
fãcute, N.D. Stãnescu a fost numit ca ºef al Serviciului Special de Informaþii la 4 martie 1945,
rãmas în funcþie pânã la 2 aprilie 1951 (când s-a contopit cu Securitatea), ulterior fiind arestat
ºi condamnat (cf. Cristian Trancotã, Istoria serviciilor secrete româneºti. De la Cuza la Ceauºescu, Bucureºti, Edit. Ion Cristoiu, 1999, p.251-252). N.D. Stãnescu este autorul unor memorii, din care fragmente au fost publicate de M. ªtefan ºi Gh. Neacºu sub titlul 1930-1940.
Întâmplãri ºi oameni din Serviciul Secret, în „Magazin istoric”, 1/1991, p.63-68.
[6] Necrasovici, locotenent-colonelul Alexandrov ºi cãpitanul Karandaºov erau ofiþeri de legãturã între SSI ºi Serviciul de Informaþii al Armatei Sovietice.
[7] Ion Pora ºi ªtefan Ralescu erau magistraþi de profesie, iar Constantin Mocanu ºi Petre
Grozdea erau avocaþi, numiþi pe lista acuzatorilor publici de Lucreþiu Pãtrãºcanu, ministrul
Justiþiei, la data de 26 aprilie 1945.
[8] Maiorul magistrat Iorgu Popescu fusese numit în 1945 acuzator public, deºi acesta se fãcuse
vinovat sub regimul lui Ion Antonescu de uciderea în bãtaie a unui student evreu, acuzat de
activitate comunistã. Ulterior i s-a încredinþat anchetarea ºi trimiterea în judecatã, pe lângã
Tribunalul Militar al Corpului II Armatã, a principalilor vinovaþi de masacrul de la Iaºi din
iunie 1941: generalul Em. Leoveanu, fostul director general al Poliþiei; colonelul Coculescu,
fostul prefect al jud. Iaºi; colonelul Coptaru, fostul primar al Iaºului; generalii Barrozi ºi
Stamatiu.
[9] Este vorba de primul lot de criminali de rãzboi, alcãtuit din militari, în frunte cu generalul
de corp de armatã Nicolae Macici. Acesta a fost acuzat de masacrele de la Odessa din 22-23 oc tombrie 1941, ce au avut loc ca represalii la dinamitarea comandamentului armatei române din
localitate. Actul de acuzare a fost întocmit de A. Bunaciu ºi D. Sãracu, generalul Macici fiind
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condamnat la moarte (la 22 mai 1945), alãturi de alþi 28 militari, restul inculpaþilor primind
pedepse între muncã silnicã pe viaþã ºi un an de închisoare corecþionalã. La 1 iunie 1945,
Regele Mihai, la propunerea guvernului, semneazã decretul de comutare a pedepsei capitale în
muncã silnicã pe viaþã pentru toþi condamnaþii (Macici a murit la închisoarea din Aiud în
1950; este de reþinut faptul cã acesta, în septembrie 1944, a fost citat pe ordinul de zi al
Comandamentului de armatã operativã sovieticã din Transilvania pentru eroismul trupelor ce
le conducea). Cât priveºte evenimentele de la Odessa, soldate cu asasinarea a 25.000-30.000
civili (majoritatea evrei), vezi: Radu Ioanid, Evreii sub regimul Antonescu, Bucureºti, Edit.
Hasefer, 1997, p.246-252.
[10] La refuzul guvernului Petru Groza de a demisiona, Regele Mihai I va înceta sã mai semneze legile sau decretele supuse aprobãrii, perioada dintre 21 august 1945-8 ianuarie 1946 fiind
cunoscutã sub denumirea de „grevã regalã”.
[11] Ion Petrovici (1882-1972), profesor de istoria filosofiei moderne ºi de logicã la Universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti, fost ministru al Instrucþiunii Publice în guvernele Al. Averescu ºi O.
Goga-A.C. Cuza, iar în vremea regimului Antonescu a fost ministrul Culturii Naþionale ºi
Cultelor. În 1934 a fost ales membru titular al Academiei Române. La scurt timp dupã actul de
la 23 august 1944, I. Petrovici a fost arestat, pânã la începutul anului 1945, împreunã cu alþi
membri ai fostului guvern. Anchetarea lui a continuat (de caz ocupându-se acuzatorul public
Em. Angheliu), pentru ca în mai 1946 sã fie din nou arestat ºi condamnat de Tribunalul
Poporului, supravieþuind anilor de temniþã. În afara lucrãrilor lui de filozofie, se cuvin a fi
menþionate cãrþile autobiografice: De-a lungul unei vieþi. Amintiri, Bucureºti, Editura pentru
literaturã, 1966; Prin meandrele trecutului. Evocãri inedite. Pagini memorialistice, Bucureºti,
Edit. Cartea Româneascã, 1979; Însemnãri de drum, ed. D. Petrescu, Bucureºti, Edit. SportTurism, 1983.
[12] I.Al. Brãtescu-Voineºti (1868-1946), scriitor, absolvent al facultãþii de drept din
Bucureºti, în perioada interbelicã deþinând funcþia de secretar general al Camerei
Deputaþilor; era membru al Partidului Naþional Þãrãnesc. Membru titular al Academiei
Române din 1918.
[13] Ovidiu Al. Vlãdescu a fost subsecretar de stat la Preºedinþia Consiliului de Miniºtri pentru Românizare, colonizare ºi Inventar (1943-1944). A reuºit sã scape de arestare, fiind judecat
în contumacie de Secþia a VIII-a a Curþii Criminale din Bucureºti ºi condamnat la muncã silnicã pe viaþã (9 octombrie 1946).
[14] Este vorba de procesul primului lot de criminali, compus din militari (vezi nota [9]), ºi de
procesul ziariºtilor „criminali de rãzboi”, printre care: Pamfil ªeicaru, Stelian Popescu, Radu
Gyr, Nichifor Crainic, Al. Hodoº, Ilie Rãdulescu, Ionel Dumitrescu, Romului Dianu º.a. (mulþi
judecaþi în contumacie). Cel din urmã a început la 30 mai 1945, acuzatori publici fiind A.
Bunaciu, Al. Sidorovici, C. Vicol ºi I.D. Ioan, iar sentinþa a fost pronunþatã la 4 iunie 1945 (doar
douã condamnãri la moarte, pentru doi din cei absenþi: Pamfil ªeicaru ºi Gr. Manoilescu). Vezi
relatãrile unuia din acuzaþi, Nichifor Crainic, Memorii. Pribeag în þara mea. Mãrturii din închisoare. Memoriu. Rãspuns la actul meu de acuzare, ed. Al. Condrescu, Bucureºti, Muzeul
Literaturii Române, 1998.
[15] Gheorghe Jienescu, comandor, subsecretar de stat la Ministerul Apãrãrii Naþionale pentru
Aer în guvernul I. Antonescu, judecat în cadrul „lotului de miniºtri antonescieni” de Secþia a
VIII-a a Curþii Criminale din Bucureºti (octombrie 1946; preºedinte al completului de judecatã
a fost Damian ªtefãnescu, iar procurori Octav Vasiliu ºi N. Stavrescu), fiind condamnat la 20
de ani temniþã grea.
[16] Generalul Nicolae Stavrescu va fi ulterior judecat pentru masacrele de la Iaºi, Stânca
Roznoveanu ºi Mãrculeºti, fiind anchetat în prima jumãtate a anului 1947 de un procuror general special, generalul Argeºanu.
[17] Procesul lui Ion Antonescu ºi a câtorva din apropiaþii sãi (M. Antonescu, C. Pantazi, C.Z.
Vasiliu, Tr. Brãileanu, P. Tomescu, V. Iaºinschi, Gh. Alexianu, Radu Lecca, Eugen Cristescu º.a.)
a început la 6 mai 1946, în clãdirea Judecãtoriei Ocolului VIII din Bucureºti, având ca preºedinte pe Al. Voitinovici, iar ca acuzatori pe V. Stoican, D. Sãracu ºi C. Dobrian. Sentinþa a fost
pronunþatã la 17 mai, mai mulþi acuzaþi fiind condamnaþi la moarte, dar finalmente fiind executaþi doar patru, la 1 iunie 1946 (I. Antonescu, M. Antonescu, C. Vasiliu ºi Gh. Alexianu).
Asupra procesului ºi a celor implicaþi vezi: I. Pantazi, Am trecut prin iad, Sibiu, Edit. Constant,
1992; Procesul Mareºalului Antonescu. Documente, 2 vol., ed. Marcel-Dumitru Ciucã, Bucureºti, Edit. Saeculum ºi Edit. Europa Nova, 1995.
[18] I.Z. Susaicov, general sovietic, ºeful Comisiei Aliate de Control în România.
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[19] Rodion I. Malinovski (1898-1967), mareºal sovietic, fostul comandant al Frontului II
Ucrainian, participant apoi la luptele din Asia, contra Japoniei, ocupând Manciuria. În 1956 a
fost numit comandantul forþelor armate sovietice.
[20] Este vorba de Ion Sfetcu, membru al Partidului Naþional Liberal-Tãtãrescu.
[21] Este vorba de Decretul-lege nr. 140 pentru urmãrirea ºi pedepsirea criminalilor ºi profitorilor de rãzboi, publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 17 din 21 ianuarie 1945.
[22] Tribunalul Poporului din Cluj a luat fiinþã la 22 iunie 1945, fiind organizat de acuzatorul
ºef Avram Bunaciu. O parte din dosarele instrumentate de aceastã din urmã instituþie (în
numãr de 28) se aflã la Arhivele Statului din Cluj, Fondul Tribunalul Poporului.
[23] Camille Chautemps (1885-1963), om politic francez, ºef al guvernului în 1937-1938. Între
1938-1940 a fost vicepreºedinte al Consiliului în guvernele Daladier ºi Paul Reynaud. În iulie
1940 a sprijinit venirea la putere a mareºalului Pétain, intrând în guvernul acestuia. Din noiembrie 1940 a plecat la Washington, unde rãmâne pânã la finele rãzboiului. În 1947 a fost condamnat pentru colaborarea cu regimul de la Vichy.
[24] Prin Legea nr. 1056/1946, Banca Naþionalã a României va fi etatizatã ºi reorganizatã (cf.
„Monitorul Oficial”, nr. 298 din 28 decembrie 1946). La 9 ianuarie 1947 a fost instalat noul
Consiliu de Administraþie, guvernator al bãncii devenind Tiberiu Moºoiu.
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Brigada III Siguranþã

29 martie 1947

NOTÃ INFORMATIVÃ
Sigurã
Semnalez: Uniunea Mondialã a Tineretului Sionist „Brith Trumpeldor Bethar” a
fost creatã în anul 1923, la Riga[1], în cadrul organizaþiei sioniste ºi este organizaþia de tineret a Uniunii Sioniºtilor Revizioniºti, cu sediul în str. Þepeº Vodã no. 7.
Scopul acestei organizaþii este educarea ºi pregãtirea tineretului evreu în spirit
de pionierat pentru reclãdirea Palestinei. Aceastã organizaþie duce o activitate culturalã educativã ºi sionistã ºi pregãteºte din punct de vedere profesional tinerii
evrei în vederea emigrãrii în Palestina.
Comitetul de conducere se compune din urmãtorii: 1. Sitnovitzer Solomon, desenator, str. Þepeº Vodã 7, preºedintele org.; 2. Schacher Pascu, student, str.
Lipscani no. 100, ºeful departamentului cultural; 3. Isak Dinu, contabil, str.
Agricultori no. 141, ºeful departamentului de organizare; 4. Wachtel Fredy, student, str. Sf. Ion Nou 4, secretar general; 5. Landesberg Moºe, contabil, str. Pascal
no. 65, ºeful departamentului de pregãtire profesionalã.
Organizaþia are secþiuni în diferite localitãþi din þarã ºi în special în Ardeal, cu
acelaºi scop educativ.
Heºvan
Sursa: Organizaþia Sionistã
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 132/1947, f.10)
[1] Miºcarea urma linia trasatã de Vladimir Jabotinski (vezi în acest volum doc. 150, nota [4]),
fost tovarãº de arme al lui Josef Trumpeldor (cf. doc. 150, nota [5]), care avea ºi calitatea de
preºedinte al miºcãrii Bethar. Era o miºcare revizionistã, contrarã lui Haim Weismann, ce urmãrea desfãºurarea de acþiuni politice, chiar ºi militare, care sã ducã la crearea rapidã a unui
stat israelian. Era antimarxistã, promovând ideea existenþei în viitorul stat a unei economii de
piaþã, în care investiþiile private sã fie dominante.
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112
Brigada III Siguranþã

29 martie 1947

NOTÃ INFORMATIVÃ
Sigurã
Uniunea Sioniºtilor Revizioniºti din România a fost creatã în anul 1927, în
cadrul organizaþiei sioniste. În anul 1935, Uniunea s-a retras din organizaþia sionistã pentru faptul cã s-au ivit o seamã de divergenþe, ºi îndeosebi de ideologie, ºi
ºi-a luat numele de Noua Organizaþie Sionistã[1].
În ºedinþa Comitetului Central din 1 decembrie 1946 s-a hotãrât de a reintra în
organizaþia sionistã în urma înþelegerii ºi mai ales presiunii congresului mondial
sionist ce a avut loc la Basel, reluându-ºi denumirea de „Uniunea Sioniºtilor
Revizioniºti”.
Scopul înfiinþãrii acestei uniuni este de a educa evreii în sensul concepþiei
sioniste, în vederea realizãrii idealului sionist, care este învierea statului iudeu în
graniþele sale istorice ºi crearea în Palestina a unei majoritãþi pe ambele maluri ale
Iordanului.
Comitetul executiv se compune din urmãtoarele persoane: 1. Edgar Caner, avocat, str. Paleologu no. 26, membru în prezidiu; 2. inginer Alfred Weissman, industriaº, str. Maria Rosetti 31, membru în prezidiu; 3. Iosif Kalmanovici, comerciant,
str. Boteanu no. 3 bis, idem; 4. dr. ing. Iosef Hirschfeld, str. Traian 244, secretar
general; 5. Willy Casler, comerciant, str. Vitejescu 9, membru; 6. O. Bandel, farmacist, str. P. Greceanu no. 26 A, membru; 7. Leon Cohn, comerciant, str. Salvator 26,
membru; 8. Henry Covaci, inginer, str. D. Borceanu no. 8, membru; 9. dr.
Maximilian Leessner, medic, [str.] Poenaru Bordea 16, membru; 10. Levy Lazãr, inginer, [str.] Mihai Bravu 43, membru; 11. Pinkas Lupu, comerciant, str. Soarelui 2,
casier; 12. Nae Lachminovici, contabil, [str.] Washington 14 A, membru; 13. Marcel Mandel, expeditor, cal. Moºilor 25, membru; 14. Revici Samuel, avocat, str. 11
iunie 76, membru; 15. Felix Rosen, funcþionar particular, [str.] Rândunelelor 11,
membru; 16. Dali Rosenfeld, comerciant, str. Busuioc 20, membru; 17. Silvian
Stern, inginer, str. Vasile Cristescu 7, membru; 18. Miºu Solomon, comerciant, str.
Traian Dumitrescu 6, membru.
Uniunea are secþiuni în diferite localitãþi din þarã, în special în Ardeal, cu
acelaºi scop programatic. Activitatea acestei uniuni se manifestã prin conferinþe
culturale cu subiecte evreieºti ºi sioniste.
Hesvan
Sursa: Organizaþia Sionistã
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 132/1947, f.8)
[1] La vremea aceea, în anii ‘30, scopul acestei organizaþii era de a evacua din Europa de est cât
mai mulþi evrei cu putinþã ºi prin orice mijloace, pentru a-i planta în Palestina, creându-se în
acest scop o filierã foarte activã pentru emigrãrile ilegale.
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113
D.G.P.
31 martie 1947
Nemulþumiri în rândurile populaþiei evreieºti din Galaþi
Populaþia evreiascã nevoiaºã din Galaþi este nemulþumitã deoarece nu li s-a
repartizat din ajutoarele americane, distribuite populaþiei locale prin intermediul
filialei Crucii Roºii, nici un fel de cotã.
Fiind întrebat dr-ul Alexandrescu, preºedintele filialei Crucii Roºii, de cãtre
Comunitatea Evreilor, de ce nu s-au dat ajutoare populaþiei nevoiaºe evreieºti,
acesta a rãspuns cã ajutoarele americane sunt în cantitãþi insuficiente.
Sunt informaþiuni cã delegatele Crucii Roºii, în majoritate membre în organizaþiile PNÞ-Maniu ºi PNL-Brãtianu, au refuzat sã intre în casele evreilor nevoiaºi
atunci când au vizitat pe solicitanþii de ajutoare ºi cã propaganda pe care o fac
membrii partidelor istorice are drept scop a se arãta cã numai la intervenþia partidelor PNÞ-Maniu ºi PNL-Brãtianu s-au trimis ajutoare României.
Populaþia evreiascã comenteazã cã acþiunea filialei Crucii Roºii are un substrat
rasial.
Verificatã. Sursã: Insp. de Pol. Galaþi (Jl. 58.932-3).
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 40/1947, f.398)
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Inspectoratul Jandarmi Galaþi
Serviciul Poliþiei

Secret

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 4146 din 17 aprilie 1947
Informãm urmãtoarele:
Starea de spirit a evreilor de pe teritoriul urban este foarte încordatã în legãturã
cu evoluþia ºi majorarea preþurilor la toate articolele pieþei, acreditând impresiile cã
guvernul „a scãpat frânele”, nemaiputând lua nici o mãsurã, iar actuala situaþie a
ridicãrii continue a preþurilor se va repeta pânã la o completã devalorizare monetarã.
Ca urmare acestei stãri de fapt, evreii fac o intensã propagandã în rândurile
conaþionalilor lor pentru emigrare în Palestina ºi concomitent cu aceasta fac pregãtirile necesare pentru plecare, susþinând cã Centrul Sionist Socialist din Bucureºti
le înlesneºte ieºirea din þarã spre Ungaria, prin Satu Mare ºi Oradea Mare.
Îngrijorãrile evreilor ºi propaganda întreprinsã de aceºtia au influenþat starea
de spirit a populaþiei române urbane, având repercusiuni ºi pe teritoriul rural,
deoarece se observã o demoralizare generalã la întreaga populaþie.
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În cadrul pregãtirilor pentru emigrare, evreii au vizat ºi studiul agriculturii,
unde cautã sã specializeze ºi [sã] perfecþioneze elemente tinere ºi apte pentru acest
sector al muncii, în care scop au format echipe a 20 tineri pe care cautã sã-i plaseze
la diferite ferme ºi proprietãþi agricole, pentru a face practicã pe teren. Pentru
exemplificare citãm urmãtorul caz concret: La ferma agricolã a col. rez. Pungã
Constantin din comuna Negrileºti, jud. Tecuci, au fost angajaþi recent un numãr de
20 tineri evrei, cu scopul de a face practicã în agriculturã, în vederea emigrãrii în
Palestina. Proprietarul, col. rez. Pungã Constantin, este ºeful org. PSDI (Titel
Petrescu) din judeþul Tecuci, care duce o intensã activitate pentru reorganizarea
partidului[1], constituind o organizaþie în comuna Negrileºti compusã din 100
membri înscriºi (caz semnalat de noi prin nota informativã nr. 7050 din 9 martie
1947), iar în prezent cautã sã speculeze situaþia, lansând zvonul cã evreii se înscriu
toþi în PSDI (Titel Petrescu) ºi ca urmare ºi cetãþenii români sã ia exemplu ºi sã se
înregistreze cât mai mulþi în partidul de sub conducerea lui Constantin-Titel
Petrescu.
Informaþie sigurã.
Mãsuri:
Am dat ordinul de informaþiuni nr. 33 din 17 aprilie 1947 formaþiunilor de jandarmi ºi organelor de cãutare în subordine pentru verificarea ºi supravegherea
evreilor care sunt pe teritoriul rural ºi vin în contact cu populaþia ruralã, luând mãsuri pentru combaterea propagandelor ºi zvonurilor lansate, care au tendinþa a demoraliza populaþia.
Supravegherea elementelor ce fac parte din org. PSDI (Titel Petrescu), în special a conducãtorilor acestora, pentru a nu face propagandã tendenþioasã cu scopul de a corupe populaþia încadratã pe linia democraticã, dornicã de liniºte ºi
libertate.
Inspector Jandarmi Galaþi
Colonel Gh. Craioveanu
Raportat: Insp. Gl. Jand.
Comunicat: Insp. R. Pol. G-þi; Serv. ECP.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1946, f.294-295)
[1] La 10 martie 1946 a avut loc la Bucureºti, în sala „Libertatea”, Congresul Partidului SocialDemocrat, la care au fost 1500 participanþi. Principalul punct pe ordinea de zi a fost discutarea
propunerii PCR de a se merge pe liste comune la viitoarele alegeri. În urma dezbaterilor s-au
conturat douã direcþii: una susþinutã de Lothar Rãdãceanu ºi ªtefan Voitec (membri în guvernul Groza), care erau pentru propunerea fãcutã de comuniºti; cealaltã, susþinutã de Titel
Petrescu, de a se merge pe liste separate. În urma votului, participanþii au fost pentru liste comune. În acest context, la 16 martie, a avut loc Plenara CC al PSD, care a decis printre altele
excluderea din partid a lui Titel Petrescu ºi a susþinãtorilor lui (A. Dumitriu, Iosif Jumanca, I.
Fluieraº, Ilie Dumitriu º.a.). Aceºtia au creat un alt partid, Social-Democrat Independent, fãrã
o activitate realã pânã la desfiinþarea lui.
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România
Ministerul Afacerilor Interne
Prefectura Poliþiei Capitalei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Nr. 5534/22 aprilie 1947

Confidenþial

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Serviciul II Informaþii. Biroul 4
În executarea ordinului dvs. nr. 54.218-S din 1 aprilie a.c., avem onoarea a raporta urmãtoarele:
„Asociaþia foºtilor deportaþi în Transnistria” a luat fiinþã în anul 1945, fiind recunoscutã persoanã juridicã prin sentinþa Trib. Ilfov sec. I C.C. no. 1146/1945 ºi
având sediul în Bucureºti, Calea Moºilor 78.
Scopul asociaþiei este stabilirea numãrului populaþiei evreieºti fost deportatã în
Transnistria, ajutorarea lor materialã ºi moralã ºi demersuri pentru apãrarea ºi promovarea intereselor acestora.
Asociaþia are un numãr de cca. 500 membri în Bucureºti ºi aproximativ 40.000
membri în provincie.
Comitetul de conducere se compune din urmãtorii: 1. preºedinte: dr. M. Feller,
str. Semilunei 6; 2. vicepreºedinte: M Fischer, str. Povernei 10; 3. vicepreºedinte:
M. Rochlich, str. Popa Farcaº 33.
Membri: 4. dr. Lifscher, str. Pitagorei 18; 5. Stieglitz Iosef, Frãsinet 52; 6. Croitoru Lupu, str. Ciocanu 32; 7. Rabinul Schulsohn, str. Cãuzaºi 52; 8. Fenner Karl,
str. Sft. Gheorghe no. 9; 9. av. Kinsbrunner Adolf, str. Principatele Unite 61; 10. Rosenraul Siegmund, str. Aurel Botez 7; 11. Sommes Iosef, str. Petrache Ponaru 2 bis;
12. Katz Max, str. Orzari 28; 13. Isser M., str. dr. Lister 47; 14. Reiner Karl, str.
Fãgetului 12; 15. Goldenberg Solomon, str. Doinei 19; 16. Katz Raºela, str.
Transilvania 36; 17. Popliker Beno, Calea Victoriei 102; 18. O. Schfler, Piaþa
Naþiunei 68; 19. av. Rosenblath, str. Dianei no. 2.
Din punct de vedere politic, membrii asociaþiei, în marea lor majoritate, aparþin
partidului sionist „Ichud” ºi partidului Revizionist „Hayorden”, ambele organizaþii fiind progresiste.
Se anexeazã în exemplar copii dupã statut.
Directorul Poliþiei de Siguranþã
[indescifrabil]

ªeful Serviciului
[indescifrabil]
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[ANEXA 1]
6 octombrie 1945
Statut
Asociaþia Foºtilor Deportaþi în Transnistria
Cap. I. Denumirea, sediul ºi durata
Art. 1. Se înfiinþeazã o asociaþie sub denumirea „Asociaþia Foºtilor Deportaþi în
Transnistria”.
Art. 2. Aceastã asociaþie îºi are sediul principal în Bucureºti, în localul ce-l va
desemna comitetul. Se vor putea înfiinþa filiale în fiecare oraº din þarã, reºedinþã
sau nereºedinþã de judeþ.
Art. 3. Durata acestei asociaþiuni este nelimitatã.
Cap. II. Obiectul ºi scopul asociaþiei
Art. 4. Scopul asociaþiei este:
a. Stabilirea numãrului ºi situaþiei celor foºti deportaþi în Transnistria.
b. Demersuri pentru apãrarea ºi promovarea intereselor evreilor deportaþi în
Transnistria, tinzând la reintegrarea lor în toate drepturile de ordin moral ºi
material, în special la restituirea bunurilor, drepturilor acestor evrei de cãtre
orice deþinãtor, precum ºi la reglementarea în interes general a soartei bunurilor aºa-zise abandonate ale celor foºti deportaþi în Transnistria dispãruþi sau
morþi fãrã moºtenitori.
c. Ajutorarea prin mijloace morale ºi materiale a evreilor deportaþi în
Transnistria cu fondurile strânse de la asociaþiile evreieºti existente, cele puse
la dispoziþie de stat ºi, în fine, cu cele strânse prin contribuþii benevole de la
particulari, festivaluri etc.
d. Sprijin în opera de restractificare economicã ºi reîncadrarea socialã a
evreilor foºti deportaþi în Transnistria în vederea adaptãrii lor la noua stare socialã economicã.
Cap. III. Despre membri
Art. 5. Asociaþia cuprinde: a. membri; b. membri de onoare.
Art. 6. Poate fi membru fiecare evreu fost deportat în Transnistria.
Art. 7. Admiterea membrilor în asociaþie se face de comitet prin majoritatea de
voturi în urma unei cereri scrise însoþite de dovezi. În caz de respingere, deciziunea comitetului este supusã apelului la cea mai apropiatã adunare generalã în termen de 15 zile de la comunicarea scrisã.
Art. 8. Se pot alege membri de onoare, de cãtre adunarea generalã la propunerea comitetului asociaþiei, acele persoane care au merite deosebite pentru atingerea scopului asociaþiei.
Art. 9. Comitetul cu majoritate de 2/3 voturi poate exclude un membru pentru
nedemnitate sau adversitate faþã de asociaþie sau pentru refuzul plãþii cotizaþiilor
pe timp de patru luni, cu apel la adunarea generalã ca mai sus.
Cap. IV. Despre drepturile ºi obligaþiile membrilor
Art. 10. Drepturile membrilor sunt:
a. Sã participe la deliberãrile ºi votul asupra lucrãrilor asoc.
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b. Sã aleagã ºi sã fie aleºi în comitet sau ca cenzori.
Art. 11. Membrii asociaþiei sunt obligaþi:
a. Sã dea tot sprijinul pentru realizarea scopului asociaþiei.
b. Sã ia parte la adunãrile asociaþiei.
c. Sã plãteascã regulat cotizaþiile, membrii se obligã sã plãteascã taxa de înscriere la intrarea lor în asociaþie, precum ºi o contribuþie care se va fixa conf.
art. 5, de mai jos.
Cap. V. Organizarea asociaþiei
Art. 12. Organele principale ale asociaþiei sunt:
a. Adunarea generalã.
b. Comitetul, eventual deleg. permanentã.
c. Comisia de cenzori.
Art. 13. Adunarea generalã este organul suprem al asociaþiei. Ea este de douã
feluri:
a. Ordinarã, care se convoacã o datã pe an în luna decembrie.
b. Extraordinarã, care poate fi convocatã fie de cãtre comisie, fie când se va cere
în scris ºi motivat comitetului cel puþin cu 15 zile înainte de câtre minimum
1/5 din membrii asociaþiei. Convocarea va trebui sã cuprindã locul data ºi ora
adunãrii, precum ºi ordinea de zi. În ordinea de zi a adunãrii generale ordinare
va fi cuprinsã în mod obligatoriu darea de seamã asupra gestiunii anului expirat. În afarã de mãsuri urgente constatate de comitet, convocarea trebuie sã fie
comunicatã cu cel puþin trei zile libere înainte de data adunãrii. Adunarea generalã nu va putea avea loc dupã prima convocare decât dacã se vor întruni 2/3
din numãrul membrilor. Neîntrunindu-se acest numãr, ea se va þine peste opt
zile în acelaºi loc ºi orã, oricare va fi numãrul membrilor prezenþi. Adunarea
generalã are atribuþiunile date de lege ºi de prezentul statut. Deciziunile ei se
iau cu majoritatea voturilor exprimate în toate chestiunile de competenþa,
adunãrilor generale ordinare ºi cu majoritatea prevãzutã de lege pentru cele de
competenþa adunãrilor generale extraordinare. De asemenea, va fi necesarã majoritatea de 2/3 din voturile exprimate oriunde acest statut prevede asemenea
norme speciale.
Art. 14. Comitetul. Asociaþia este administratã de un comitet, compus prin vot
secret pe termen de un an, iar ceilalþi putând fi cooptaþi de comitet cu majoritatea
de 2/3 voturi ºi în prezenþa cenzorilor.
Art. 15. Comitetul reprezintã asociaþia în toate actele vieþii sale juridice, conformându-se statutului ºi deciziunilor adunãrii generale, iar dupã expirarea mandatului sãu el gireazã afacerile asociaþiei pânã la alegerea noului organ.
Art. 16. Comitetul va alege din sânul sãu un preºedinte, 1-2 vicepreºedinþi, un
secretar general ºi un casier care constituie delegaþia permanentã.
Art. 17. Funcþiunile în comitet sunt onorifice, comitetul va angaja ºi personalul
necesar bunului mers al asociaþiei, atât cel de birou, cât ºi cel de serviciu.
Art. 18. Comitetul se va convoca la cererea oricãrui membru al deleg. permanente sau a doi membri din comitet, cel puþin o datã în fiecare lunã spre a delibera
asupra mersului asociaþiei, luând mãsurile necesare. Membrul din comitet care va
lipsi nemotivat la trei ºedinþe consecutive ºi dacã în urma invitaþiei scrise nu-ºi va
justifica absenþa, se va considera demisionat.
Art. 19. Hotãrârea comitetului se ia în prezenþa majoritãþii membrilor sãi ºi cu
majoritatea voturilor exprimate. În caz de paritate, preºedintele are votul decisiv.
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Art. 20. ªedinþele vor fi prezidate de preºed. asociaþiei, în lipsa de cel mai
bãtrân vicepreºedinte, în lipsa de cel mai bãtrân.
Art. 21. Asociaþia este valabil ºi legal reprezentatã faþã de orice autoritãþi, instituþii publice sau particulare ºi persoane particulare prin semnãtura preºedintelui sau a unui vicepreºedinte, secretarul general sau casier.
Art. 22. Cenzorii, comisia de cenzori se alege în fiecare adunare generalã ordinarã pe termen de un an prin vot secret ºi este alcãtuitã din doi membri ºi doi supleanþi.
Art. 23. Cenzorii supravegheazã ºi controleazã activitatea ºi gestiunea asociaþiei.
Cap. VI. Despre buget
Art. 24. Bugetul se întocmeºte de comitet cu majoritatea de 2/3 din voturi exprimate ºi se supune discuþiunii ºi aprobãrii adunãrii generale.
Art. 25. Veniturile asociaþiei se compun din taxa de înscriere, contribuþii fixe,
cotizaþii periodice ale membrilor ºi libertãþi primite. Pânã la prima adunare generalã comitetul va fixa cu majoritatea de 2/3 din voturi mãrirea taxei de înscrieri ºi cotizaþiile membrilor, putându-le modifica în cursul anului în raport cu nevoile
asociaþiei.
Cap. VII. Dispoziþiuni generale
Art. 26. În caz de dizolvare a asociaþiei averea ei va reveni Federaþiei Uniunilor
Comunitãþilor Evreieºti din þarã.
Prezentul statut a fost adoptat în aceastã formã cu unanimitatea voturilor semnatarilor prezenþi în ºedinþa adunãrii generale constitutive din 8 iulie 1945, iar
membrii care semneazã prezentul statut sunt socotiþi membri fondatori.
Preºedinte
[indescifrabil]

Secretar
[indescifrabil]

Vicepreºedinte
[indescifrabil]

Casier
[indescifrabil]

Membrii: [indescifrabil]
L.S.
Tribunalul Ilfov secþia de notariat România
Tribunalul Ilfov Secþia Notariat
Se certificã de noi cã prezentul face parte din actul autentificat de acest Tribunal.
Judecãtor
[indescifrabil]

Grefier
[indescifrabil]
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[ANEXA 2]
Copie
Act constitutiv
Subscriºii dr. Cohn Solomon, Herºcu Segal, Bercu Gott, Soleru Leiba,
ªipoteanu Iancu, Iancu Weissman, Covaliu Meer Danscher, Harabagiu Moise,
Benþin Oizer, Hascal Moscovici, Pilipauceanu Avram, Ciubotaru Avram, Moise h.
Bercu, Grimberg Avram, Carol Bernfeld, Lupu Butnaru, ªtrul Harabagiu, Riven
Bacalu, Calman Zaharia, Maier Schwartz[1], Marcu Bacalu, David Toivie, Talic
Cãrbunaru, Sacagiu M., Croitoru Sae zis Gartenberg, Iþic sin Iþic, Mihal Covrigaru,
Miºu Rabinovici, Davidsohn Naftule, Segal Ioina, Herþanu Herºcu ºi Bercu Grisaru
din Dorohoi, declarãm cã am constituit o asociaþie cu denumirea „Asociaþia
Evreilor Deportaþi ºi Reîntorºi din Transnistria”. Sediul acestei asociaþii este în
Dorohoi.
Durata ºi scopul asociaþiei precum ºi organizarea ei sunt cele prevãzute în
statutul respectiv aut. de Tribunalul Dorohoi sub nr. 495 din 30 martie 1945.
Se delegã pe d-l dr. Cohn Solomon de a face toate diligenþele necesare pentru
a obþine acestei asociaþii personalitate juridicã.
Pânã la obþinerea personalitãþii juridice am ales urmãtorul comitet pentru a
conduce în mod provizoriu asociaþia.
Comitetul
Preºedintele activ: Dr. Cohn Solomon
Vicepreºedinte: Croitoru Sae zis Gartenberg
Secretar General: Scharf Iosif
Casier: ªtrul Harabagiu
Cenzori: Herºcu Segal, Iosub Leizerovici, Cuºmaru Sloim
Membrii: Bercu Gott, Iancu Weissman, Stoleru Leiba, Ioina Segal, Bercu
Grisaru, Riven Bacalu, Iancu ªipoteanu, Calman Zaharia, H. Moscovici, Covrigaru
Mihal, Ciubotaru Avram, Bacalu Marcu, Covaliu M. Danscher, Davidsohn Naftule
Fãcut în Dorohoi, azi 30 martie 1945

Scris ºi redactat de mine, cunosc pãrþile
Avocat Ozias Rapaport

Urmeazã semnãturile de mai sus.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 82/1946, f.7, 32-34, 43; textul Statutului ºi în
Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 42/1946, f.6-7)
[1] Maier Schwartz va fi arestat ca militant sionist ºi eliberat în 1955, dupã care se va stabili în
Israel.
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Secret
NOTÃ INFORMATIVÃ
No. 214 din 22 aprilie 1947
Suntem informaþi cã unii evrei înstãriþi suportã cheltuielile de emigrare în
Palestina, transport ºi hranã pentru circa 25 de persoane, care în schimb, acei ce
pleacã în Palestina, sã ducã binefãcãtorului lor fiecare câte o valizã, cu diferite
obiecte.
De asemenea, aceºtia îºi mai iau obligaþiunea ca la ajungerea în Palestina, celui
care le-a dat bani pentru transport sã-i serveascã un timp oarecare.
Mai posedãm informaþiuni cã evreii înstãriþi se pregãtesc pentru plecare în
Palestina, fãrã însã a-ºi lichida afacerile ºi averile din România, ci le dau în
Consignaþie la cei ce rãmân aici, sau la persoane române.
Informaþii posibile, însã neverificate.
Inspectorul de Jandarmi Iaºi
Colonel N. ªtefãnescu
Raportat: Inspect. G-l Jandarmeriei
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 71/1947, f.158)
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Legiunea Jandarmi Nãsãud
Calificarea informaþiei: sigurã

Postul Jandarmi Prundu Bârgãului

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 12 din 25 aprilie 1947
Urmare actelor informative no. 9, 10 ºi 11/1947, date de cãtre acest post.
Suntem informaþi ºi am constatat cã în rândurile populaþiei de pe raza postului se vorbeºte intens aceea cã aceastã crizã economicã ce este în prezent se datoreazã în special evreilor, cãrora statul acordându-le mari drepturi, aceºtia sub
pretext de revendicãri s-au format în asociaþii, dupã care apoi au procedat la
achiziþionãri ºi depozitãri de mari cantitãþi de alimente, pe care acum, când populaþia nevoiaºã nu are cereale necesare traiului, evreii proprietari sau reprezentanþi ai depozitelor de cereale[1] refuzã de a vinde cereale pentru banii populaþiei,
aceºtia pretinzând a li se plãti cereale numai prin schimb de oi sau miei.
Populaþia de aici vorbeºte aºa, cãci cazuri similare s-au vãzut în oraºul Bistriþa,
unde într-o grãdinã a Sinagogii erau adunate mai multe oi, pe care populaþia
nevoiaºã le-a dat în schimb de porumb.
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Faptul de mai sus a produs o mare nemulþumire ºi îngrijorare în rândul populaþiei, care vorbeºte cã deºi ar avea posibilitatea de a câºtiga un ban cu scop de a-ºi
cumpãra cereale, totuºi nu poate sã-ºi procure deoarece deþinãtorii de cereale
(evreii) refuzã a le vinde pentru bani, aºa cã este nevoitã de a-ºi da vitele pentru
mâncare ºi deci în orice caz ºi pe orice cale evreii cautã ca hrana necesarã sã fie în
mâna lor, iar populaþia este muritoare de foame.
Spiritele se supravegheazã iar eventualele noi ºtiri ºi constatãri în legãturã cu
cele de mai sus le vom raporta la timp.
ªeful postului Jandarmi Prundu Bârgãului
G. Mureºanu.
Comunicat: 1. Legiunii Jandarmi Nãsãud; 2. Leg. Jand. Nãsãud – Serv. ECP;
3. Sectorul Jand. Prundu Bârgãului.
(Arh.St.Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Cluj, inv. 131, dos. 45/1947, f.35)
[1] Pentru a avea un control asupra comerþului cu cereale, se crease încã din iulie 1946 – prin
hotãrârea Consiliului de Miniºtri – Oficiul comercianþilor de cereale (sub controlul
Subsecretariatului de Stat al Aprovizionãrii), din care fãceau parte toþi comercianþii de cereale
ºi proprietarii de mori înregistraþi ca firmã. Legea limita cantitativ ºi valoric achiziþionarea ºi
depozitarea cerealelor (cf. „Monitorul Oficial”, nr. 168 din 23 iulie 1946).
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D.G.P.
28 aprilie 1947
Emigranþi clandestini sosiþi la Satu Mare
În prezent se gãsesc pe raza oraºului Satu Mare aproximativ 1000-2000 evrei,
care cautã sã emigreze în Palestina, trecând fraudulos frontiera în Ungaria. Toþi
aceºtia sunt din Vechiul Regat, în special din Moldova, ºi zilnic organele vamale ºi
grãnicereºti înainteazã la Chestura oraºului pe cei prinºi în flagrant delict de trecerea frontierei, parte trimiºi în Ungaria peste frontierã etc.
Din aceastã cauzã preþurile pieþei s-au ridicat, întrucât aceºtia fac cumpãrãturi
peste barierã ºi astfel nu mai existã posibilitatea de control, iar multe din alimente
au început sã lipseascã cu desãvârºire.
Datoritã faptului cã toþi aceºti evrei sunt prost îmbrãcaþi, fãrã bani ºi locuind în
camere fãrã paturi, constituie un permanent pericol de ivire a bolilor molipsitoare,
mai ales astãzi când medicamentele sunt greu de procurat.
Chestura Satu Mare face verificãri pentru a identifica pe cei care storc ultimii
bani ai acestor nenorociþi, înlesnind trecerea lor peste frontierã.
Sigurã. Sursa: Insp. Pol. Oradea; Jr. nr. 3462-S
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 74/1947, f.9)
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15 mai 1947
Corpul Detectivilor
Referat
Din investigaþiunile fãcute cu privire la individul cunoscut sub numele de
Mosberg, secretar al organizaþiei „Haiarden”, am stabilit urmãtoarele:
Numitul poartã numele de Mosberg Iosif, nãscut în anul 1905, de profesiune
avocat, cu domiciliul provizoriu stabilit în Bucureºti, str. Þepeº Vodã nr. 7, la sediul organizaþiei susmenþionate.
Cel în cauzã vorbeºte la perfecþie limba rusã, a profesat avocatura la Cernãuþi,
venind în þarã pentru a nu trãi sub regimul sovietic.
Asociaþia „Haiarden”, al cãrei secretar este, cuprinde pe foºtii deportaþi ºi repatriaþi evrei, care nutresc sentimente antisovietice, nu s-au afiliat Comitetului
Democratic Evreiesc (CDE) ºi sunt ostili actualului regim – politiceºte asociaþia
„Haiarden” este apropiatã de Organizaþia Sionistã Revizionistã, adversarã în
Palestina a Confederaþiei Generale a Muncii. În România, Organizaþia Sionistã
Revizionistã ºi „Haiarden” nu s-au asociat apelului cercurilor democrate evreieºti,
împotriva unei emigrãri nelegale, încurajând aceastã emigrare.
Avocatul Iosif Mosberg are deseori de a face cu autoritãþile româneºti ºi sovietice, în vederea stabilirii detaliilor referitoare la evreii care se repatriazã din
Uniunea Sovieticã, neputându-se acomoda regimului.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 80/1947, f.17)
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România
Ministerul Afacerilor Interne
Prefectura Poliþiei Capitalei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã
No. 7304/30 mai 1947

Confidenþial

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Direcþia Generalã a Administraþiei. Direcþia Administraþiei de Stat
Urmare ordinului dvs. nr. 14.552-A/1947, avem onoare a raporta urmãtoarele:
Asociaþia „Cercul Intelectualilor Evrei din România” (CIER) a luat fiinþã la 3
martie 1947, prin actul constitutiv autentificat la Trib. Ilfov, Secþia Notariat, sub
no. 10.033/1947.
Sediul provizoriu al asociaþiei se aflã în str. Olteni no. 34.
Comitetul de iniþiativã al asociaþiei se compune din urmãtoarele persoane:
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1. Dr. Erich Neuberger, [preºedinte], avocat, nãscut la 1909 în Cernãuþi, domiciliat în str. Spãtarului no. 10.
2. Av. Otto Bruck, [vicepreºedinte], nãscut la 1907 în Cernãuþi, domiciliat în str.
G-ral Lahovary no. 88.
3. Dr. Herman Sternberg, [secretar], prof., nãscut în Siret la 1887, domiciliat în
str. Mitropolitul Filaret no. 14.
4. Iosif Chessler, [casier], profesor, domiciliat în str. Popa Petre no. 45.
5. Iancu Baderu, profesor, nãscut la 1882 în Paºcani, domiciliat în str.
Brezoianu no. 7.
6. Dr. Schechter Beno, medic, nãscut la 1907 în Cernãuþi, domiciliat în str.
Lutheranã no. 21.
7. Horovitz Hermann, domiciliat în str. Pictor Luchian no. 14.
8. Dr. Huininich Ludovic, domiciliat în str. Ziduri 16.
9. Avocat Zeno Noiberger, nãscut la 1910 în Cernãuþi, domiciliat în Bd. Dinicu
Golescu no. 9.
10. Weiner David, nãscut în Cernãuþi la 1901, funcþionar particular, domiciliat
în str. Apolodor no. 39.
11. Metsch Nemezius, nãscut la 1903 în Rãºiori, funcþ., domiciliat în str.
Grãnicerilor no. 4.
12. Rinde Moritz, nãscut la 1901 în Cernãuþi, funcþ., domiciliat în Parcul
Berindei, str. C., no. 6.
13. Mentz Carl, domiciliat în str. Profetului no. 6.
14. Dr. Granirer Efroim, nãscut la Sadagura în 1888, avocat, domiciliat în str.
Alba Iulia no. 24.
15. Weinis Leo, domiciliat în str. Enãchiþã Vãcãrescu no. 20.
16. Glasnea Isidor, domiciliat în str. Mãtãsari no. 14.
17. Dr. ªuster Adolf, medic, nãscut în Vijniþa la 1914, domiciliat în str.
Mãgurele 170.
18. Av. Herbert Krauthamer, nãscut la Cernãuþi în 1887, domiciliat în str. Av.
Zorileanu no. 57.
19. Dr. Kronnenfeld Eduard, nãscut la 1918 în Cernãuþi, funcþionar, domiciliat
în str. Izvor no. 2.
20. Ing. Osterer Friederich, nãscut la Stãneºti 1906, domiciliat în str. Caraiman
no. 131.
21. Gustav Segall, nãscut în Moineºti la 1898, funcþ., domiciliat în Bd. Lascãr
Catargi no. 41.
22. Spaner Herman, nãscut la Viºnicioarã 1912, avocat, domiciliat în str. Carol
Knappe no. 58.
Pe cale de investigaþii nu s-a putut stabili nimic suspicios în contra susnumiþilor. De asemenea, la fiºele AS din PPC nu sunt cunoscuþi.
Scopul asociaþiei este promovarea ºi difuzarea culturii universale în general ºi
a celei române ºi iudaice în special, precum ºi strângerea relaþiilor prieteneºti între
intelectualii evrei din România.
Membrii ce compun comitetul de iniþiativã al asociaþiei sunt cetãþeni români, cu
bune purtãri, nu au activat ºi nu activeazã împotriva bunelor moravuri publice ºi
Siguranþei Statului, asociaþia este utilã, iar actul constitutiv ºi statutele conþin toate
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dispoziþiile necesare pentru a asigura realizarea scopului propus ºi buna administrare a fondurilor.
Faþã de cele de mai sus, binevoiþi a cunoaºte cã avizul nostru este favorabil[1].
Se restituie ºi anexa corespondenþei dvs.
Prefectul Poliþiei Capitalei
[indescifrabil]

Directorul Poliþiei de Siguranþã
[indescifrabil]

[ANEXÃ]
Statutul
Cercului intelectualilor evrei din România
(CIER)
Capitolul I.
Dispoziþii generale
Art. 1. Cercul Intelectualilor Evrei din România, constituit prin actul autentificat de cãtre Tribunalul Ilfov, secþia Notariat, sub nr. 10.033, va funcþiona conform
prevederilor prezentului Statut.
Art. 2. Scopul cercului este:
a) Promovarea ºi difuzarea culturii universale în general ºi a celei române ºi iudaice în special.
b) Strângerea relaþiilor prieteneºti între intelectualii evrei din România.
Realizarea acestui scop se va face prin:
a) Organizarea de cursuri, conferinþe, ºezãtori ºi seminarii.
b) Editarea de periodice.
c) Promovarea de manifestãri culturale, teatrale, de muzicã etc.
Se menþioneazã cã în mod expres aceastã enumerare nu este limitativã, cercul
putând, în cadrul ºi cu scopul mai sus arãtat, realiza orice activitate cu scopul mai
sus arãtat.
Art. 3. Sediul central al Cercului este în Bucureºti, str. Olteni 34.
Se vor putea înfiinþa sedii locale ºi în oraºele din provincie.
Capitolul II.
Organe de conducere
Art. 4. Cercul va fi condus de cãtre un comitet de direcþie compus din minimum 6 ºi maximum 30 persoane alese anual de Adunarea Generalã.
Comitetul de direcþie are cele mai depline puteri de a rezolva toate chestiunile
în legãturã cu realizarea scopului Cercului, cu excepþia acelora care sunt în mod
expres rezervate Adunãrii Generale. Comitetul de direcþie fixeazã anual cotizaþiile
pe care membrii activi sau sprijinitori trebuie sã le plãteascã.
Art. 5. Comitetul de direcþie desemneazã dintre membrii sãi un preºedinte, trei
vicepreºedinþi, secretarul general ºi pe casierul cercului.
Art. 6. Preºedintele reprezintã Cercul, urmând sã semneze toatã corespondenþa.
În lipsa lui, unul din cei trei vicepreºedinþi semneazã sau reprezintã Cercul în
locul preºedintelui. Orice corespondenþã trebuie sã poarte ºi contrasemnãtura secretarului general.
Art. 7. Locurile devenite vacante în sânul Comitetului de direcþie vor fi completate prin cooptare, dintre membrii Cercului.
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Capitolul III.
Adunãri generale
Art. 8. Totalitatea membrilor activi, la curent cu plata cotizaþiilor, formeazã
Adunarea Generalã.
Adunãrile Generale sunt ordinare ºi extraordinare. Adunãrile generale ordinare
se þin anual pânã cel mai târziu 3 luni dupã încheierea anului social. Adunãrile
generale extraordinare vor putea fi convocate oricând interesele Cercului impun
asemenea convocãri, iar în mod obligatoriu atunci când aratã art. 11 din prezentul
Statut. Toþi membrii activi au drept de vot egal.
Art. 9. Adunarea generalã ordinarã e îndreptãþitã:
a) Sã aleagã anual pe membrii Comitetului de direcþie ºi cenzurii.
b) Sã controleze gestiunea Comitetului de direcþie, cât ºi a cenzorilor, dând descãrcare sau stabilind eventuale rãspunderi.
c) Sã judece apelurile membrilor excluºi de Comitetul de direcþie.
Art. 10. Deliberãrile Adunãrii Generale ordinare sunt valabile la prima ei convocare numai dacã sunt prezenþi sau reprezentaþi cel puþin jumãtate plus unul din
numãrul total al asociaþiilor. La a doua convocare, se va putea delibera oricare ar
fi numãrul membrilor prezenþi sau reprezentaþi.
Membrii vor putea fi reprezentaþi numai prin alþi membri.
Deciziile vor fi luate cu majoritatea absolutã de voturi.
Art. 11. Adunãrile extraordinare vor delibera ºi decide în condiþiile arãtate la
art. 9 din Statut, cu excepþia acelora care vor avea pe ordinea de zi fie modificarea
statutelor, transformarea scopului social, dizolvarea cercului, precum ºi revocarea
în mod individual sau colectiv a membrilor Comitetului de direcþie ºi cenzorilor.
Adunãrile generale extraordinare convocate în scopul arãtat în al. precedent
vor delibera valabil numai dacã vor fi prezenþi sau reprezentaþi cel puþin 3/4 din
numãrul total al membrilor activi, deciziile privitoare la chestiunile acestea trebuind sã fie luate cu o majoritate reprezentând cel puþin 2/3 din numãrul membrilor prezenþi sau reprezentaþi.
Art. 12. Adunãrile generale vor fi convocate printr-o inserþiune într-unul din
ziarele din Capitalã, cu cel puþin trei zile libere înainte de Adunare. Publicaþia va
cuprinde data adunãrii, locul ei ºi ordinea de zi.
Capitolul IV
Comisia de cenzori
Art. 13. Cenzorii cercului, în numãr de trei, au dreptul sã asiste cu vot consultativ la ºedinþele Comitetului de direcþie Ei vor controla legalitatea actelor
Comitetului ºi scriptelor Asociaþiei.
Capitolul V
Membrii Asociaþiunii
Art. 14. Poate deveni membru al Asociaþiei orice persoanã majorã fãrã deosebire de sex, având un titlu academic sau fiind cunoscut ca intelectual. Membrii
sunt onorifici sau activi.
Art. 15. Calitatea de membru onorific e acordatã numai de Adunarea Generalã,
dacã persoanele propuse au fãcut servicii eminente cercului, ele au drept de vot
consultativ atât la ºedinþele Comitetului de direcþie, cât ºi la Adunãrile Generale.
Art. 16. Calitatea de membru activ se obþine prin decizia Comitetului de direcþie, care n-are a motiva respingerea unei cereri. Calitatea aceasta se pierde prin
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deces, prin demisie ºi prin excludere, promulgatã de cãtre Comitetul de direcþie.
Excluderea are loc dacã membrul activ nu-ºi achitã cotizaþia, dacã activeazã contra intereselor Cercului sau dacã are o conduitã necorespunzãtoare demnitãþii intelectualului evreu. Împotriva deciziei de excludere, membrul exclus are drept de
apel la Adunarea Generalã.
Art. 17. Cercul poate accepta ca sprijinitori orice persoanã fizicã sau moralã
prin decizia Comitetului de direcþie. Sprijinitorii vor plãti cotizaþii fixate de cãtre
Comitet, având dreptul sã ia parte la toate manifestãrile ei.
Capitolul VI
Venituri, buget, bilanþ
Art. 18. Veniturile Cercului sunt compuse din: cotizaþiile, donaþiile ºi subvenþiile acordate de stat sau particulari.
Art. 19. Un buget întocmit la începutul fiecãrui an calendaristic de cãtre
Comitetul de direcþie va determina prevederile atât la venituri, cât ºi la cheltuieli.
Capitolul VII
Dispoziþii finale
Art. 20. În caz de lichidare, din orice motiv, a Cercului, întregul lui avut va
întra în patrimoniul Congresului Mondial Evreiesc, secþiunea din România, care va
desemna persoana sau persoanele ce se vor ocupa cu operaþiunile de lichidare.
Art. 21. Prezentul Statut se întregeºte, pentru tot ce nu dispune în mod expres,
cu prevederile legii pentru persoanele juridice din 6.II.1924 în modificãrile ei.
Redactor ºi martor, pentru identitate
[Urmeazã semnãturile]
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 36/1945, f.119-121, 130)
[1] Aviz favorabil este dat ºi de Direcþia Siguranþei Statului, Serviciul I, Birou 4, la 7 noiembrie
1947 (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 77/1947, f.9, iar documentele anexã la
f.13-16), cu menþiunea cã unii membri din comitetul de conducere „sunt semnalaþi ca propagandiºti comuniºti în ilegalitate”.
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NOTÃ
În ziua de 1 iunie a.c., în comuna Serdaru, jud. Covurului, 80 de tineri evrei
din organizaþiile sioniste „Mischmar”, „Ichud” ºi „Britmelaha”, originari din
oraºele Galaþi, Iaºi, Brãila, Bacãu ºi Bucureºti, au inaugurat o fermã model, în
suprafaþã de 22 ha, pe care o lucreazã chiar ei.
Conducãtorul acestui grup de tineri este Iancu Ebraim, originar din Iaºi.
Se menþioneazã cã membrii acestui grup poartã uniformã în stilul foºtilor cercetaºi
ºi în afarã de programul de muncã executã ºi anumite exerciþii cu caracter militar.
La solemnitatea deschiderii campaniei de lucru în aceastã fermã au luat parte:
– Ben Gven, membru marcant în Comitetul central al Organizaþiei „Mischmar”
din Bucureºti.
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– Dr. Lak Heinrich din Galaþi.
– Comercianþii Iancu ªmilovici ºi A. Steinlieb din Galaþi, care s-au oferit de a
sprijini materialiceºte acþiunea întreprinsã de aceºti tineri.
Un alt grup de tineri evrei a sosit în comuna Tuluceºti, acelaºi judeþ, unde de
asemenea au organizat o fermã model.
Populaþia din regiune comenteazã defavorabil prezenþa acestor grupuri de
tineri evrei la fermele model din localitãþile menþionate, afirmând cã aceºtia se
pregãtesc pentru munca în colhoz.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 69/1947, f.192)
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Bucureºti, 12 iunie 1947
NOTÃ DE ªEDINÞÃ
Asupra ºedinþei Comisiunii de Politicã Externã din 5 iunie a.c.
Comisiunea este prezidatã în lipsa tov. Gh. Gheorghiu-Dej de tov. Chiºinevschi.
Iau parte la ºedinþã în calitate de membri tov. Emil Bodnãraº ºi tov. L. Pãtrãºcanu.
Iau parte în calitate de asistenþi tov.: Lucian Stupineanu[1] ºi Sergiu Nicolau[2].
La ordinea de zi figureazã pentru a fi puse în dezbatere urmãtoarele probleme:
I. Problema emigraþiei evreilor
II. Problema criminalilor de rãzboi aflãtori în strãinãtate
III. Chestiuni în legãturã cu plecarea delegaþiei ministeriale în Iugoslavia
IV. Problema Bisericii ortodoxe
V. Problema congreselor ºi conferinþelor internaþionale
VI. Problema congreselor socialiste (social-democratice)
VII. Probleme organizatorice
1. Problema emigraþiei evreilor
A fost arãtatã situaþia actualã a emigraþiei evreilor înspre Palestina, subliniindu-se:
a) Lupta forþelor democratice evreieºti pentru distrugerea imperialismului în
Palestina.
b) Politica de echivoc a burgheziei evreieºti.
c) Atitudinea imperialismului american.
Problema este de a ºti dacã favorizãm sau nu emigrarea evreilor înspre
Palestina. În legãturã cu aceastã problemã, Comisiunea a hotãrât sã recomande a
se adopta urmãtoarea atitudine:
Principial ºi formal nu se recomandã ºi nu se susþine curentul de emigraþie al
evreilor, întrucât regimul democratic din România a asigurat condiþiuni normale
de conlocuire a popoarelor pe teritoriul român.
În fapt, se recomandã ca emigraþia sã fie lãsatã liberã, dar sã fie controlatã pentru ca:
a) Emigrãrile sã nu fie influenþate ºi dirijate de imperialismul american.
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b) Caracterul emigraþiunii sã nu poatã fi speculat împotriva PCR ºi a guvernului.
Pentru aceasta, Comisiunea de Politicã Externã recomandã sã se ia urmãtoarele
mãsuri concrete:
a) Sã se facã legãtura între Ministerul de Interne ºi Comitetul Democratic
Evreiesc pentru controlul caracterului migraþiunii.
b) Comitetul Democratic Evreiesc sã verifice elementele care emigreazã ºi sã
combatã cu vigoare panica.
c) PCR sã ia atitudine împotriva manifestãrilor de migraþiune determinate de
panicã (exemplu, cazul Paºcani).
[...]*
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Relaþii Externe, dos. 14/1947, f.7-8)
* Fragmentul lipsã nu are legãturã cu tematica volumului.
[1] Lucian Stupineanu (n. 1914), director general al Serviciului Special de Informaþii (19451947), cu gradul de colonel, ºi pentru scurtã vreme secretar general la Preºedinþia Consiliului
de Miniºtri (sfârºitul anului 1946-începutul lui 1947).
[2] Sergiu Nicolau [Serghei Nikonov] (n. 1905), ºef al Serviciului Special de Informaþii din vara
lui 1945, va ajunge comandant al Apãrãrii Teritoriului (1953-1954) ºi ºef al Direcþiei de
Informaþii a Armatei (1954-1960), cu gradul de general locotenent. Soþia sa, Nina, a fost secretara lui Gheorghiu-Dej.
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No. 760/1947, luna VI, ziua 15
Legiunea Jandarmi Putna-Focºani
Biroul Poliþiei
Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ordinii Publice
La ordinul d-voastrã nr. 33.144/1947, am onoare a raporta urmãtoarele:
1. Informaþiunea este exageratã, deoarece populaþia este destul de paºnicã ºi
nici nu a uneltit vreo acþiune contra evreilor, nici nu urmãresc, mai cu seamã aºa
cum se prevede în notã: „masacrarea tuturor evreilor din regiune”, iar în judeþ nu
este pornit nici un curent antisemit, cu caracter politic.
2. Ceea ce este de remarcat, e cã populaþia evreiascã din regiune are o comportare arogantã ºi de încãlcare a populaþiei române, scoþând în relief cã sunt o
clasã privilegiatã în stat ºi care au avut cel mai mult de suferit, din care cauzã populaþia românã e indignatã.
3. Populaþia evreiascã în loc sã aibã o comportare omeneascã faþã de populaþia
satelor, pentru a-ºi câºtiga simpatia, din contra, are o atitudine respingãtoare, datoritã cãreia vinovaþii tot ei se simt cã nu sunt agreaþi de populaþia românã.
4. În a doua ordine de idei, populaþia românã e indignatã ºi datoritã urmãtoarelor cauze:
– Evreii nu duc nici un fel de lipsã de alimente, având prea încã în plus.
– Ei abordeazã cel mai mare lux, în desfida celorlalþi.
– Spectacolele sunt arhipline numai de ei, pe când populaþia românã n-are ce
mânca.
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– Nici un copil de evreu nu a fost dat la CARS.
– Speculeazã sub toate formele populaþia þãrãneascã. Deþin stocuri importante
de cereale, care le speculeazã la maximum, astfel cã de la ei cu bani grei se poate
cumpãra orice.
– Ei fac cele mai mari petreceri, de dans, sportive, în staþiuni etc.
– În plus de aceasta, ei se înarmeazã, în special cei din Adjud, care cumpãrã
pistoale ºi cartuºe pe mãlai.
5. În concluzie.
Populaþia satelor este paºnicã ºi în prezent nu este preocupatã de chestiunea
antisemitã, ea fiind preocupatã de grija hranei ºi muncilor care are de fãcut.
Ar fi de dorit ca Asociaþia Sionistã din România, prin reprezentanþii ei legali,
sã atragã atenþiunea populaþiei evreieºti, de a avea o comportare mai loialã faþã de
populaþia românã.
Comandantul Legiunii Jandarmi Putna
Maior [indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 69/1947, f.153)
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Secret
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 411 din 17 iunie 1947
Se constatã o vie propagandã printre populaþia evreiascã cu scopul emigrãrii în
Palestina. Din investigaþiuni s-a constatat:
– Nu toþi evreii au mijloace bãneºti necesare pentru transport pânã la destinaþie, astfel cã din acest punct de vedere se întâmpinã greutãþi, transportul fiind
costisitor. Unui individ îi este necesarã suma de 70.000.000 lei, pentru hranã ºi
vapor, transportul fiind fãcut în mod clandestin.
Scopul plecãrii:
– În primul rând, populaþia evreiascã vrea cu orice preþ sã-ºi întemeieze un stat
evreiesc în „Þara fãgãduinþei”.
– Se tem aici de schimbarea de regim ºi mai presus de orice de izbucnirea unui
nou rãzboi, care – dupã pãrerea lor – ar fi inevitabil.
– Chiar de nu va fi rãzboi, dupã pacea generalã îºi vor face apariþia noi partide
naþionaliste ºi evreimea nu va avea decât de suferit.
– Intenþia poporului evreiesc este ca în Palestina sã întemeieze un stat socialist.
Informaþiunea sigurã. Colportorii nu se pot identifica, deoarece acest zvon circulã printre evreii care nu se divulgã unii pe alþii, orice s-ar întâmpla.
Comandantul Legiunii Jandarmi Roman
Cãpitan Hãulicã Alexandru
Raportat: Inspectoratului General al Jandarmeriei; Inspectoratului Jandarmi Iaºi.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 74/1947, f.74)
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Jurnal nr. 7503 din 22 crt.[22 iunie 1947]
În sala comunitãþii evreieºti din Tecuci a avut loc un festival organizat de organizaþia „Haºomer Haþair”. Festivalul a fost precedat de o serie de cuvântãri în
care s-au scos în evidenþã principiile organizaþiei.
Vorbitorii au mai arãtat ºi marele sprijin ce îl are populaþia evreiascã la ONU
din partea d-lui Gromâko, reprezentantul URSS[1].
Au luat parte circa 200 persoane. Festivalul a luat sfârºit în perfectã liniºte.
Inspectoratul Galaþi
915/25.06
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 74/1947, f.13)
[1] Andrei Andreievici Gromâko (1909-1989) era adjunctul ministrului Afacerilor Externe al
URSS ºi reprezentantul acesteia la ONU. Ulterior va fi ambasador la Londra, Washington ºi
Havana, ministru al Afacerilor Externe (1957-1985) ºi preºedinte al prezidiului Sovietului
Suprem al URSS (1985-1988).
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Serviciul II C.I.
30 iunie 1947
REFERAT
Din investigaþiunile întreprinse pentru identificarea asociaþiunii religioase
„Eben Ezer” a Misiunii Norvegiene din Bucureºti rezultã urmãtoarele:
Asociaþia religioasã cu numele susmenþionat, care este de origine ebraicã, este
subvenþionatã din strãinãtate, se gãseºte sub protecþie britanicã ºi are sediul în
Bucureºti, Str. Col. Orero 22.
Scopul mãrturisit al acestei asociaþii este evanghelizarea evreilor, deoarece
sfârºitul fericit al lumii ºi izbãvirea pãcatelor nu poate veni pânã când toþi evreii
nu s-au convertit la dreapta credinþã, adicã la creºtinismul protestant evanghelist.
Principalul propagandist al asociaþiei este pastorul Kalman Nurmbrandt, evreu
botezat, domiciliat la susmenþionata adresã. Casierul ºi mânuitorul fondurilor,
care sunt considerabile ºi venite mai ales din Suedia, Norvegia ºi Marea Britanie,
este evreul convertit Isac Ball de la aceiaºi adresã. Numãrul evreilor convertiþi este
de circa 800-1000, dupã indicaþiile propagandiºtilor miºcãrii, dar aceastã cifrã trebuie privitã cu rezervã ºi diminuatã, poate pânã la 500. Slujbele religioase se þin
fie în capela din str. Col. Orero 22, fie la Biserica Luteranã din str. Luteranã.
Starea de spirit în sânul membrilor asociaþiei ºi a propagandiºtilor este activã
ºi agresivã, uzându-se de o mulþime de reviste, broºuri, ºi discuþiuni în contradictoriu cu cercurile evreieºti tradiþionale, prin care se încearcã a se demonstra cã
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creºtinarea evreilor, conform evangheliei, nu este opusã nici tendinþelor sioniste ºi
nici adevãratei tradiþii naþionale. Discuþiunile în contradictoriu s-au dus ºi la
Ateneul Român ºi la diverse întruniri sioniste.
Asociaþia nu se bucurã de mari simpatii în rândurile masei evreieºti.
Asociaþia are sedii permanente la Galaþi, Sibiu ºi Cluj.
Comisar ºef
[indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 101/1947, f. 41)
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7 iulie 1947
NOTÃ INFORMATIVÃ
Informez cã în ultimul timp din oraºul Iaºi au plecat mai multe familii evreieºti
care, dupã unele informaþii, vor sã emigreze spre Palestina, indiferent pe unde vor
putea trece ºi indiferent de riscurile ce vor întâmpina.
În ultimul timp, cercurile evreieºti sunt foarte agitate din cauza lipsei de lucru
ºi acest motiv îi face sã ia drumul pribegiei, indiferent cât timp va trece de la plecarea lor ºi pânã când vor ajunge în Palestina. Însã þelul tuturor este de a ajunge
pe orice cale ºi cu orice risc în Palestina.
Informator V.141
(Arh.St.Bucureºti, Ministerul de Interne. Diverse, dos. 5/1947, f.194)
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Inspectoratul Jandarmi Iaºi
Legiunea Jandarmi Bacãu

Secret

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 669 din 8 iulie 1947
Informãm urmãtoarele:
În rândurile populaþiei din mediul rural se constatã un curent antisemit ºi
rasial, manifestat de þãrani, contra evreilor, învinuindu-i cã ºi acum, ca în toate
timpurile, evreii ocupã posturi importante în economia þãrii.
Astfel, în legãturã cu colectarea cerealelor, þãranii spun cã aceastã lege este în
favoarea evreilor speculanþi, care se aprovizioneazã direct de la Federale ºi Oficii
economice, dupã care cantitãþile obþinute le speculeazã pe piaþã. Aceastã înlesnire
în aprovizionarea speculanþilor o fac evreii ce sunt înscãunaþi la posturile de conducere ale Cooperativelor ºi Oficiului Economic judeþean.
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Exemplele sunt date de þãrani ºi discutate în toate ocaziunile, arãtând cã evreii
au în mâna lor: oficiul de colectarea brânzei, colectarea cerealelor, colectarea lemnelor ºi exploatarea pãdurilor ºi în general orice ramurã din viaþa economicã.
În aceastã ordine de idei, þãranii vorbesc cã mai bine ar lua fiecare din ei mãsuri sã camufleze cerealele, pentru cã astfel vor fi asiguraþi cu hrana, însã dacã se
vor conforma legii, atunci vor ajunge sã fie speculaþi de evrei.
Unele manifestãri s-au constatat direct cu ocazia recensãmântului agricol, când
parte din agricultori nu au fãcut declaraþii sincere de însãmânþãri, fãcându-se astfel greutãþi organelor însãrcinate cu aceastã misiune.
Informaþiuni sigure.
– Am luat mãsuri de facerea investigaþiilor pentru identificarea reacþionarilor
propagandiºti care întreþin o stare de agitaþie în rândurile cetãþenilor.
– Lãmurirea populaþiei în legãturã cu noile legi economice, care sunt în
favoarea lor ºi sã nu mai dea crezare zvonurilor ºovine ºi rasiale.
Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Cãpitan Fãºie Nicolae.
Raportat: Inspect. G-ral. al Jand.; Inspect. Jandarmi Iaºi; Prefecturii Jud. Bacãu;
Centrului C.M. nr. 5. Bacãu.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 74/1947, f.202)
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Inspectoratul Jandarmi Iaºi
Legiunea Jandarmi Bacãu
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 651 din 12 iulie 1947
Informãm urmãtoarele:
Acþiunea de înarmare a evreilor din oraºul Bacãu ºi târgurile Moineºti ºi Tg.
Ocna continuã:
– Astfel, în cursul lunii iulie 1947, locuitorul Constantin Munteanu din comuna Lunceni, jud. Bacãu, mergând în oraºul Bacãu dupã diferite interese personale,
a fost întrebat de niºte evrei dacã are nevoie de mãlai, iar la rãspunsul þãranului
afirmativ, aceºtia i-au oferit mãlai în schimb de cartuºe, câte un kg. mãlai pentru
fiecare patru cartuºe. Cetãþeanul spunându-le cã nu are de unde procura cartuºe,
aceºti evrei nu i-au mai dat mãlai.
– Locuitorul Ioan C. Maºalã din comuna Valea Rea, satul Poiana, a fost întrebat
de 2 evrei din oraºul Moineºti dacã nu are armament ºi muniþiuni, cãci îi plãtesc
una sutã kg. porumb pentru un pistol ºi un kg. porumb pentru un cartuº ZB.
Informaþii sigure ºi verificate.
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Am luat mãsuri de continuare a investigaþiunilor pentru identificarea evreilor
ce se ocupã cu procurarea de armament ºi care sunt motivaþiile acestor înarmãri
clandestine.
Comandantul Legiunii Jandarmi Bacãu
Cãpitan Fãºie Nicolae
Raportat: Inspect. General al Jand.; Inspect. Jand. Iaºi; Centrul Control Militar nr. 5.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 75/1947, f.40)
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Serviciul de Siguranþã Roman
Nr. 2473-S/15 iulie 1947

Secret

Cãtre Inspectoratul Regional de Siguranþã Iaºi
Avem onoarea a raporta urmãtoarele:
În urma curentului de emigrare clandestinã de cãtre o parte a populaþiei evreieºti
din oraºul Roman, organizaþiile sioniste din oraºul Roman (Organizaþia Sionistã,
Partidul Ichud, Uniunea Sioniºtilor Revizioniºti, Partidul Miºmar, Partidul Mizrahi
ºi Klal-Sioniºti) au dat un comunicat prin care aduc la cunoºtinþã cã organizaþiile
sioniste nu aprobã iniþiativele de emigrare ilegalã, care sunt dãunãtoare membrilor
ei, ºi vor lua mãsuri severe împotriva celor care duc în eroare populaþia evreiascã.
Organizaþiile sioniste nu admit plecãri decât în cadrul aprobãrilor oficiale ºi
legale, sfãtuind populaþia sã nu se lase speculatã de asemenea acþiuni interesate.
ªeful Serviciului de Siguranþã
Comisar-ºef C. Sãrãcuþu
(Arh.St.Bucureºti, Ministerul de Interne. Diverse, dos. 5/1947, f.280)
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Secret-Registratura Specialã
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 1350 din 15 iulie 1947
Informãm cã de câteva zile se observã o mare panicã printre populaþia de la
oraºe, ºi în special cea din oraºul Iaºi, datoritã zvonurilor lansate de rãuvoitori,
prin care se aratã cã URSS intenþioneazã sã anexeze Moldova pânã la Siret, fixând
graniþa pe acel râu.
Graba ce o aratã evreii de a lichida afacerile ºi a pleca din România în alte þãri,
a cauzat o mare îngrijorare ºi panicã elementului românesc, care a început a-ºi împacheta lucrurile în vederea unei eventuale evacuãri din aceastã regiune.
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Inf. sigure.
Propuneri: Pentru liniºtirea ºi calmarea spiritelor populaþiei româneºti este
necesar a se da un comunicat oficial, prin care sã se arate cauzele strãmutãrii de
domiciliu a populaþiei evreieºti.
Inspectorul de Jandarmi Iaºi
Col. N. ªtefãnescu
Raportat: Inspect. G-l al Jandarmeriei
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 75/1947, f.35)
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Partidul Comunist Român – Román Kommunista Párt
Comitetul Raional Baia Mare – Nagybánya-Kerületi Vezetõsége
Baia Mare, la 2 august 1947
Referat
Dr. Szilágyi Zoltán
În timpul ocupaþiei horthyste a fost agentul ºi secretarul comandantului militar cpt. Berentés Vasile, din Fabrica „Phönix”, Baia Mare. În aceastã calitate a persecutat pe toþi muncitorii cu atitudine democraticã, i-a trimis în companii de
muncã ºi în companii militare de pedeapsã. A fost organizatorul ºi vice-preºedintele partidului fascist „Imrédist” din Baia Mare.
În urma denunþurilor lui, muncitorul Florian Gavril a fost dat în judecatã ca comunist ºi condamnat la 1 1/2 ani de închisoare la Someºeni. A þinut pretutindeni
cuvântãri ºi a agitat contra Armatei Roºii ºi URSS, îndemnând ca poporul sã aibã
fricã de „pericolul roºu” ºi sã aibã încredere în „noua orânduire socialã ºi în arma
secretã a lui Hitler”. A fost membrul serviciului K.H. (contraspionaj).
În anul 1942 a propus ºi a ajuns prin comandantul militar din Fabrica „Phönix”
concedierea, mai târziu trimiterea în lagãr din Ucraina pe toþi angajaþii evrei din
fabricã, în numãr de 50, din care s-au reîntors numai 3.
În tot timpul activitãþii lui din Baia Mare a fãcut agitaþie ºovinã contra muncitorilor de naþionalitate românã.
În anul 1944 a fost comandantul ghetoului bãtrânilor ºi bolnavilor evrei din
Baia Mare, unde a avut o purtare neomeneascã cu internaþii bolnavi, i-a maltratat
neadmiþând nici introducerea medicamentelor în ghetou.
Înaintea armatelor eliberatoare, în toamna 1944, s-a refugiat pe un loc necunoscut.
În prezent, dr. Szilágyi Zoltán este salariatul CFR-ului din Dej ºi membru în
conducerea Sindicatului CFR Dej.
În aprilie 1947, delegaþii Sind. CFR Dej au venit la Baia Mare ºi au cerut un certificat de bunã purtare pentru dr. Szilágyi Zoltán. Au afirmat cã Szilágyi este
„colegul tovului Gheorghiu-Dej ºi dacã nu primesc un certificat din care sã rezulte
comportarea democraticã a lui Szilágyi, vor sta faþã în faþã cu tov. Gheorghiu-Dej
ºi în ei vor lovi ºi nu în Szilágyi”[1]. Comisia localã a Sindicatelor Unite din Baia
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Mare a cãzut sub influenþa provocatoare a delegaþilor din Dej ºi a eliberat certificatul (alãturat la acest referat) care se gãseºte la jud. S[atu] Mare.
Noi am cercetat cazul, am prelucrat cu membrii de partid din comisia localã
greºeala lor comisã ºi am propus urmãtoarele sancþiuni: pentru tovii Weith Anton
ºi Moga Margareta, membrii comisiei locale, care au ajutat la procurarea certificatului, vot de blam, iar pentru tovii Székely Andrei ºi Kruppa Alexandru, membrii comit. de la fabrica „Phönix” admonestare, fiindcã s-au lãsat influenþaþi.
Din cele de mai sus rezultã cã dr. Szilágyi Zoltán, care în trecut a avut o atitudine fascistã, antimuncitoreascã, ºovinã, reacþionarã ºi antisemitã, s-a strecurat în
rândurile muncitorilor cinstiþi din Dej. Foloseºte, ºi în modul cel mai josnic, numele tovului Gheorghiu-Dej. Astfel, atacã ºi compromite în faþa clasei muncitoare
în primul rând prestigiul secretarului general al partidului nostru ºi provoacã pe
întregul partid.
Cu salutãri tovãrãºeºti
Resp. de cadre Weiss Ernõ
[ANEXA 1]
Declaraþie
Subsemnatul, dr. Kahan Ludovic, dom. în Baia Mare, str. Negru Vodã no. 11, de
profesie funcþionar particular, prin prezenta declar urmãtoarele:
Cunosc personal pe dr. Szilágyi Zoltán, cu care am fost coleg de birou la
Societatea „Phönix”, fabrica de acid sulfuric ºi produse chimice s.a. din Baia Mare,
începând de la anul 1935. Pânã la data Dictatului din Viena, dr. Szilágyi Zoltán a
avut o atitudine omeneascã. La data respectivã, începând de la ziua Dictatului din
Viena, 30 august 1940, s-a schimbat complet, folosind expresii jignitoare ºi josnice
la adresa românilor.
Dupã intrarea armatei maghiare, a fost numit imediat secretarul locotenentului
Berentés László, comandantul militar al uzinelor „Phönix”, lucrând la secþia militarã a acestuia.
În anul 1942 a întocmit o listã despre toþi funcþionarii evrei ai întreprinderii,
precum ºi despre aceia care au avut ceva relaþii comerciale cu aceastã întreprindere. Aceastã listã a fost înaintatã Cercului Teritorial din Seini, cu cererea
ca „cei cuprinºi în tablou, fiind elemente dãunãtoare economiei naþionale, sã fie
trimiºi în detaºamente de muncã”. Pe acest tablou am figurat ºi eu împreunã cu
colegii mei. În ziua de 17 iunie 1942 am primit ordinul de chemare pentru ziua de
20 iunie.
M-am prezentat cu acest ordin de chemare la secþia militarã a uzinei, unde dr.
Szilágyi mi-a comunicat cã: „ºi tu trebuie sã-þi faci datoria faþã de þarã”. M-am
prezentat ºi la locot. Berentés, care a dispus ca sã mi se facã forme ºi în ziua de 20
iunie m-am prezentat la cerc, iar în ziua de 30 iunie 1942 am trecut deja frontiera
cu direcþia Ucraina.
În ziua de 1 aprilie 1944 am reuºit ca sã mã reîntorc în þarã ºi sã vin la Baia
Mare, cu care ocazie m-am întâlnit cu dl. dr. Szilágyi Zoltán. Cu ocazia acestei întâlniri mi-a comunicat urmãtoarele: „Îmi este cu totul inexplicabilã atitudinea jidanilor, care au vândut þara comuniºtilor ºi englezilor”. La aceasta i-am rãspuns cã
eu nu am cunoºtinþã de aceasta, deoarece la data plecãrii mele în detaºament de
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muncã în Ucraina a fost guvernul Kállay[2], care nu s-a putut numi un guvern
filosemit, iar dupã el a venit la putere guvernul Stójay[3], care de asemenea a fost
un guvern antisemit ºi care s-a bucurat de încrederea germanilor. Deci nu ºtiu cum
ar fi putut evreii vinde þara comuniºtilor. La aceasta mi-a spus: „Cum, tu nu ºtii ce
s-a întâmplat în ziua de 19 martie? Am fost ocupaþi de germani, însã aceasta se datoreazã numai faptului cã jidanii, care nu îºi intrã în piele, au trãdat þara comuniºtilor ºi s-a plãnuit ocuparea Ungariei printr-o loviturã de stat de cãtre jidani ºi
comuniºti. Îmi este cu totul inexplicabilã aceastã atitudine a jidanilor, mai ales
acum, când «hordele comuniste» sunt în Carpaþi, în poarta þãrii, ºi pericliteazã
þara. Vom fi nevoiþi a lua mãsuri drastice în contra jidanilor, pentru a-i împiedica
de a mai putea colabora cu inamicii þãrii în aºa fel ca sã le treacã pofta de a mai
complota contra acelei þãri unde au trãit”.
Am rãmas surprins la cele auzite de la el, însã i-am comunicat cã nu cred cele
auzite, însã nici nu încerc sã-l conving despre aceea, cã nu este adevãrat ceea ce
mi-a comunicat, cãci dupã cum vãd „eºti complet schimbat ºi þi-ai însuºit învãþãturile fasciste, deci nu aº putea sã te conving”. La aceasta mi-a comunicat cã nici
nu l-aº putea convinge, cãci este deja convins cã jidanii au fost aceia care au încercat sã organizeze o loviturã de stat, colaborând cu hoardele comuniste.
Mi-a mai declarat cã lui îi pare rãu de unii jidani, care îi sunt prieteni, însã nu
se poate nici o deosebire. Mai târziu jidanii sã nu facã reproºuri nimãnui pentru
cele ce vor urma, ca o urmare naturalã pentru faptele lor.
ªtiu cã a fost unul care a organizat partidul „Imrédy” în oraºul Baia Mare, devenind mai târziu – în urma meritelor sale – subpreºedintele acestui partid.
Aceasta îmi este declaraþia pe care o semnez cu mâna proprie ºi o susþin în întregime.
Dat în Baia Mare, la 23 aprilie 1947.
[ANEXA 2]
Declaraþie
Subsemnatul dr. Roth Coloman, medic, domiciliat în Baia Mare, str. 17 Octombrie nr. 4, declar urmãtoarele:
La data de 5 mai 1944, din ghetoul oraºului Baia Mare, situat în capãtul
oraºului, au fost strânºi toþi bãtrânii ºi neputincioºii, ºi bolnavii, care au fost
transportaþi în curtea bisericii evreieºti din str. Sâmbetei nr. 3. În acest ghetou,
subsemnatul am funcþionat ca medic ºi în aceastã calitate declar cã ca comandant al acestui ghetou a fost numit de cãtre autoritãþile fasciste dr. Szilágyi
Zoltán, care s-a fãcut renumit în sânul fasciºtilor cu atitudinea sa antidemocraticã.
Dr. Szilágyi Zoltán, în calitatea sa de comandant al ghetoului, a vizitat zilnic
ghetoul, manifestând o comportare neomeneascã faþã de evreii adunaþi acolo. A
luat niºte mãsuri extrem de severe faþã de bãtrânii ºi bolnavii internaþi, a interzis
introducerea alimentelor din oraº, a bãtut personal acele persoane care au încercat
sã vorbeascã cu creºtinii din afarã, nu a dat voie ca copiii sã poatã primi lapte de
la cunoscuþii din oraº, de multe ori a vãrsat afarã acele cantitãþi de lapte pe care
le-a descoperit cã au fost aduse din oraº. A confiscat medicamentele necesare bol-
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navilor de la medici, declarând în public cã „nu mai aveþi nevoie de mâncare ºi
medicamente, cãci nu vã veþi întoarce”.
În urma acestei comportãri, persoanele adunate în acest ghetou au slãbit în aºa
mãsurã cã, transportaþi la Auschwitz, o parte au murit pe drum, iar 90% din
cealaltã parte au fost trimiºi imediat în crematorii.
Aceasta îmi este declaraþia pe care o susþin ºi semnez propriu.
În faþa noastrã
Dr. Roth Coloman

Baia Mare, la 28 aprilie 1947

P.S. Mai declar cã dr. Szilágyi, vizitând o datã ghetoul, a intrat în bisericã, a spart
cu mâna proprie caseta cu bani de pe perete, golind-o ºi bãgând banii în buzunar.
Dr. Roth Coloman

Baia Mare, la 28 aprilie 1947

[ANEXA 3]
Declaraþie
Subsemnatul Markovits Samuil, de profesie croitor, dom. în Baia Mare, Piaþa
Libertãþii nr. 16, prin prezenta declar urmãtoarele:
Cunosc personal pe dr. Szilágyi Zoltán, încã înainte de 1940. În timpul regimului maghiar – în anul 1940 –, numitul a intrat în partidul de dreapta fascistã
„Imrédy”. Dupã activitãþile sale în acest partid, deja în anul 1941 a ocupat postul
de subpreºedinte al partidului. Cunoscut este faptul cã acest partid a luptat cu
convingere în contra democraþiei. Szilágyi Zoltán s-a relevat în acest partid cu activitatea remarcabilã în cadrul Fabricii „Phönix”, unde a funcþionat ca secretarul
comandamentului militar, presionând muncitorii de a intra în acest partid.
Sediul partidului ºi locuinþa mea (din adresa de mai sus) erau despãrþite numai
de o uºã de scânduri, având astfel prilejul de a asculta toate discursurile ºi discuþiile þinute de cãtre dr. Szilágyi membrilor acestui partid, dintre care relev urmãtoarele:
În anul 1942 a declarat: „Am fãcut intervenþii necesare pe lângã comandamentul militar al fabricii «Phönix», locotenentului Berentés, ca toþi angajaþii evrei – începând de la muncitori pânã la directori – sã fie deportaþi cu detaºamente de lucru
în Ucraina”. Evreii trebuie scoºi din toate posturile. Aceastã intervenþie a lui
Szilágyi a ºi fost executatã, cãci la data de 20 iunie 1942, toþi angajaþii evrei ai
fabricii „Phönix” au fost trimiºi în Ucraina, dintre care numai 3 s-au reîntors, iar
restul, cca. 20 de persoane, au murit în lagãre.
În cadrul discuþiilor sale, în nenumãrate rânduri a uneltit în contra aliaþilor,
mai ales în contra URSS ºi în contra Armatei Roºii, numind aceastã armatã: niºte
derbedei comuniºti. În toate discursurile sale a îndemnat membrii partidului pentru lupta comunã ºi victoria finalã, spunând sã aibã speranþã în armata germanã ºi
în arma secretã a lui Hitler.
Am cunoºtinþã cã dr. Szilágyi a persecutat elementele democrate din acest oraº
cu ajutorul locotenentului Berentés, bãtând, închizând, internând ºi la urmã deportând pe aceºti oameni nevinovaþi. Cu ocazia înfiinþãrii ghetoului în Baia Mare
a luat parte activã, fiind comandantul ghetoului bolnavilor. În aceastã calitate, a
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demoralizat ºi a maltratat pe evrei, neadmiþând introducerea pe seama bolnavilor
nici medicamente, nici alimente.
Pe mine personal m-a ameninþat de mai multe ori cã în cazul dacã nu voi preda
locuinþa mea pentru partidul lui, mã va interna, pentru faptul cã trei cumnaþi ai
mei au fost internaþi ca comuniºti ºi cã nici eu nu pot fi decât comunist.
Aceasta îmi este declaraþia, pe care o semnez cu mâna mea proprie ºi sunt dispus a susþine în faþa oricãrei autoritãþi sau judecãtorie.
În faþa noastrã
Markovits Samuil

Baia Mare, la 7 aprilie 1947

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional PCR Someº-Dej, fond 4, dos. 35/1947, f.10, 52-53, 55)
[1] Se invocã aici perioada când Gh. Gheorghiu-Dej a lucrat la Atelierele CFR din localitate (din
15 august 1931, mutat disciplinar de la Galaþi datoritã propagandei comuniste fãcute de el
acolo), continuând activitatea de agitator comunist ºi înfiinþând o secþie clandestinã a
Ajutorului Roºu. Prezenþei lui aici se datoreazã ataºarea la mult prea comunul nume Gh.
Gheorghiu ºi a denumirii localitãþii, Dej.
[2] Guvernul prezidat de Miklós Kállay, instaurat în Ungaria la 9 martie 1942.
[3] Demeter Stójay succede guvernului Kállay, hotãrând lichidarea evreilor la 29 martie 1944.
La rândul sãu va fi înlocuit la 30 august 1944 de un cabinet condus de Géza Lakatos.

Serviciul de Siguranþã Roman
Nr. 3105-S/3 august 1947
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Secret

Cãtre Inspectoratul Regional de Siguranþã Iaºi
Avem onoarea a raporta urmãtoarele:
Suntem informaþi cã mulþi evrei din localitate plecaþi la Careii Mari, cu scopul
de a emigra în Palestina, se aflã încã acolo, neputând trece graniþa pentru motivul
cã schimbându-se comandantul gãrzii de la acea frontierã, noul comandant al
acelui punct de trecere, un cãpitan de grãniceri, pretinde de la fiecare evreu ce
vrea sã treacã graniþa suma de lei 100.000.000, dar dat fiind faptul cã majoritatea
evreilor ce vor sã emigreze în Palestina sunt sãraci sau fac parte din pãtura mijlocie, sunt puºi în imposibilitatea materialã de a-i da suma de mai sus.
ªeful Serviciului de Siguranþã
Comisar ºef C. Sãrãcuþu
(Arh.St.Bucureºti, Ministerul de Interne. Diverse, dos.4/1947, f.73)
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Problemã de Siguranþã de Stat
Starea de spirit a populaþiei
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 7582 din 1947 luna august ziua 6
O mare parte dintre evreii tineri din oraºul Galaþi au început sã plece peste
graniþã, afluind cãtre zonele ocupate de anglo-americani.
Majoritatea lor pleacã peste graniþã, trecând frontiera prin partea de vest a
României, mergând deocamdatã cãtre regiunile din zona anglo-americanã.
Din cele spuse de cei care tatoneazã trecerile frauduloase la graniþã, acestea se
înlesnesc în schimbul unor sume de bani în jurul a 25.000.000 lei de fiecare individ trecut. Îndemnul de a pleca cât mai mulþi tineri evrei se face în rândurile lor
în urma ºtirilor cãpãtate de la cei plecaþi, care ilustreazã o viaþã bunã ºi frumoasã
în acele regiuni ºi cã este rostul de câºtiguri mari.
Pe aceastã temã, în Galaþi se vãd vânzând din partea evreilor obiectele casnice
zilnic ºi dupã ce sunt iniþiaþi asupra felului cum vor trece, pleacã cu tot cu familii.
Este necesar, pentru a curma acest exod, sã se ia mãsuri de întãrirea pazei frontierei din vest a þãrii.
Informaþie sigurã.
Comandantul Legiunii Jand. Covurlui
Caporal Bãlan Paraschiv
Raportat: Inspectoratul General al Jandarmeriei; Inspectoratul Jand. Galaþi.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 70/1947, f.100)
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Starea de Spirit a Populaþiei
NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 781 din 21 august 1947
Din informaþiunile pe care le deþinem, se constatã cã populaþia evreiascã tinde
spre emigrare în Palestina, în care scop vând lucrurile pe care le posedã, pentru a-ºi
procura bani ºi valori, în special aur ºi argint, cu care trec prin Ungaria în Austria,
unde urmeazã a-ºi perfecta formele de emigrare. Aceastã tendinþã se constatã în ultima vreme cã s-a accentuat ºi în rândurile ostaºilor, chiar din arma jandarmeriei.
Caz concret: jandarmul soldat Kádár Herman, dentist de profesiune, dispãrut
în strãinãtate cu intenþia de emigrare în America.
Mãsuri luate: S-au luat mãsuri de facerea investigaþiunilor necesare pentru
identificarea planurilor ce se proiecteazã.
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– Mai suntem informaþi cã în oraºul Adjud, judeþul Putna, intenþioneazã a emigra un numãr de 5 familii, dintre care familia Mortiz, Moscu, Grimberg ºi Solomon
Grimberg.
Comandamentul Leg. Jand. Tecuci
Cãpitan N. Zmeu
Raportat: Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Comunicat: Legiunea Jandarmi Putna.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 70/1947, f.121)
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NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 7246 din 22 august 1947
1. Suntem informaþi cã unii proprietari de vii pe care stabilizarea monetarã[1]
i-a prins cu sume mari de bani vechi, pe care nu le pot schimba, cautã sã plaseze
aceste sume la ofiþerii ºi ostaºii sovietici care au posibilitatea de a le schimba prin
lichidarea soldurilor de casã a unitãþii respective ºi prin acordarea unui plafon mai
ridicat de schimb monetar.
Astfel: în comuna Tâmboeºti s-a prezentat în seara zilei de 19 august crt. la
domiciliul proprietarului Titus Zaharia, cãpitan în rezervã, pe care stabilizarea l-a
prins cu suma de 2 miliarde lei, un ofiþer superior sovietic ºi 2 ofiþeri inferiori, care
au rãmas la numitul pânã la orele 2 noaptea. Din cele discutate de proprietar cu
numiþii ofiþeri în mod discret, s-a putut desprinde intenþiunea de a plasa prin
ofiþerii sovietici o sumã importantã de bani, acordându-le un beneficiu material.
Faptul cã a doua zi de dimineaþã numitul proprietar s-a deplasat la R[âmnicu] Sãrat
cu ºareta, întemeiazã bãnuiala cã a ajuns la o înþelegere cu ofiþerii sovietici în sensul arãtat mai sus.
2. De asemenea, suntem informaþi cã prin intermediul unor evrei ce se ocupã
cu bursa neagrã, se cumpãrã ºi se plaseazã diferite sume de lei vechi. Astfel, unii
afaceriºti evrei din Focºani cautã sã acumuleze sume importante de bani vechi,
plãtind milionul cu 25-30 lei stabilizaþi, iar sumele strânse le schimbã în
Bucureºti.
În ziua de 16 august a.c., au venit din Bucureºti în oraºul Râmnicu Sãrat un
numãr de 4 evrei care aveau asupra lor câte o servietã de bani noi, pe care i-au dat
evreilor din R. Sãrat, socotit la 20 lei bani noi pentru 1.000.000 lei vechi. Nu s-a
putut identifica aceºti evrei, însã suntem informaþi cã lucreazã direct cu Societatea
Joint-Americana.
3. S-a mai constatat cã unii locuitori care aveau sume mai mari de bani vechi,
au cãutat sã-i plaseze la alþi locuitori pentru a-i preschimba în bani stabilizaþi.
Astfel, locuitorul Nae Voiculeþ din Dragosloveni, Dinel Crãciun din Gugeºti,
Ciorata Gheorghe din Coteºti, Mihalache Gheorghe, notarul comunei Boldu, Vasile
Drãghici, casierul comunei Boldu, Vasile Holban din Vâlcele ºi Dobriþa Damache
din Râmnicu Sãrat au fost prinºi asupra faptului ºi cu actele dresate au fost înaintaþi Serviciului de Control Economic al judeþului Râmnicu Sãrat.
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Populaþia nevoiaºã comenteazã cele semnalate la punctul 1 ºi 2 ºi solicitã mãsuri energice pentru paralizarea bursei negre care încã nu a încetat cu vechiul ei
sistem de lucru.
Comandantul Legiunii Jand. Rm. Sãrat
Maior Hamel Tr. Ioan
Raportat: Insp. G-l al Jand.; Ins. Jand. Galaþi.
Comunicat: Subcentrul Control Militar nr. 13.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 70/1947, f.128)
[1] Este vorba de Legea nr. 287 pentru reforma monetarã („Monitorul Oficial”, nr. 187 din 16
august 1947). Potrivit acesteia, raportul de preschimbare a leilor vechi în lei stabilizaþi s-a fãcut
pe baza unor norme fixate astfel: familiile de agricultori puteau schimba 5 milioane lei; salariaþii ºi pensionarii publici ºi particulari, invalizii, vãduvele ºi orfanii de rãzboi – 3 milioane lei;
persoanele fãrã profesie, militarii în termen – 1,5 milioane lei; instituþiile publice aveau dreptul sã schimbe întreaga sumã deþinutã.
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Inspectoratul Jandarmi Galaþi

Secret

NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 5830 din 25 august 1947
Informãm urmãtoarele:
În urma comunicatului dat de Comisiunea Interministerialã care a desãvârºit
reforma monetarã, referitor la predarea de cãtre deþinãtori a monedelor, aur,
medalii, cucoºei etc, cãtre stat, în schimbul leilor stabilizaþi ºi la valoarea fixatã de
aceastã Comisiune[1], s-au constatat urmãtoarele:
– Capitaliºtii deþinãtori de monede aur, ºi în special evreii posesori de
cucoºei, n-au predat toate monedele ce au, ci au schimbat numai un numãr restrâns, calculând cât le-ar fi necesar pentru asigurarea existenþei ºi eventual pentru a putea continua comerþul sau profesia respectivã, restul pãstrându-l mai
departe.
– Evreii din oraºul Galaþi, deþinãtori de cucoºei, au lansat zvonul ºi chiar fac
propagandã în rândurile funcþionarilor ºi a militarilor români, fãcând afirmaþiuni
cã valuta forte va fi valabilã ºi va avea putere circulatorie oricând ºi, în consecinþã,
orice funcþionar, salariat sau militar este bine sã-ºi procure cucoºei prin aceºti
evrei, ei fiind dispuºi sã le punã la dispoziþie aceste monede, bineînþeles la suma
de lei 1250-1500 bucata.
Se desprinde de aci cã evreii intenþioneazã sã continue sistemul negocierii
cucoºeilor, cãutând câmp de activitate numai în rândurile salariaþilor, care în urma
reformei monetare sunt singurii deþinãtori de lei stabilizaþi suficienþi pentru a-ºi
procura cucoºei, crezând cã vor specula naivitatea unora, ignorând legile create
pentru redresarea economicã ºi stabilizarea monetarã.
Informaþie sigurã.
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Mãsuri: Am luat mãsuri pentru identificarea evreilor sau a celor care cautã sã
plaseze cucoºei în rândurile funcþionarilor ºi militarilor, dând instrucþiuni
agenþilor informatori, precum ºi ordinul de informaþiuni nr. 75 din 25 august 1947,
tuturor formaþiunilor de jandarmi.
Inspector Jandarmi Galaþi
Colonel Gh. Craioveanu
Comunicat: Insp. Gl. al Jand.; Insp. Pol. de. Sig. G-þi.
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 70/1947, f.123)
[1] Odatã cu legea reformei monetare a mai fost adoptatã o lege specialã, nr. 284, ce prevedea
cedarea cãtre Banca Naþionalã a României a aurului, devizelor ºi altor mijloace de platã strãine
(„Monitorul Oficial”, nr. 186 din 15 august 1947).
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NOTÃ INFORMATIVÃ
Nr. 154 din 5 septembrie 1947
Precipitarea evenimentelor politice pe plan internaþional a fost un izvor de
variate comentarii în rândurile evreilor din oraºul Buzãu, mulþi manifestându-ºi
dorinþa de a emigra în Palestina sau America.
Din rândurile acestora s-a mai înregistrat informaþia cã ar fi plecat cu destinaþia
Palestina 3 familii bãºtinaºe de evrei ºi douã familii de repatriaþi din Transnistria,
care, trecând prin Ungaria, au fost întoarse din drum ºi îndrumate la Viena, unde
prin organizaþia „Joint” li s-ar fi dat cuvenitele ajutoare.
O bunã parte din evrei cautã sã-ºi vândã averile ºi lucrurile, scontând în ajutorul URSS, care are interesul – spun ei – sã le uºureze emigrarea în Palestina în
scopul de a crea dificultãþi politice anglo-americanilor.
Tot în legãturã cu aceastã chestiune s-a mai înregistrat zvonul cã trecerea din
Ungaria înspre Italia s-ar face cu mai multã uºurinþã, acum dupã plecarea lui
Ferenc Nagy, fostul premier al Ungariei[1], aceasta datoritã faptului cã punctul de
vedere sovietic s-ar fi impus ºi Ungariei.
Informaþie în curs de verificare.
Comandantul Legiunii Jandarmi Buzãu
Cãpitan N. Constantinescu
Raportat: Inspect. Gl. al Jandarmeriei[2]; Inspect. Jand. Bucureºti
Comunicat: Inspect. Reg. de Sig. Ploieºti; Chesturii Buzãu
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 65/1947, f.106)
[1] Ferenc Nagy (1903-1979), prim-ministru al Ungariei între 4 februarie 1946-31 mai 1947.
[2] Vezi acelaºi document în Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
65/1947, f.1573.
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Inspectoratul de Siguranþã al Capitalei
Secþia I-a. Brigada a II-a
Nr. 12.420/330/27 septembrie 1947
Referat
Ministerul Afacerilor Interne, Direcþia C-alã a Ad-þiei, Direcþia Administraþiei
de stat, cu ord. nr. 23.055-A, din 11.VIII.1947, cere relaþii complete în vederea
avizului ce este solicitat de cãtre asociaþia „Organizaþia Rabinilor ºi a Sprijinitorilor Thorei” din Bucureºti, str. Mina nr. 6.
Asociaþia „Organizaþia Rabinilor ºi Sprijinitorilor Thorei” (în limba ebraicã:
Istradut Harabanim U Manzikei Athora) a luat fiinþã la 29 aprilie 1947. Sediul
Asociaþiei este arãtat în Bucureºti, str. Mina nr. 6.
Scopul asociaþiei este luminarea poporului, în spiritul tradiþiei ºi al culturii iudaice, propagarea ideilor ºi învãþãturilor religiei mozaice în masele largi evreieºti
ºi întreþinerea prin predici ºi predicaþiuni a unui sentiment religios moral.
Comitetul de iniþiativã se compune din urmãtoarele persoane: rabin dr. H.
Alperin, domiciliat în str. Viºinilor nr. 2 bis; rabin dr. A.M. Beck, domiciliat în str.
Alexandru Moruzi Voievod nr. 11; rabin dr. M.A. Halevy, domiciliat în Bucureºti,
str. Remus nr. 6; rabin B. Glancz, domiciliat în str. Al. Vlahuþã 23; rabin H.
Guttmann, domiciliat în str. Adamache 9; rabin H. Rabinovici, domiciliat în str.
Mircea Vodã 67; rabin H. ªafran, domiciliat în str. Mãmulari nr. 6; rabin Z.
Landmann, domiciliat în str. Bradului 3; rabin dr. D. ªafran, domiciliat în str.
Negru Vodã 32; rabin I. Ginsberg, domiciliat în Calea Dudeºti 15; rabin M.
Guttmann, domiciliat în Calea Dudeºti 11; rabin N. ªtrulovici, domiciliat în Piaþa
Regina Maria nr. 1; rabin Z. ªafran, domiciliat în str. Parfumului 39; rabin S.
Mihalovici, domiciliat în Calea Vãcãreºti nr. 198; rabin I. Heller, domiciliat în str.
Anastasie Panu 11; rabin M. Schechter, domiciliat în str. Sticlari 13; rabin S.
Landmann, domiciliat în str. Tãierii 15; rabin E. Landau, domiciliat în str. Olteni
40; Eugen Meissner, delegat al Soc. Naþionale de Cruce Roºie a României pentru
emigrãrile în Palestina, domiciliazã în str. N. Bãlcescu nr. 37; M. Zeltzer-Sãrãþeanu,
ziarist, membru în Comitetul Democratic Evreiesc ºi membru în comitetul de ajutorare al Joint-ului, domiciliat în Calea Rahovei 11.
Investigaþiile fãcute nu au putut stabili despre susnumiþii cã ar avea o activitate politicã, în afarã de M. Zeltzer-Sãrãþeanu, care este membru al Comitetului
Democratic Evreiesc. Investigaþii – în acelaºi sens – au fost fãcute ºi de brigada VII
Naþionalitãþi, din Inspectoratul de Siguranþã a Capitalei, care ne comunicã cã nu a
putut stabili nimic suspicios asupra susnumiþilor. La fiºele AS din ISC nu sunt
cunoscuþi.
Membrii asociaþiei sunt cetãþeni români, cu bune purtãri. Nu activeazã împotriva bunelor moravuri publice ºi Siguranþei Statului. Asociaþia este utilã, iar
actul constitutiv ºi statutele conþin toate dispoziþiile necesare pentru a asigura realizarea scopului ºi buna administrare a fondurilor.
Pe cale de investigaþii, s-a mai putut stabili cã asociaþia, pe lângã scopul mãrturisit în statute, mai urmãreºte strângerea unui fond de ajutorare a membrilor sãi
– rabini – care sunt sãraci ºi fãrã venituri fixe.
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Concluzii: Din cele mai sus expuse rezultã cã asociaþia are un scop religios –
moral – ºi un altul de ajutorare a rabinilor lipsiþi de venituri fixe sau averi.
Neexistând motive de suspiciune, în contra persoanelor care compun comitetul de
iniþiativã sau împotriva scopului urmãrit, avizul nostru este favorabil.
Propuneri: Urmeazã ca rezultatul sã fie raportat la MAI, restituindu-se totodatã
anexa corespondenþei.
ªeful Brigãzii de Siguranþã
[indescifrabil]
[ANEXA 1]
Statut
Art. 1. Organizaþia Rabinilor ºi a Sprijinitorilor Thorei (în limba ebraicã: Istradut
Harabanim U Manzikei Athora) este o asociaþie formatã din clerici ºi laici, având ca
scop luminarea poporului în spiritul tradiþiei ºi al culturii iudaice, propagarea
ideilor ºi învãþãturilor religioase mozaice în masele largi evreieºti, întreþinerea –
prin predici ºi predicaþiuni – a unui sentiment religios ºi moral. De asemenea, scopul asociaþiei este acela de a cimenta legãturile dintre elementele clericale ºi laice
ale populaþiei evreieºti ºi a ajuta moralmente ºi materialiceºte promovarea lor.
Art. 2. Sediul asociaþiei este în Bucureºti str. Stelea nr. 6.
Art. 3.Patrimoniul iniþial al asociaþiei este de lei 2.000.000 (douã milioane), deplin
vãrsat la casa asociaþiei ºi format din cotizaþiile benevole ale membrilor fondatori.
Art. 4. Cotizaþiile lunare vor fi fixate de cãtre comitetul de direcþie, ele neputând fi mai mici decât lei 2000 lunar.
Art. 5. Asociaþia este condusã de cãtre un comitet ales de cãtre adunarea generalã, pe termen de 3 ani. Comitetul poate delega – pentru conducerea efectivã a
asociaþiunii – un comitet de direcþie compus din 3 membri, având plenitudinea
drepturilor de reprezentare ºi angajare a asociaþiei.
Art. 6. Adunarea generalã ordinarã se întruneºte în fiecare an, la 15 aprilie,
fiind convocatã prin publicaþii, fãcute în „Monitorul Oficial” ºi 2 ziare mai rãspândite, înainte cu 10 zile de þinerea adunãrii. Dacã la primul termen nu vor fi
prezenþi toþi membrii, ea se va þine peste 7 zile, cu orice numãr de membri. Votul
va fi acela al majoritãþii absolute.
Art. 7. Organele de control vor fi alcãtuite dintr-un comitet de 3 cenzori, ales
pe un termen de 3 ani.
Art. 8. Membrii sunt de 2 categorii: clerici ºi laici. Pentru a putea fi membru
cleric, solicitantul va trebui sã facã dovada acestei calitãþi, cu titlurile respective
ce vor fi supuse unei comisii speciale, desemnatã de cãtre comitet. În baza referatului aprobativ al acestei comisii, candidatul va fi primit ca membru al asociaþiei,
cu toate drepturile ºi îndatoririle statutare.
Cu titlu enunciativ, vor putea fi membri clerici: membrii sfatului rabinic al comunitãþii evreieºti din Buc., conducãtorii spirituali ai celorlalte comunitãþi din
Capitalã, rabinii templelor, sinagogilor sau ai lãcaºurilor personale de rugãciuni,
rabinii hasidici (REBES)[1], rabinii care au funcþionat în provincie, în vreuna din
calitãþile mai sus enumerate, aflãtori în Bucureºti.
Membrii laici vor fi primiþi în baza recomandãrilor comitetului de direcþie, dintre persoanele a cãror reputaþie moralã este dintre cele mai nepãtate.
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Art. 9. Bilanþul ºi raportul de activitate al comitetului va fi verificat de cãtre
cenzori, dupã care va fi supus votului adunãrii generale, al cãrei comitet va fi ales
de cãtre ea însãºi, în ziua adunãrii.
Art. 10. Asociaþia este reprezentatã valabil prin semnãtura preºedintelui, a vicepreºedintelui sau a oricãrui membru din comitetul de direcþie, care va primi
mandat special din partea acestui comitet.
Art. 11. Asociaþia va edita o revistã de specialitate, pentru strângerea raporturilor dintre organizaþie ºi public, precum ºi pentru formarea legãturilor cu masele evreieºti, din toate straturile sociale.
Art. 12. Lichidarea asociaþiei, ºi orice împrejurãri neprevãzute în prezentul
statut, se va face potrivit legii persoanelor juridice.
Fãcut în Bucureºti, în 5 exemplare, azi, 29.IV.1947.
[ANEXA 2]
Act constitutiv
Subsemnaþii: rabin dr. H. Alperin, domiciliat în Bucureºti str. Viºinilor nr. 2 bis;
rabin dr. A.M. Beck, domiciliat în str. Alexandru Moruzi Voievod nr. 11; rabin dr. M.A.
Halevy, domiciliat în Bucureºti, str. Remus nr. 6; rabin B. Glancz, domiciliat în str. Al.
Vlahuþã 23; rabin H. Guttmann, domiciliat în str. Adamache 9; rabin H. Rabinovici,
domiciliat în str. Mircea Vodã 67; rabin H. ªafran, domiciliat în str. Mãmulari nr. 6;
rabin Z. Landmann, domiciliat în str. Bradului 3; rabin dr. D. ªafran, domiciliat în str.
Negru Vodã 32; rabin I. Ginsberg, domiciliat în Calea Dudeºti 15; rabin M. Guttmann,
domiciliat în Calea Dudeºti 11; rabin N. ªtrulovici, domiciliat în Piaþa Regina Maria nr.
1; rabin Z. ªafran, domiciliat în str. Parfumului 39; rabin S. Mihalovici, domiciliat în
Calea Vãcãreºti nr. 198; rabin I. Heller, domiciliat în str. Anastasie Panu 11; rabin M.
Schechter, domiciliat în str. Sticlari 13; rabin S. Landmann, domiciliat în str. Tãcrii 15;
rabin E. Landau, domiciliat în str. Olteni 40; Eugen Meissner, domiciliat în Bucureºti
str. N. Bãlcescu 37, delegat pentru emigrare la Crucea Roºie; M. Zeltzer-Sãrãþeanu,
ziarist, domiciliat în Bucureºti, Calea Rahovei 11; D. Schapira, comerciant, domiciliat
în Bucureºti str. Maria Rosetti 15; A. Blum, avocat, Bucureºti str. Mântuleasa 22.
Constituiþi în adunarea generalã, hotãrâm înfiinþarea unei asociaþii intitulatã
„Organizaþia Rabinilor ºi a Sprijinitorilor Thorei” (Istradut Harabanim U Manzikei
Athora) al cãrei scop ºi obiect este arãtat în statutul alãturat, care face parte integrantã din prezentul act constitutiv.
Subscriºii membri fondatori, constituiþi în adunarea generalã, alegem urmãtorul comitet de conducere: preºedinte – dl. S. Meissner; vicepreºedinte – dr. H.
Alperin; casier – dr. D. Schapira; secretar – dr. D. ªafran ºi avocat A. Blum. Cenzori
E. Landau, H. Rabinovici ºi H. Guttmann, rabin.
Patrimoniul asociaþiei este de lei 2 milioane, deplin vãrsat la casa asociaþiei.
Sediul asociaþiei este în str. Stelea nr. 6.
Subscriºii fondatori dãm mandat domnului avocat A. Blum pentru îndeplinirea
tuturor formalitãþilor legale pentru obþinerea personalitãþii juridice a asociaþiei.
Fãcut în Bucureºti, în 5 exemplare, azi, 29. IV. 1947.
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 143/1947, f.1, 3, 7)
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[1] Hasidul, rãspândit în rãsãritul Europei, este apreciat ca un individ ce a atins un grad superior de evlavie, fiind un model spiritual pentru discipolii sãi, pentru care se roagã, diferit de
þadikul, considerat doar un om bun ºi drept. În cadrul acestei miºcãri, funcþia de rebe este ereditarã, aparþinãtorii acestui curent fiind consideraþi niºte elite, cu o viaþã distinctã de restul comunitãþii. În secolul al XIX-lea, hasidimii erau consideraþi ca fiind obscurantiºti, apreciere
izvorâtã ºi din literatura acestora, ce cultiva legende despre faptele miraculoase sãvârºite de
anumiþi rebe, ori le apreciau anumite discursuri ca fiind de inspiraþie divinã.

140
NOTÃ DE SERVICIU
Domnul Andrei Balázs ºi alþii, în numele unui grup de cetãþeni români evrei
din Transilvania de Nord, deportaþi de cãtre statul maghiar în anul 1944 ºi salvaþi
de Crucea Roºie, în Elveþia, prin petiþia adresatã domnului ministru al României
din Elveþia, cer ca guvernul român sã intervinã pe lângã guvernul maghiar pentru
ca acesta sã-ºi îndeplineascã obligaþiunile ce i-au fost impuse prin art. 27 al. 1, al
Tratatului de Pace încheiat de cãtre Puterile Aliate cu Ungaria.
În petiþie se face sugestia ca domnul dr. Teodor Fischer[1], fost membru al
Parlamentului român, care de asemenea se aflã în Elveþia, sã fie însãrcinat mandatar oficial care sã trateze cu guvernul maghiar aceastã chestiune, ataºându-l pentru îndeplinirea acestei misiuni reprezentanþei oficiale a statului român.
Art. 27 din Tratatul de pace încheiat de Puterile Aliate cu Ungaria aratã:
„Ungaria se obligã ca în toate cazurile în care cu începere de la 1 septembrie 1939,
bunurile, drepturile sau interesele unor persoane de sub jurisdicþie ungarã au fãcut
obiectul unor mãsuri de sechestru, de confiscare sau de control pe temeiul originii
rasiale sau al religiei unor asemenea persoane, bunurile, drepturile sau interesele
legale menþionate sã fie restituite împreunã cu accesoriile lor, sau dacã restituirea
este imposibilã, o despãgubire echitabilã sã fie acordatã”.
Evreii din Transilvania de Nord au, faþã de statul ungar, urmãtoarele pretenþiuni de despãgubire:
A) Despãgubiri pentru mãsurile luate de cãtre guvernul maghiar prin legile
aduse contra evreilor, ºi anume: 1938-XV, 1939-IV, precum ºi prin alte circa 28 de
Ordonanþe speciale date de Preºedinþia Consiliului de Miniºtri ungar cu putere de
lege, începând din luna martie 1944, pânã la prãbuºirea regimului Szálasi[2]. Prin
aceste mãsuri, evreimea din Transilvania de Nord a fost completamente deposedatã de toatã averea mobilã ºi imobilã.
Despãgubiri pentru actele de violenþã exercitate contra lor, precum ºi pentru
deportarea lor unde – precum este ºtiut – cea mai mare parte a lor au pierit.
B) Evreii din Transilvania de Nord au ºi pretenþiuni de restituire pentru aurul,
bijuteriile, valutele care le-au fost confiscate de guvernul ungar de atunci. O parte
din aceste valori au fost duse la Budapesta, cea mai mare parte a fost dusã în
Germania, unde se fac cercetãri pentru identificarea ºi aducerea în Ungaria a acestor obiecte care reprezintã o valoare considerabilã.
Chestiunea despãgubirilor menþionate în aceastã notã de serviciu nu se va
putea formula ºi astfel nu se va putea face vreo intervenþie pe lângã guvernul
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maghiar pânã ce acest departament nu va fi pus în situaþia sã cunoascã cuantumul
acestor daune. Este nevoie deci, în prealabil, sã se facã o inventariere a daunelor
mai sus menþionate de cãtre organele administrative, de acord cu conducerea organizaþiunilor evreieºti din þarã. Aceastã chestiune de altfel este strâns legatã de
ansamblul chestiunii de despãgubiri pe care România o are faþã de Ungaria pentru
ocupaþiunea de 4 ani a Transilvaniei de Nord.
Chestiunea restituþiunilor menþionate sub punctul B din aceastã notã de serviciu este însã actualã ºi urgentã. În adevãr, se pare cã aurul, bijuteriile ºi celelalte
lucruri de valoare confiscate de la evreii din Ungaria în timpul regimului SztóyaiSzálasi vor fi în scurt timp restituite Ungariei. Ungaria va primi cu aceastã ocazie
ºi valorile care aparþin evreilor din Transilvania de Nord.
Organizaþia evreilor democraþi din Cluj s-a interesat de aceastã chestiune ºi a
trimis doi delegaþi, pe d-l dr. Benedek Paul ºi d-l dr. Kohn Hillel, care au fost în cursul lunii februarie din acest an la Budapesta, de unde s-au întors dupã ce au luat
informaþiuni.
Dl. consul general Tite, ºeful misiunii noastre din Budapesta, în raportul nr.
1718 din 25 august a.c., ne informeazã cã în prezent s-a constituit la Budapesta o
comisiune compusã din fruntaºii evrei din Ungaria (sioniºti ºi cele douã comunitãþi: ortodoxã ºi neologã) în vederea primirii, inventarierii ºi distribuirii valorilor
ce urmeazã sã soseascã din Germania. Dl. Tite sugereazã ºi ideea ca în aceastã
comisiune sã fie numit ºi un reprezentant al intereselor evreilor din România.
În ce priveºte persoana care ar urma sã fie delegatã, îmi permit a arãta cã în
chestiunea evreilor din Transilvania de Nord au intervenit la ministerul nostru
reprezentanþii Congresului Mondial Evreiesc (A.L. Zissu) ºi dl. dr. Marton de la
Cluj. La Paris interesele organizaþiei evreieºti din România au fost reprezentate de
dl. Filderman, d-nii Benvenisti ºi Schwefelberg[3], iar dl. Tite mã informeazã cã
domnii Hillel ºi Benedek susþin cã dânºii au dreptul numai sã reprezinte aceste interese.
A. Neguº
Prim-consilier de Legaþiune

Bucureºti, 10 octombrie 1947

(Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, Problema 71. Ungaria, 1944-1948, nepaginat)
[1] Teodor Fischer (n. 1881, la München), absolvent al facultãþii de drept din Budapesta, lider
al evreilor din Transilvania, deputat între 1928-1931 ºi preºedinte al Partidului Naþional
Evreiesc (din 1931).
[2] Ferenc Szálasi (1897-1946) a înlocuit la 15 octombrie 1944 pe Horthy, trecând cu totul de
partea germanilor ºi ducând o politicã brutalã, îndeosebi în ceea ce priveºte populaþia
evreiascã. Capturat de americani la finele rãzboiului, a fost judecat în Ungaria ºi condamnat la
moarte, fiind executat la 12 martie 1946.
[3] La iniþiativa Congresului Mondial Evreiesc, la Paris au fost prezenþi ºi reprezentanþii a nouã
secþii mai importante ale ei. Din partea românã au participat Al. ªafran, Leopold Filderman,
M.H. Maxy, Miºu Benvenisti ºi Arnold Schwefelberg, care au lucrat în cadrul Comisiei de experþi a Conferinþei organizaþiilor evreieºti ºi au reuºit – printre altele – deblocarea depozitelor
financiare aflate în SUA, ale victimelor persecuþiilor rasiale, sume care au fost încredinþate
Bãncii de Stat a RPR. Asupra acestor aspecte vezi Arnold Schwefelberg, Amintirile unui intelectual evreu din România, Bucureºti, Edit. Hasefer, 2000, p.162-169.
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Inspectoratul Regional de Siguranþã Iaºi
Serviciul Secretariat
Sintezã informativã din intervalul 22-30 noiembrie 1947
Judeþul Iaºi
[...]*
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã aºteaptã cu nerãbdare plecarea lotului de emigranþi desemnaþi pentru luna decembrie. Organizaþiile sioniste ºi-au intensificat activitatea în
vederea apropiatelor emigrãri prin ºedinþe ce se þin regulat ºi la care participã populaþia într-un numãr foarte important.
În ziua de 9 noiembrie a.c. toate organizaþiile sioniste muncitoreºti au organizat un miting la care a luat parte Israel Idelzon, membru în Comitetul Central al
Uniunii Mondiale a Sindicatelor Muncitoreºti din Palestina.
Judeþul Bacãu
A. Acte de adversitate
Organizaþiile sioniste revizioniste de dreapta desfãºoarã o intensã activitate
propagandisticã, atât oficial, prin manifestaþii în sãli publice, cât ºi de la ins la ins,
în sensul strângerii de fonduri ºi pentru stimularea emigrãrilor. În aceastã acþiune
se uzeazã atât de specularea sentimentelor naþionale ale evreilor, cât ºi de situaþia
politicã internã ºi externã existentã.
Din acest punct de vedere se duce o acþiune de slãbire a moralului evreilor, în
sensul cã regimul din România urmeazã consecvent introducerea sistemelor
ruseºti în toate compartimentele economice ºi financiare, astfel cã în curând atât
comerþul, cât ºi întreprinderile industriale vor fi monopolizate ºi cã particularul va
dispare din viaþa economicã.
În cadrul situaþiei externe, aceste organizaþii alimenteazã starea de tensiune
existentã în legãturã cu eventualitatea declanºãrii unui rãzboi între marile puteri.
B. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã se manifestã îngrijoratã în urma amânãrii fãrã termen precis a lotului ce urma sã emigreze la începutul lunii decembrie, cât ºi de
ameninþarea scrisã primitã de cãtre Comunitatea Evreilor, prin care aceºtia sunt îndemnaþi sã plece cât mai repede din þarã ºi în care autorul preconiza pentru anul
1948 pieirea acestora, în special a tineretului, întrucât – susþine acesta – ei au dorit
comunismul ºi tocmai acesta îi va distruge.
Copie dupã aceastã scrisoare a fost înaintatã dvs. cu Raportul nr. 10.200 din 23
noiembrie a.c.
[...]*
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Judeþul Roman
A. Acþiuni de adversitate
Comunitatea Evreilor a primit o scrisoare de ameninþare cum am semnalat ºi la
judeþul Bacãu. Scrisoarea este asemãnãtoare. Copie a fost înaintatã cu dosarul nr.
10.203 din 25 noiembrie a.c.[1]
[...]*
(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 10/1947-1948, f.9-12)
* Fragmentele omise nu conþin informaþii referitoare la tematica volumului.
[1] În oraºul Roman se manifestaserã ºi anterior puternice sentimente antisemite, menþionate
în aproape toate rapoartele organizaþiei judeþene PCR. De pildã, în cel din luna august 1946 se
sublinia faptul cã în oraº „existã 80% din comercianþi numai evrei, care prin mentalitatea lor
ºi prin argumentele lor întrebuinþate în relaþiile cu clienþii, cu consumatorii, nu fac altceva
decât sã toarne gaz pe focul antisemitismului, care aici este destul de pronunþat”. (cf.
Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi. Secþia Cadre, dos. 11/1946, f.222)
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5 decembrie 1947
NOTÃ
Reuniunea Filantropicã a Femeilor Evreice din Cluj a luat fiinþã în anul 1922 ºi
a fost reorganizatã în august 1945. Este recunoscutã persoanã juridicã de cãtre
Tribunalul Cluj, cu nr. 4217/924, ºi are sediul în Cluj, str. Regele Mihai nr. 18.
Potrivit statutului, scopul urmãrit este ajutorarea sãracilor, bolnavilor ºi orfanilor
evrei, precum ºi a diferitelor instituþii evreieºti.
În prezent, acþiunea de binefacere a reuniunii urmãreºte ºi ajutorarea evreilor
sãraci, însã pentru cei care au înþeles sã se încadreze în organizaþiile democratice
care compun ºi sprijinã efectiv actualul regim.
Comitetul de conducere a fost ales în ziua de 13 decembrie 1946 ºi se compune
din: dr. Krausz Irina, preºedinte, membrã PCR; Vera Pop, vicepreºedinte, membrã
PCR; Berla Irina, vicepreºedinte, membrã PCR; Löbl Amalia, vicepreºedinte, membrã CDE; Holder Rozalia, secretarã, apoliticã.
Reuniunea are în prezent 250 de membri, care nutresc sentimente politice
democratice. Colaboreazã strâns cu Comitetul Democratic Evreiesc ºi este în legãturã cu Federaþia Femeilor Democratice din România[1], cu UFAR ºi cu toate organizaþiile democrate din Cluj.
Sursa: Insp. de Sig. Cluj
Jl. 47.897-S/1947
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 83/1947, f. 4)
[1] Federaþia Democraticã a Femeilor din România a luat naºtere în urma primului congres al
femeilor din 5-7 martie 1946, reunind mai multe organizaþii „democratice”.
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Inspectoratul Regional de Siguranþã Iaºi
Serviciul Secretariat
Sintezã informativã din intervalul 1-7 decembrie 1947
Judeþul Fãlciu
[...]*
B. Situaþia social-economicã
Situaþia meseriaºilor mici patroni se prezintã criticã din cauza lipsei de pe
piaþã a articolelor necesare acestora pentru executarea comenzilor. Aceºtia, în
adunãrile sindicale, au cerut înfiinþarea unei cooperative de producþie care sã-i
aprovizioneze cu cele necesare ºi sã lucreze în ateliere comune pentru acea cooperativã, care sã-i salarizeze lunar.
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã din localitate [Huºi] a primit cu satisfacþie decizia ONU de
împãrþire a Palestinei. Pentru a-ºi arãta aceastã mulþumire au organizat un miting
la care au luat parte circa 800 de persoane, unde reprezentanþii evreimii, în cuvântul luat, au adus elogii URSS-ului, care a susþinut pe primul plan cauza
poporului evreu.
Raport jurnal nr. 10.888 din 2 decembrie a.c.
Judeþul Bacãu
[...]*
D. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã a primit cu mare satisfacþie hotãrârea ONU-lui de împãrþire
a Palestinei, care a creat un ºi mai mare curent în rândurile acestora pentru emigrare în Palestina. Un numãr important de evrei, pregãtiþi pentru o apropiatã emigrare, aºteptã cu nerãbdare momentul plecãrii[1].
Judeþul Neamþ
[...]*
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã a primit cu vie satisfacþie hotãrârea împãrþirii Palestinei,
entuziasmul acesteia în vederea emigrãrii fiind foarte mare.
Judeþul Roman
A. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã a primit cu mare satisfacþie vestea împãrþirii Palestinei organizând în ziua de 1 decembrie a.c. un miting la care a luat parte un numeros
public; luând cuvântul preºedintele Organizaþiei Sioniste, a arãtat importanþa
acestui act istoric, scoþând în evidenþã rolul important pe care l-a avut URSS-ul în
îndeplinirea acestui act.
Raport jurnal nr. 10.885 din 2 decembrie a.c.
[...]*
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Judeþul Iaºi
[...]*
B. Naþionalitãþi conlocuitoare
În rândurile populaþiei evreieºti se comenteazã cu satisfacþie împãrþirea
Palestinei. Organizaþiile sioniste locale duc o activitate intensã ºi fac mari pregãtiri
în vederea plecãrii unui grup de câteva sute de evrei, programat pentru ziua de 7
decembrie crt.
(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 10/1947-1948, f.13-16)
* Fragmentele omise nu conþin informaþii referitoare la tematica volumului.
[1] În Raportul informativ din urmãtoarea sãptãmânã se remarca faptul cã „în rândurile evreilor
înscriºi pentru emigrare starea de spirit este neliniºtitã în urma dispoziþiilor ce au primit de
rãmânere pe loc, situaþia acestora fiind foarte criticã din cauzã cã ºi-au vândut tot ce au avut”;
„Populaþia evreiascã îºi manifestã o mare indignare în urma dispoziþiilor primite pentru
stagnarea plecãrilor”. (Ibidem, f.19, 22)
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Serv. Jud. de Sig. Bacãu
Bir. Inf. Interne
Nr. 8935/9 decembrie 1947
Cãtre Inspectoratul Regional de Siguranþã
Serv. Inf. Interne. Iaºi
La ord. dvs. nr. 11.027 din 3 decembrie 1947, avem onoare a raporta mai jos o
dare de seamã asupra activitãþii desfãºuratã în acest sector de fosta organizaþie
PNÞ Maniu, de la data de 1 ianuarie 1947, pânã la 10 decembrie 1947, precum ºi
asupra celorlalte organizaþii subversive urmãrite de acest serviciu. [...]*
3. „Irgun Zvei Leumi”
Aceastã organizaþie cu caracter terorist este susþinutã în special de Organizaþia
Sionistã de dreapta „Bethar”, a cãrei membri sunt recrutaþi din elementele tinere,
cu spirit de sacrificiu ºi cu o activitate mai îndelungatã în Organizaþia „Bethar”.
Fãcând discrete investigaþii în jurul organizaþiei sioniste „Bethar” din oraºul
Bacãu, am identificat în persoana tânãrului Samuiel Rotenberg, domiciliat în
Bacãu, str. Decebal, care este responsabilul acestei organizaþii pe întreaga Moldovã
ºi membru în Comitetul Central al Irgunului. Fãcându-se investigaþii la Oficiul
PTT Bacãu, a fost gãsit ziarul „Numai aºa”, tipãrit în limba idiº, organ al „Irgunului
Zvei Leumi”, editat în Franþa, fiind gãsitã ºi o circularã a asociaþiei „Irgun Zvei
Leumi” introdusã în acest ziar.
Cu raportul nostru nr. 8505 din 28 noiembrie 1947 am descris în mod detaliat
poziþia numitului Samuil Rotenberg în cadrul acestei organizaþii.
Organizaþia Sionistã de dreapta „Bethar”, fiind una din cele mai puternice organizaþii sioniste din acest oraº, majoritatea membrilor fiind numai din tineret,
cãpãtând ºi o educaþie militaristã, recruteazã membrii cei mai adecvaþi ai asociaþiei
„Irgun Zvei Leumi”, care în oraºul Bacãu, pânã în prezent, au desfãºurat numai
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singura activitate de a arunca broºuri sub protecþia întunericului în curþile locuitorilor evrei. Organizaþia sionistã de dreapta „Bethar” este în permanenþã supravegheatã de noi ºi în special membrii fanatici ai acestei organizaþii, corespondenþa ce
expediazã fiind controlatã de Oficiul PTT, de asemenea ºi aceea pe care o primesc.
Tânãrul Samuiel Rotenberg, care a fost identificat de noi, este un element dinamic, inteligent ºi cu o îndelungatã activitate în cadrul organizaþiei sioniste
„Bethar”, fiind ºi în comitetul regional al acestei organizaþii, care are sediul în
oraºul Bacãu.
Aceastã problemã este îndeaproape urmãritã de noi, urmând a identifica ºi alþi
membri ai acestei organizaþii teroriste, care este susþinutã material de imperialismul anglo-american, complet interesat de a produce o diversiune în rândul
maselor evreieºti ºi de a-i deruta de la linia formãrii statului evreo-arab, liber ºi independent.
Toate constatãrile care vor surveni în aceastã problemã vor fi raportate la timp,
aceasta fiind urmãritã de noi ca una din problemele cu caracter subversiv.
ªeful Serviciului
Comisar ªtefan Popescu

ªeful Bir. I. Inf. Interne
Comisar Zelter Paul[1]

(Arhiva SRI, fond „D”, dos.1906, f.389)
* Partea lipsã nu are legãturã cu tematica volumului de faþã (activitatea PNÞ ºi legionarã).
[1] Paul Zelter, evreu de origine, fiul unui cãmãtar din Dorohoi, va fi încadrat ulterior ca locotenent la Securitatea din Bacãu.
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Inspectoratul Regional de Siguranþã Iaºi
Serviciul Secretariat
Sintezã informativã din intervalul 15-22 decembrie 1947
Judeþul Bacãu
[...]*
D. Naþionalitãþi conlocuitoare
În masa evreiascã s-a observat un mare entuziasm în legãturã cu apropiata emigrare a lotului de circa 450 de persoane, a cãror acte au fost revizuite în cursul
acestei sãptãmâni.
Judeþul Fãlciu
[...]*
D. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã primeºte cu satisfacþie apropiata plecare a lotului de emigranþi a cãror paºapoarte au sosit în cursul acestei sãptãmâni pentru revizuirea
actelor, numãrul acestora fiind de 47.
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Judeþul Neamþ
[...]*
B. Situaþia social-economicã
La fabrica de cherestea „Arini”, proprietatea numitului Iosubaº Iuster, situaþia
se prezintã foarte criticã, din cauza lipsei materialului lemnos brut, fapt care o va
duce în situaþia ca în cel mult 20 de zile sã-ºi înceteze activitatea. Patronul justificã aceastã situaþie prin faptul cã nu posedã capitalul necesar.
Raport cu numãrul 12.531 din 20 decembrie a.c.
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
În masa evreiascã se observã o solidaritate cu cei ce pleacã în primul lot.
Acþiunea dusã de Comitetul Democratic Evreiesc pentru combaterea emigrãrii nu
a avut nici un rezultat. [...]*
Judeþul Roman
[...]*
C. Acþiuni de adversitate
În ziua de 17 decembrie a.c., numitul Gheorghe Atanasiu, directorul ºcolii primare din comuna Porceºti, în timp ce se afla într-un local din sat a strigat faþã de mai
multe persoane: „E ruºine cã în fruntea Ministerului de Externe stã o jidaucã ca Ana
Pauker, sã se ducã în Palestina cu toþi jidanii”, înjurând în acelaºi timp cu cuvinte
triviale. Susnumitul este simpatizant manist, în prezent membru PSD ºi desfãºoarã
o activitate împotriva actualului regim. Funcþioneazã ca învãþãtor din 1921.
Raport jurnal nr. 12.347 din 17 decembrie a.c.
D. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã a primit cu deosebitã satisfacþie vestea plecãrii apropiate a lotului de emigranþi a cãror revizuire a fost fãcutã în cursul acestei sãptãmâni. (p. 30)
Judeþul Iaºi
[...]*
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
Populaþia evreiascã a fost foarte entuziasmatã de vestea apropiatei plecãri a lotului de emigranþi a cãror revizuire a fost fãcutã în cursul acestei sãptãmâni.
(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 10/1947-1948, f.27-31)
* Fragmentele omise nu conþin informaþii referitoare la tematica volumului.
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Inspectoratul Regional de Siguranþã Cluj
Secretariat
Nr. 18.144 din 30 decembrie 1947

Confidenþial

Cãtre Direcþiunea Generalã a Siguranþei
Bucureºti
La ordinul dvs. nr. 3664/43.065 din 24 noiembrie 1947 ºi urmare rapoartelor
noastre nr. 16.802 din 10 decembrie a.c. ºi 18.145 din 15 decembrie a.c., avem
onoare a vã raporta, în urma investigaþiunilor fãcute de noi, elementele fanatice
care fac parte din organizaþia NOS [Noua Organizaþie Sionistã], fracþia „Bethar”,
din regiunea acestui Inspectorat:
Cu raportul nostru nr. 16.802 din 10 decembrie a.c. am semnalat dvs. cã la Cluj
nu s-a reluat activitatea organizaþiei „Bethar”, în urma ordinului primit de la
Direcþiunea Generalã a Siguranþei, Serviciul I-Bir. IV. cu nr. 19.728-S din 14 iulie
1947, prin care ni s-a pus în vedere interzicerea funcþionãrii organizaþiilor sioniste
care fac parte din NOS.
În urma acestuia, unul dintre conducãtorii organizaþiei „Bethar” din Cluj, ºi
anume Mendelzon, a plecat în Palestina la data de 20 septembrie 1947, iar numitul Neufeld Eugen a plecat spre Palestina la data de 23 decembrie 1947, cu lotul de
300 evrei emigranþi din Cluj.
Dintre foºtii conducãtori ai organizaþiei „Bethar” au mai rãmas la Cluj comerciantul Nimberger Eugen ºi avocatul Krach Paul. Numitul Nimberger a avut intenþia ca sã plece în Palestina cu ultimul transport al evreilor, dar a fost reþinut de
organele Siguranþei (neputând pleca) din motivul cã a fost unul dintre acei evrei
care sub sprijinul germanilor a plecat în Elveþia în anul 1944. Numitul Krach Paul,
avocat din Cluj, de la data de 14 iulie nu a mai luat legãtura cu cercurile NOS.
În raza Serviciului de Siguranþã Someº s-au identificat ca elemente fanatice ale
organizaþiei „Bethar” numiþii: Fried Andor, Guthertz Emil, Berl Iacob, Indig Eugen,
Armin Heht ºi Wilhelm Moise.
În raza Serviciului de Siguranþã Bistriþa s-a identificat numitul Horovits Max,
preºedintele organizaþiei „Bethar” din acea localitate.
În raza Serviciului de Siguranþã Tg. Mureº pânã în prezent nu s-a semnalat
funcþionarea fracþiunilor din NOS.
Din investigaþiunile fãcute s-a stabilit cã între 8 ºi 10 decembrie 1947 a fost în
localitatea Tg. Mureº un individ cu numele Friedrich, originar din Mediaº, care a
fãcut propuneri comerciantului Grün Elias de a organiza din foºtii membri ai
detaºamentelor de muncã evreieºti din timpul rãzboiului ºi din foºtii deportaþi o
organizaþie localã (Irgun Zvi Leumi).
Numitul Grün Elias, cerând relaþii de la centrala organizaþiilor sioniste din
Bucureºti, în scopul dacã se admite formarea unei fracþiuni a organizaþiei „Irgun
Zvi Leumi”, ºi comunicându-se cã nu le dã sprijinul pentru a înfiinþa organizaþii
revizioniste ºi cã evreii care vor sã activeze în organizaþii sioniste sã se ataºeze la
cele care funcþioneazã deja la Tg. Mureº.
În urma acestui rãspuns primit de la Bucureºti, numitul Friedrich a plecat din
Tg. Mureº în loc necunoscut, iar fracþiunea Irgunului nu s-a înfiinþat la Tg. Mureº.
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Investigaþiunile continuã ºi toate constatãrile fãcute în acest sens le vom raporta la timp.
Inspector General de Siguranþã
Patriciu Mihai[1]

ªeful Bir. Secretariat
Comisar ajutor Breiner Gh.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 80/1947, f.48)
[1] Mihai Patriciu [Mihai Weiss], fost voluntar în rãzboiul civil din Spania, în bune relaþii cu
Valter Roman, V. Luca, A. Pauker ºi T. Georgescu. Din septembrie 1948 a devenit ºeful
Securitãþii din Cluj. A murit în 1996.
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Inspectoratul Regional de Siguranþã Iaºi
Serviciul Secretariat
Sintezã informativã din intervalul 22-30 decembrie 1947
Judeþul Bacãu
[...]*
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
Starea de spirit a populaþiei evreieºti este mulþumitoare în urma plecãrii ultimului lot de emigranþi, organizaþiile sioniste fac pregãtiri pentru o nouã plecare.
Judeþul Fãlciu
[...]*
B. Naþionalitãþi conlocuitoare
Starea de spirit a populaþiei evreieºti este mulþumitoare în urma plecãrii ultimului lot de emigranþi, organizaþiile sioniste locale aºteptând cu nerãbdare dispoziþiuni pentru pregãtirea unui nou lot.
La un miting organizat de gruparea sionistã „Haover Haþioni”, la care a participat un numãr de circa 30 de persoane, luând cuvântul numitul Iosif Rabinovici, a
arãtat cã evreii sînt socotiþi de cãtre fasciºti ca oameni care nu mai trebuie sã existe, iar de cãtre proletari ca niºte exploatatori de oameni. Aratã apoi cã în timpul
Revoluþiei din Rusia evreii au fost aceia care au dus la bun sfârºit aceastã operã. În
încheiere cere evreilor sã se uneascã ºi sã emigreze în Palestina, unde prin muncã
sã facã ca aceastã þarã sã înfloreascã, intercalând printre fraze cu cuvinte impresionabile suferinþele acestui popor în decursul ultimilor ani.
Judeþul Roman
[...]*
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
În urma plecãrii ultimului lot de emigranþi, în rândurile evreilor se observã o
tendinþã tot mai accentuatã pentru plecare, în acest scop organizaþiile sioniste duc
o intensã activitate.
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Judeþul Iaºi
[...]*
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
Plecarea lotului de emigranþi spre Palestina a produs o vie satisfacþie în rândurile evreilor, care se încadreazã în numãr tot mai mare în organizaþiile sioniste
în vederea unei noi emigrãri.
Judeþul Bacãu
[...]*
C. Naþionalitãþi conlocuitoare
Acþiunea de emigrare a evreilor a crescut în ultima sãptãmânã, aceºtia plecând
în loturi variind între 100-200 persoane la 48 de ore. Se remarcã ºi plecarea unor
comercianþi, alþii ducând tratative de predare a magazinelor.
Se comenteazã intens cã „Jointul” a început o acþiune de organizare a mijloacelor de transport masive în Ungaria ºi Austria, acest lucru fiind conform cu rapiditatea primirii rãspunsurilor de la cei plecaþi, care se aflã în Austria ºi Italia.
Se pare cã motivul principal al plecãrii nu este situaþia internã cu forme populare, cât credinþa manifestatã de aceºtia în declanºarea apropiatã a unui rãzboi.
Aceastã situaþie influenþeazã moralul populaþiei indigene, printre care circulã numeroase zvonuri în legãturã cu rãzboiul, spunându-se chiar cã însuºi procesul
Maniu este una din mãsurile interne menite sã ofere siguranþã unei operaþiuni militare.
(Arh.St.Iaºi, Comitetul Regional PCR Iaºi, dos. 10/1947-1948, f.33, 35-36, 39)
* Fragmentele omise nu conþin informaþii referitoare la tematica volumului.
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Inspectoratul Regional de Siguranþã Braºov

[1947]

Problema evreiascã
Viaþa colectivitãþii evreieºti, în oraºul ºi judeþul Braºov, de la unire ºi pânã la
venirea guvernului Goga-Cuza, din toamna anului 1937[1], a fost o viaþã liniºtitã.
Neavând tendinþe ºoviniste, deoarece nu aveau nici un fel de pretenþii teritoriale de revendicat, evreii s-au ocupat mai cu seamã de afaceri productive, ca industrie, comerþ etc. O altã parte dintre ei, urmând diverse facultãþi din þarã ºi
strãinãtate, au reuºit sã se plaseze în câmpul muncii intelectuale ºi datoritã spiritului lor întreg au reuºit sã-ºi procure posibilitãþi uºoare de trai. Fãrã îndoialã cã
majoritatea naþionalitãþii evreieºti trãia câºtigându-ºi existenþa din greu, muncind,
ca de altminteri ºi restul populaþiei.
Mãsurile rasiale luate de guvernul Goga-Cuza nu i-au ºocat însã prea mult,
deoarece dupã cum se ºtie aceastã guvernare nu a durat decât 40 de zile ºi dupã
aducerea la cârma þãrii a lui Armand Cãlinescu, evreii au ºtiut sã se strecoare cu
abilitate prin toate mãsurile restrictive luate de fostul rege Carol al II-lea.
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Lovitura de stat din 3 septembrie 1940 ºi venirea lui Antonescu în fruntea treburilor publice a schimbat pentru o perioadã de aproape 4 ani, în mod complet,
viaþa de toate zilele a evreilor din Braºov. Lipsiþi de posibilitatea de a-ºi mai
câºtiga traiul zilnic, duºi la munci obligatorii, supuºi la vexaþiuni morale ºi uneori fizice, ei au reuºit cu mare greutate sã treacã timpurile de coºmar a anilor de
dictaturã.
Dupã 23 august 1944, evreii reintrã în toate drepturile civile ºi politice. Cu excepþie însã, prea puþini dintre ei se îndreaptã cãtre partidele democratice, restul
stând chiar de la început într-o stare de expectativã.
Din cauza mãsurilor de pauperizare completã luate de regimul Antonescu ºi în
special din cauza mãsurii de a le interzice comerþul, imediat dupã 23 august 1944
evreii s-au îndreptat din nou cãtre comerþ ºi uneori chiar cãtre comerþul negru,
cãutând sã acapareze tot. Acest fapt a produs în sânul populaþiei româneºti o stare
de antipatie.
În primãvara anului 1946, în urma aprobãrii URSS-ului, sosesc în Braºov un
numãr de câteva sute de evrei, rãmaºi în dominaþie sovieticã ºi acum repatriaþi în
România. Aceºtia lanseazã în sânul populaþiei evreieºti locale o serie de zvonuri
tendenþioase referitoare la viaþa dusã sub regimul sovietelor, zvonuri care reuºesc
sã-i menþinã pe evrei într-o stare de indiferenþã faþã de politica dusã de regimul
nostru democratic.
Cele douã cauze menþionate mai sus explicã pentru ce [din] o populaþie de
peste 4500 suflete, Comitetul Democratic Evreiesc nu a reuºit sã polarizeze în jurul
lui decât ceva mai mult de 300 membri.
Tot acestor douã cauze pare a se datora ºi faptul cã de aproape de un an, ºi în
special în ultimul timp, de când se vorbeºte mai insistent despre un rãzboi între
Rusia Sovieticã ºi puterile occidentale, se remarcã o tendinþã uneori aproape bolnãvicioasã în rândurile evreilor de a emigra, mai puþin spre Palestina, în cea mai
mare mãsurã cãtre þãrile Americii de Sud, de unde sperã sã poatã pãtrunde în
Statele Unite.
Ceea ce este curios este faptul cã însãºi o parte din comitetul de conducere al
Comitetului Democratic Evreiesc conlucreazã cu organizaþiile ºoviniste, deocamdatã cu cele socialiste, în vederea aducerii evreimii pentru emigrare.
Pentru cã am amintit despre organizaþii ºoviniste la Braºov, este cazul sã amintim de faptul cã aici existã chiar o organizaþie ºovinistã-revizionistã formatã din
tineret ºi cã în primãvara acestui an s-au mai semnalat cã unii membri ai acestei
organizaþii ar fi executat în afara oraºului exerciþii paramilitare. Ca urmare acestui
fapt, am pus în vedere sub semnãtura conducãtorilor organizaþiei cãci este interzisã pe viitor orice activitate de asemenea naturã.
Inspectoratul de Siguranþã Braºov urmãreºte activitatea populaþiei evreieºti în
manifestãrile ei, care ar putea periclita la un moment dat siguranþa statului în
aceastã parte a þãrii.
(Arhiva SRI, fond „D”, dos. 9049, vol. 3, f.179-180)
[1] Guvernul Goga-Cuza a fost instalat la 29 decembrie 1937, funcþionând pânã la 10 februarie
1938, nefiind unul omogen, naþional-creºtin. În timpul sãu au fost suspendate o serie de ziare,
jurnaliºtilor evrei li s-au retras permisele de liberã circulaþie pe CFR etc.
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Nr. 2150
Onor. Comisiunii de Stabilizare

[1947]

Domnule Preºedinte,
Federaþia Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România, persoanã juridicã de
drept public în baza legii nr. 547 publicatã în „Mon. Of.” nr. 252 din 31 oct. 1944
ºi în baza legii Cultelor din 22 aprilie 1928, în numele ºi pentru Uniunile de
Comunitãþi Evreieºti din þarã, ºi anume:
1. Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Vechiul Regat;
2. Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Transilvania ºi Banat de rit occidental;
3. Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Ardeal de rit ortodox, intitulatã Biroul
Central Ortodox Israelit;
4. Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Bucovina de sud;
5. Uniunea Comunitãþilor Israelite de rit spaniol ºi
6. în numele tuturor Comunitãþilor Evreieºti din þarã ºi al instituþiilor anexe ce
sunt sub egida acestora,
7. a tuturor instituþiilor Obºteºti (fundaþii, persoane juridice etc) care îndeplinesc servicii publice pentru populaþia evreiascã, ºi anume: cãmine, orfelinate, spitale, dispensare, cantine etc).
Avem onoarea a vã adresa prezenta cerere privitoare la încadrarea tuturor acestor instituþiuni de drept public în prevederile art. 9 din decizia pentru condiþiile
de stabilizare ºi de preschimbare, în sensul cã ele sã fie îndreptãþite a preschimba
ca ºi ministerele, serviciile publice etc întregul disponibil ce posedã la data de
azi[1].
Motivare
Comunitãþile evreieºti, instituþiile anexe, Uniunile de comunitãþi, ca ºi însãºi
Federaþia pot fi asimilate cu celelalte instituþiuni publice, cu serviciile publice, comunale ºi judeþene, ministere etc, deoarece ele satisfac exigenþele cu caracter public
ale întregii populaþiuni evreieºti din þarã, ºi anume: nevoi de cult (temple, sinagogi,
case de rugãciuni), culturã (grãdiniþe, ºcoli primare ºi secundare) ºi asistenþã (spitale,
cantine, azile de bãtrâni, cãmine de copii, colonii ºcolare, orfelinate etc).
Subliniem cã în cadrul activitãþii Comunitãþilor funcþioneazã:
1. Cca. 100 ºcoli (grãdiniþe primare ºi secundare).
2. 92 de cantine pentru maturi, cu 46.000 de suflete, din care 6000 neevrei ºi
care iau zilnic masa la aceste cantine.
3. Cca. 100 cantine pentru copii (inclusiv centre medico-legale), cu cca. 18.000
copii.
4. 15 azile de bãtrâni cu 800 asistaþi.
5. 24 spitale cu 1832 paturi ºi 5000 bolnavi lunar.
6. Asistenþã în bani la cca 50.000 bãtrâni, bolnavi, invalizi, incapabili de
muncã, 2141 studenþi, 300 scriitori ºi artiºti.
7. 6 cãmine de ucenici ºi o cantinã cu 671 persoane.
Dacã Comunitãþile, Uniunile de Comunitãþi ºi Federaþia Uniunilor de
Comunitãþi Evreieºti, ca ºi toate instituþiunile anexe care îndeplinesc servicii pu372

blice în Obºtea evreiascã, nu ar fi încadrate în dispoziþiunile art. 9 ºi nu ar fi îndreptãþite a preschimba întregul disponibil pe care-l au, atât soldul Casei, cât ºi
disponibil la bãnci sau CEC etc, activitatea de mai sus ar fi de îndatã paralizatã.
Aceasta ar însemna sã fie lãsaþi în înfometare ºi fãrã medicamente bolnavii ºi pauperii, sã fie împiedicatã funcþionarea ºcolilor pentru neplata salariilor corpului didactic ºi personalului ad-tiv, sortit ºi el astfel înfometãrii.
Vã rugãm sã binevoiþi a vedea cã ºi legalmente, în conformitate cu legea cultelor din 2 aprilie 1928 ºi cu Decizia de organizare a cultului mozaic din 8 noiembrie 1928, ca ºi a legii din 3 aug. 1929[2], toate instituþiile mai sus enumerate,
create prin aceste legi, sunt persoane juridice de drept public ºi deci îndreptãþite a
fi asimilate cu celelalte servicii publice ce au fost încadrate în art. 9 al Deciziei de
Stabilizare.
Vã rugãm sã binevoiþi a da urmare prezentei cereri ºi a dispune încadrarea instituþiilor de mai sus în dispoziþiunile art. 9 din Decizia de Stabilizare ºi preschimbare.
Primiþi, vã rugãm, Domnule Preºedinte, asigurarea deosebitei noastre stime ºi
consideraþiuni.
p. Preºedinte
A. Feller

Secretar General Adj.
Av. L. Streissfeld

(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Sectorul Economic, dos. 19/1947, f.2)
[1] Conform Legii 287 pentru reforma monetarã („Monitorul Oficial”, nr. 187 din 16 august
1947).
[2] Este vorba de Legea pentru organizarea administraþiei locale, publicatã în „Monitorul
Oficial”, nr. 170 din 3 august 1929).
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Naþionalitãþi conlocuitoare
[Sintezã informativã]
Poliþia de siguranþã are sarcina de a supraveghea activitatea naþionalitãþilor
conlocuitoare, pentru a putea informa organele ierarhice atunci când se produc
fapte sau stãri de fapt de naturã de a ºtirbi armonia ce trebuie sã domneascã între
toate naþionalitãþile conlocuitoare de pe teritoriul statului nostru, ori de naturã de
a prejudicia bunele raporturi ale statului cu strãinãtatea.
Reacþionarii unor naþionalitãþi conlocuitoare – la fel ca ºi reacþionarii români –
provoacã ori se dedau la acþiuni rasiale, ºovine sau iredentiste.
Poliþia de siguranþã îºi va îndeplini misiunea sa în cadrul unei stricte obiectivitãþi, privind cu o egalã gravitate asemenea acþiuni, indiferent dacã ele pornesc de
la reacþionarii altei naþionalitãþi sau de la reacþionarii români.
Acþionându-se numai pe linia justã a obiectivitãþii, se va asigura întregului
popor liniºtea necesarã operei de democratizare.
Naþionalitãþile conlocuitoare sunt: maghiari, germani, evrei, sârbi, armeni,
greci, ucrainieni, polonezi, turci, bulgari, lipoveni.
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La aceste obiective se mai adaugã supuºii strãini de diferite naþionalitãþi, a
cãror supraveghere, din punct de vedere al siguranþei statului, cade în sarcina
poliþiei de siguranþã.
[...]*
Capitolul III
Evrei
Centrala Evreilor din România, care sub regimul dictatorial a figurat ca singura organizaþie legalã, a fost desfiinþatã prin legea no. 547 publicatã în „Mon[itorul]
Of[icial]” no. 252 din 30 octombrie 1944[1]. Prin aceasta, populaþia evreiascã a
revenit la Federaþia Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti, care îndrumeazã ºi controleazã activitatea Comunitãþilor Evreieºti din tot cuprinsul þãrii. Uniunile comunitãþilor evreieºti din România sunt:
– Uniunea Comunitãþilor Evreieºti de rit oriental (ortodox).
– Uniunea Comunitãþilor Evreieºti de rit occidental (neolog din Ardeal).
– Uniunea Comunitãþilor Evreieºti de rit spaniol (sefard).
– Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Vechiul Regat.
– Uniunea Comunitãþilor Evreieºti din Bucovina de Sud.
Fiecare uniune este formatã din comunitãþile respective rãspândite pe teritoriul
þãrii.
În general, activitatea socialã, religioasã ºi culturalã a populaþiei evreieºti se
desfãºoarã în cadrul organizaþiilor mai sus menþionate, iar activitatea politicã este
dusã în cadrul organizaþiilor politice existente la noi în þarã, la care se adaugã organizaþiile sioniste cu formaþiunile pe care le înglobeazã.
Printre evrei, la fel ca ºi în rândurile celorlalte naþionalitãþi, existã reacþionari
ce activeazã împotriva democraþiei. Aceste elemente pot pãtrunde în conducerile
organizaþiilor evreieºti, de unde sã-ºi dezvolte acþiunea antidemocraticã în masele
respective.
Poliþia de siguranþã trebuie sã le identifice ºi sã le cunoascã activitatea. Pentru
aceasta, poliþia de siguranþã va supraveghea activitatea tuturor organizaþiilor
evreieºti, din urmãtoarele puncte de vedere: Activitatea socialã; Activitatea culturalã ºi religioasã; Activitatea politicã; Raporturi cu celelalte naþionalitãþi.
a) Activitatea socialã
Este caracteristic populaþiei evreieºti numãrul mare de societãþi de ajutor reciproc, care au de scop ajutorarea în cazuri de boalã ºi deces. Aproape toate aceste societãþi sunt persoane juridice, conducându-se dupã legea persoanelor juridice
ºi funcþioneazã ca instituþii de folos obºtesc, ceea ce constituie un factor de progres social.
Vor fi totuºi supravegheate, pentru a se cunoaºte dacã anumite elemente din
conducere nu urmãresc ºi alte scopuri decât cele mãrturisite, care sã vizeze siguranþa statului.
b) Activitatea culturalã ºi religioasã
Aceste activitãþi sunt duse prin diferite societãþi culturale ºi religioase; aproape
toate însã sunt încadrate în miºcarea sionistã.
Se citeazã câteva din asociaþiile mai cunoscute: „Misrachi”, formatã îndeosebi
din rabini; „Thora Avodah” ºi „B-nei Achiba”, organizaþii de tineri în cadrul aso374

ciaþiei „Misrachi”; „Agudath Israel”, organizaþie pentru educarea tineretului în
spirit religios; „WIZO”, asociaþia culturalã a femeilor evreice.
Vor fi supravegheate pentru a se ºti dacã au activitate antidemocraticã.
c) Activitatea politicã
Activitatea politicã a evreilor se desfãºoarã în diferitele organizaþii politice existente în þarã (prevãzute sub titlul din acest plan).
În afarã de aceste partide, activitatea politicã a populaþiei evreieºti se mai
desfãºoarã în organizaþii formate numai din evrei, cum sunt cele sioniste, cele de
apãrarea intereselor evreilor în România ºi altele.
Organizaþiile politice evreieºti, considerate dupã scopurile ºi activitatea lor,
sunt ºi ele: legale; ilegale.
1. Organizaþii politice legale
Organizaþiile legale sunt cele prevãzute ºi în planul general de informaþii din
anul precedent, ºi anume:
Organizaþia Sionistã, cu formaþiunile pe care le înglobeazã. Aceasta este condusã de Executiva Sionistã ºi în compunerea ei intrã toate organizaþiile sioniste, de
toate nuanþele politice ºi sociale, cele mai principale fiind:
a) Organizaþii sioniste muncitoreºti, cu concepþii politice ºi sociale progresiste
printre care citãm:
– Poale Sion, partidul muncitoresc sionist.
– Haºomer Haþair, gruparea pentru educarea tinerilor evrei (haluþimi) pentru
muncile agricole din Palestina.
– Haoved, grupare care urmãreºte pregãtirea tinerilor evrei, care urmeazã a
emigra în Palestina, pentru diferite meserii[2].
b) Organizaþii sioniste socialiste, care urmãresc crearea unui stat iudeu în
Palestina, pe baze socialiste ºi pe principiul binaþionalitãþii (evrei ºi arabi).
– Gordonia, cu secþii speciale pentru pregãtirea haluþimilor (tinerilor evrei);
Hanoar Haþioni pentru pionierii între 10-18 ani ºi Buselia pentru tineretul între 1828 ani.
– Ichud, organizaþie de muncitori de peste 28 ani[3].
– Dror Habonim, organizaþie de pionieri între 10-18 ani.
– Dror Hadaº, organizaþie de tineri între 18-28 ani.
– B-nei Avodah, fiii muncii, organizaþie de tineri între 18-28 ani.
– Miºmar, organizaþie de maturi pentru susþinerea grupãrilor de haluþimi din
B-nei Avodah ºi Haºomer Haþair.
– Borchovia, cercul sionist socialist.
c) Organizaþii de sioniºti centriºti, care au ca principiu director crearea unui stat
iudeu în Palestina, pe baze burghezo-capitaliste. Dintre organizaþiile sioniste centriste citãm:
– Klal, organizaþie cu tendinþe liberale.
– Renaºterea, grupare sionistã radicalã.
– Statul iudeu, care urmãreºte înfiinþarea unui stat naþional evreiesc în
Palestina.
– Baal Malacha, organizaþie de muncitori sioniºti.
d) Organizaþii de sioniºti habotnici, care urmãresc crearea unui stat iudeu în
Palestina, cu pãstrarea tradiþiilor religioase:
– Misrachi, formatã îndeosebi de rabini.
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– Thora Avodah ºi B-nei Achiba, organizaþii de tineri în cadrul asociaþiei
Misrachi.
– Agudath Israel, organizaþie pentru educarea tineretului evreiesc în spirit religios.
e) Asociaþia Culturalã a femeilor evreice (WIZO)
f) Hasmoneia, asociaþia studenþilor sioniºti.
g) Asociaþii pentru administrarea fondurilor Organizaþiei Sioniste.
– Kerem Kayemeth Leisrael sau Fondul Naþional Evreiesc, care se strânge din
colecta cu cutiuþa de tablã albastrã, din serbãri ºi din distribuirea ºekelului
(buletin de recunoaºtere ca sionist).
– Kerem Hayesod, fond rezultat din cotizaþii de 10% pe venituri.
Pe lângã grupãrile încadrate în Organizaþia Sionistã mai activeazã pe teritoriul
þãrii ºi grupãri sioniste revizioniste înglobate în Noua Organizaþie Sionistã iniþiatã
ºi organizatã pe un plan internaþional de Vladimir Jabotinsky[4], pe principii pur
naþionaliste, în vederea înfiinþãrii unui stat iudeu pe ambele maluri ale Iordanului,
cu excluderea oricãrei alte naþionalitãþi conlocuitoare, în care scop se încurajeazã
ºi se organizeazã emigrarea ilegalã a evreilor în Palestina (fãrã certificate de emigrare de la Oficiul Palestinian).
În cadrul Noii Organizaþii Sioniste, tineretul evreiesc este educat în formaþii
paramilitare, cu uniforme formate din cãmãºi (bluze) ºi caschete cafenii, cu centurã ºi diagonalã, în vederea creãrii unei legiuni care sã favorizeze ºi sã apere colonizarea evreiascã în Palestina.
Noua Organizaþie Sionistã este formatã îndeosebi din tineretul evreiesc din
grupãrile:
– „Brith Trumpeldor Bethar”, miºcarea tânãrului evreu (dupã numele lui Iosif
Trumpeldor, mort în anul 1920 în luptã cu arabii pe colina Tel-Hai[5]).
– Menora (candelabrul cu ºapte braþe), organizaþie de tineri de peste 21 ani.
– Medina, organizaþie care cuprinde bãrbaþii plecaþi din Menora.
Grupãrile de sioniºti revizioniºti au organizat în trecut cuiburi de autoapãrare
(Ken-uri) ºi unele echipe cu caracter terorist (Achi-Meer).
În ultimul timp s-a semnalat atât în Capitalã, cât ºi în centrele cu populaþie
evreiascã, mai numeroasã din Moldova ºi din Ardeal, o intensificare a activitãþii
grupãrilor sioniste revizioniste, care þin adunãri publice la care participã tineret
îmbrãcat în uniforma legionarilor bethariºti. Fondurile destinate pentru Noua
Organizaþie Sionistã se strâng prin Asociaþia Kerem Tel-Hai.
Dupã 23 August 1944 ºi-au reluat activitatea întreruptã sub dictaturã sau au
luat fiinþã urmãtoarele grupãri evreieºti cu caracter politic:
– Frontul Democratic Evreiesc, care îºi propune sã concentreze activitatea evreilor
democraþi, indiferent din ce comunitate sau organizaþie sionistã ar face parte.
– Uniunea Evreilor Români (UER), condusã de W. Filderman.
– Uniunea Evreilor Democraþi (UED), condusã de dr. M. Sãrãþeanu, organizaþie
cu principii democratice.
– Blocul „Palestina Muncitoare”, format din membrii organizaþiilor sioniste
muncitoreºti ºi socialiste.
În þara noastrã au filiale ºi urmãtoarele asociaþii internaþionale evreieºti:
– Joint, organizaþie de asistenþã a evreilor americani.
– Congresul Mondial Evreiesc (World Jewish Congress) organizaþie pentru
reprezentarea unitarã a intereselor poporului evreu.
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Dupã încetarea ostilitãþilor au mai luat fiinþã:
– Asociaþia evreilor deportaþi ºi reîntorºi din Transnistria;
– Asociaþia evreilor foºti luptãtori în Armata Sovieticã.
2. Organizaþii politice ilegale
În prezent nu sunt descoperite organizaþii politice ilegale. Pe mãsurã ce vor fi
descoperite asemenea organizaþii, vor fi urmãrite ºi tratate ca atare.
În categoria organizaþiilor politice ilegale vor fi încadrate:
– Organizaþiile existente sau nou înfiinþate, a cãror activitate va fi îndreptatã
împotriva democraþiei ºi a intereselor statului român;
– Organizaþiile afiliate unor organizaþii teroriste din strãinãtate;
– Organizaþiile paramilitare constituite fãrã autorizarea autoritãþilor competente (art. 326 c.p.).
Poliþia de siguranþã va supraveghea activitatea politicã a organizaþiilor politice
legale ºi va urmãri activitatea celor ilegale, trebuind sã cunoascã:
– Activitatea politicã;
– Atitudinea faþã de hotãrârile fiecãreia dintre Marile Puteri cu privire la problema palestinianã;
– Organizarea în formaþiuni paramilitare;
– Legãturile cu organizaþiile antidemocratice din þarã ºi din strãinãtate;
– Înfiinþarea ºi organizarea formaþiunilor teroriste, precum ºi pregãtirea acþiunilor teroriste;
– Elemente teroriste izolate din þarã sau venite din strãinãtate, ascunse în rândurile organizaþiilor legale.
d) Raporturi cu celelalte naþionalitãþi
Raporturile evreilor cu celelalte naþionalitãþi sunt în general normale; se observã totuºi pe alocurea unele tensiuni între evrei ºi restul populaþiei. Aceste stãri
de fapt pot avea urmãtoarele cauze:
– Acþiuni ºovine din partea unor naþionalitãþi (ex., unele manifestãri antisemite
din partea ºovinilor maghiari).
– Atitudini de provocare din partea unor elemente antidemocrate din rândurile
evreilor, faþã de restul populaþiei.
– Atitudini antidemocrate ºi antisovietice din partea unora dintre evreii din
Basarabia ºi Bucovina de Nord stabiliþi în þarã pe bazã de acte false sau veniþi din
URSS – în loturi – ca repatriaþi.
– Activitatea economicã ilegalã a unora dintre evreii foºti în lagãrele din
Germania, veniþi în România cu scopul de a emigra în Palestina ºi rãmaºi pe loc;
aceºtia venind în majoritate fãrã mijloace de existenþã, o parte dintre ei s-au dedat
la afaceri de bursã neagrã, speculã ilicitã, contrabandã etc, activitãþi ce creazã
nemulþumiri nu numai în rândurile celorlalte naþionalitãþi conlocuitoare, dar ºi în
ale populaþiei autohtone evreieºti.
Poliþia de siguranþã va urmãri toate manifestãrile ºi acþiunile cu caracter ºovin
ºi rasial, precum ºi actele de provocare ce duc la stãri de tensiune între evrei ºi
celelalte naþionalitãþi.
[...]*
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 92/1947, f.127-133)
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* Fragmentele omise nu fac referire la tematica volumului (cap. I: Maghiarii; cap. II: Germanii;
cap. IV: Sârbii etc).
[1] La 18 februarie 1946, Tribunalul Poporului a pronunþat sentinþa în procesul „Centralei
Evreilor”, cei cinci acuzaþi fiind condamnaþi astfel: Vasile Isãceanu la muncã silnicã pe viaþã;
Nandor Gingold la temniþã grea pe viaþã; Matias Grünberg (zis Willman) la 20 ani temniþã grea;
A. Grossman-Grozea la 15 ani temniþã grea; Jack Leon la 12 ani temniþã grea.
[2] „Haoved” era organizaþia muncitorilor ºi meseriaºilor sioniºti-socialiºti din România. În
urma consfãtuirii pe þarã a acestei organizaþii (Bucureºti, 28-29 iulie 1946) au fost aleºi în
comitetul central executiv urmãtorii: B. Kaufman, I. Schapira, M. Moscu, A. Hirsch, Igner, S.
Schwartz ºi L. Neuman.
[3] În Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 132/1947, f.1, se aflã lista
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Sionist Socialist „Ichud” pe þarã ºi a secþiunii
Bucureºti.
[4] Vladimir Jabotinski (1880-1940), nãscut la Odessa, cu studii juridice la Berna ºi Roma, traducãtor ºi scriitor, a fost fondatorul sionismului revizionist (în 1925, la Berlin). Era adeptul imigrãrii în masã a evreilor în Palestina ºi crearea rapidã a unui stat izraelian, în acest scop
promovând ideea alcãtuirii unor detaºamente evreieºti paramilitare. Noua Organizaþie Sionistã
– menþionatã în document – a luat fiinþã în 1935, prin desprinderea lui Jabotinski din
Organizaþia Sionistã Mondialã, nemulþumit de îndepãrtarea acesteia din urmã de idealul lui
Theodor Hertzl. Prin intermediul acestui nou organism, au emigrat spre Palestina foarte mulþi
evrei din Europa de est (legal ºi ilegal). În preajma celui de al doilea rãzboi mondial, Jabotinski
a cãutat sã convingã guvernul român sã intervinã pe lângã Marea Britanie pentru reducerea îngrãdirilor impuse evreilor în ce priveºte stabilirea în Palestina. Deºi a murit la New York,
rãmãºiþele sale au fost aduse în Israel în 1964. Unul din discipolii sãi, Menahem Begin (19131992), a ajuns prim-ministru al Israelului în 1977, în timpul sãu semnându-se acordurile de la
Camp David (27 septembrie 1978), care prevedeau acordarea unui statut de autonomie palestinienilor din teritoriile ocupate ºi încheierea unui tratat de pace între Egipt ºi Israel. La noi a
apãrut lucrarea lui S. Klinger, Planul de 10 ani pentru Palestina, cu un cuvânt introductiv de V.
Jabotinski, Bucureºti, Edit. Noii Organizaþii Sioniste din România, nr. 4, 1938.
[5] Josef Trumpeldor (1880-1920), originar din Caucaz ºi soldat în armata rusã în timpul
rãzboiului cu Japonia (1904-1905). Ulterior a urmat facultatea de drept din Sankt Petersburg,
iar în 1912 a emigrat cu niºte prieteni în Palestina, pentru a-ºi pune în practicã proiectul sãu
de a înfiinþa o comunitate agricolã socialistã. Expulzat în timpul primei conflagraþii mondiale
la Alexandria, aici l-a cunoscut pe Vl. Jabotinski, la propunerea cãruia a alcãtuit un corp militar evreiesc. Dupã rãzboi, datoritã calitãþilor de oºtean, i s-a încredinþat apãrarea coloniilor
evreieºti din Galileea Superioarã, fiind ucis într-un schimb de focuri cu niºte bande de arabi.
Biografia sa a inspirat mulþi tineri evrei din miºcarea „Bethar” de dreapta („Berit Trumpeldor”
– Legãmântul Trumpeldor).
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Darea de seamã a uniunii [femeilor] israelite spaniole pe anii 1946-1947
Doamnelor,
Începem darea noastrã de seamã cu o constatare înviorãtoare ºi dãtãtoare de
noi speranþe. Numãrul membrelor noastre care se ridicã la 530 a sporit simþitor.
Dorinþa noastrã de întotdeauna e pe cale de îndeplinire. Nici o femeie nãscutã sau
devenitã spaniolã nu trebuie sã lipseascã din Uniunea Femeilor Israelite Spaniole
ºi, sperãm, nu va lipsi. Faptul îmbucurãtor al numãrului mereu crescând al membrilor este pentru noi dovada asentimentului la activitatea ce desfãºurãm. Este
pentru noi un imbold nou, reconfortant.
La vechea ºi principala noastrã preocupare, îmbrãcãmintea copiilor, am adãugat acum în urmã nu mai puþin importanta sarcinã a completãrii alimentaþiei ºi a
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ameliorãrii condiþiilor igienice a copiilor noºtri necãjiþi. Avem bucuria sã vã facem
cunoscut cã în ciuda greutãþilor întâmpinate, ne-am îndeplinit obligaþiile. Fãrã îndoialã, am avut alãturi de noi ca întotdeauna sprijinul neprecupeþit al comunitãþii,
al generoºilor noºtri donatori ºi acum în urmã al OSE.
Doamnelor, deºi cotizaþiile noastre s-au mãrit simþitor în ultima vreme ºi am
primit donaþiuni importante, din cauza scumpetei excesive ºi mereu crescânde
preþul veºmintelor ar fi depãºit mijloacele noastre. Am avut însã norocul sã ni se
dãruiascã de cãtre comunitate o bunã parte din efectele necesare: rufãrie, hãinuþe,
rochiþe, care puse la punct de noi au putut fi distribuite. Paltoanele ºi restul îmbrãcãminþii au fost procurate prin intermediul comitetului. Celor 120 de copii
echipaþi de noi le-am reparat în tot cursul anului încãlþãmintea, ceea ce reprezintã un capitol important în bugetul nostru.
În toate zilele, în ºcoalã, la ora 10 dimineaþa ºi la ora 4 dupã amiazã, copiii subnutriþi au primit o gustare substanþialã constând din pâine sau mãmãligã, lapte,
brânzã, unt, ouã, carne conservatã, mezeluri, marmeladã sau fructe. Ne folosim ºi
de acest prilej pentru a-i mulþumi d-nei Mutterperl, d-sa cu hãrnicie s-a alãturat
echipei noastre de membre delegate cu alimentaþia ºi igiena copiilor. Din fãina
dãruitã de Administraþia comunitãþii ºi Pâinea Zilnicã, doamnele din echipã au
fãcut zilnic pâinea pe care au împãrþit-o cu dragoste ºi grijã copiilor subnutriþi. D-nei
Mathilda Semo, distinsa noastrã membrã, cele mai calde mulþumiri pentru neprecupeþita muncã ce depune în folosul societãþii. Un cuvânt de admiraþie pentru
munca plinã de râvnã ºi devotament a d-nei Cernetzky. Pentru pãstrarea curãþeniei
atât de necesarã am distribuit periodic raþii de sãpun.
Doamnelor, deºi generozitatea celor care ne sprijinã nu s-a dezminþit, totuºi din
cauza scumpetei mereu crescânde, ne-am vãzut silite sã apelãm la conducerea
CDE. Gãsind înþelegere, am obþinut din partea d-lor ajutoare. Conform prevederilor bugetare, s-au acordat ajutoare pentru bãtrâni, bolnavi ºi am contribuit la mãritiºul fetelor.
Cu prilejul zilei de Kipur, câteva doamne din comitet, secondate de cãtre unele
doamne societare, au trimis la domiciliul câtorva familii nevoiaºe masa completã
pentru cele douã seri de sãrbãtoare. Doamnelor, un punct important al realizãrilor
noastre este masa de Pessach, organizatã din iniþiativa d-nei Roza Campus, animatoarea acestei societãþi. Începutã cu ºovãialã ºi modestie, tinde sã devinã masa
tradiþionalã în comunitate. Prezenþa Eminenþei Sale D-lui dr. ºef rabin [Al. ªafran]
ºi a d-nei ªafran la prima noastrã masã, prezenþa preºedintelui comunitãþii ºi a
aproape întreg consiliul de reprezentanþi, a clerului ºi a atâtor personalitãþi de vazã
la ambele mese, interesul ºi ajutorul efectiv ce ni l-au acordat, a însemnat pentru
noi dovada preþuirii eforturilor noastre ºi cea mai frumoasã recompensã. Le suntem profund recunoscãtoare.
Doamnelor, comitetul socotind cã Societatea noastrã este datoare sã fie
prezentã la lucrãrile de reconstrucþie a ºcoalelor, ºcoala care adãposteºte copiii îngrijiþi de noi, am luat iniþiativa organizãrii unui ceai. Beneficiul (40.000.000 lei) a
fost remis comunitãþii. D-na ºi dl. Almosnino ºi-au pus cu deosebitã amabilitate
frumoasa lor locuinþã la dispoziþia noastrã în ziua de 15 decembrie 1946, când a
avut loc ceaiul. Þinem sã relevãm gentileþea ºi dãrnicia doamnelor din Societate
care ne-au donat aproape în întregime bugetul, apreciat cum se cuvine de cãtre
invitaþi. Reînnoim mulþumirile noastre d-lui av. Nicu Almosnino. D-sa ne-a
susþinut interesele în faþa instanþelor judecãtoreºti, cu prilejul modificãrii statutelor ºi numelui societãþii.
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Doamnelor, avem plãcerea sã vã anunþãm ºi sã vã rugãm sã ratificaþi cooptarea
doamnelor Alice Levy ºi Simona Almosnino în comitetul nostru.
Scumpa noastrã preºedintã a fost greu încercatã în aceºti din urmã doi ani.
Tovarãºul sãu de viaþã Moritz Orenstein ºi veneratul sãu pãrinte Ezra Semo au
pãrãsit-o pentru totdeauna. O asigurãm încã o datã de dragostea ºi prietenia noastrã.
Fie ca munca ce o depune în folosul celor mulþi ºi obidiþi sã-i fie reazem ºi consolare. Tot în acest rãstimp am avut durerea sã pierdem pe Victoria Flacs, o prietenã
sincerã, un [...]* ºi o adevãratã animatoare a operelor de caritate ale comunitãþii
noastre. Zehri Levy, contabilul nostru benevol, om îndatoritor ºi plin de suflet, ne-a
pãrãsit ºi pentru serviciile aduse societãþii noastre o bunã ºi adâncã aducere aminte.
Sabeta Albala, Elena Bembasa, Betty [...]*, Eskenazy, Mathilda Levy, Ferry Bomchis
– iatã atâtea [...]* în rândurile noastre, atâtea energii pierdute. În memoria lor un moment de reculegere. Familiilor acestora cele mai bune sentimente.
Ne folosim ºi de acest prilej pentru a mulþumi celor ce ne secondeazã în înfãptuirea grelelor sarcini ce ne-am asumat, rugându-i ca ºi în viitor sã ne acorde sprijinul lor preþios.
Comitetul: preºedinte de onoare d-na Perla Elias; vicepreºed. de onoare d-na
Ada Munteanu; membrã de onoare d-na Erna Almosnino. Comitetul Activ: preºedintã d-na Estelle Orenstein; vicepreºedintã d-na Anny Campus, d-na Rachel
Prezente, d-na Cici Sabetay; casierã d-na Roza I. Campus; ajutor de casierã d-na
Margareta Hasan; secretarã de ºedinþã d-na Elena Constantin; secretarã administrativã d-na Nina Pliscoff; cenzori d-na Elena Caler, d-na Margareta Lupescu, d-na
Sally Souzi; membre consiliere d-na Fanny Profeta, d-na Sirena Cauly, d-na Betty
Cernetzky, d-na Ginta Fronescu, d-na Alice Levy, d-na Simona Almosnino.
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei. Societãþi, dos. 100/1946, f.8-9)
* Cuvânt ilizibil
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Serviciul Jud. de Siguranþã Bacãu
Bir. 1 Inf. Interne

[1947]

Situaþie-fiºã a Asociaþiei Sportive Macabi-Bacãu
1. Data înfiinþãrii: 1.IX.1944.
2. Dacã este persoanã juridicã: Nu este persoanã juridicã.
3. Sediul asociaþiei: Bacãu, str. Reg. Ferdinand nr. 3.
4. Dacã este centralã sau filialã: Filialã, centrala fiind la Bucureºti.
5. Ministerul sau autoritatea de stat sub controlul cãreia îºi desfãºoarã activitatea: Nu sunt sub controlul nici unui minister sau a unei autoritãþi de stat.
6. Scopul urmãrit potrivit statutelor: Educaþie fizicã ºi culturalã a tineretului
evreiesc.
7. În ce mãsurã a fost realizat acest scop ºi ce manifestãri concrete a avut asociaþia dupã 23 august 1944: Dupã aceastã datã, aceastã asociaþie s-a manifestat
numai din punct de vedere sportiv, iar în ceea ce priveºte manifestãrile culturale
a depus o activitate neînsemnatã.
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8. Scopul nemãrturisit al asociaþiei: Toþi membrii acestei asociaþii sunt numai
speculanþi ºi din clasa mic burghezã, muncitori nefiind în aceastã grupare, majoritatea membrilor fac parte din organizaþia sionistã de dreapta „Bethar”.
9. Comitetul actual de conducere: Bigman Iacob, preºedinte; Iþicovici Isac, vicepreºedinte; Knoll Saly, secretar; Davidovici Izu, casier; Benglas Bebi, membru;
ªvartz Izu, membru; ºi Baraº David, membru.
10. Data alegerii actualului comitet: 11.IV.1946.
11. Numãrul total al membrilor, orientarea lor politicã, pe categorii de naþionalitãþi: Asociaþia numãrã circa 100 de membri, majoritatea fac parte din organizaþia
sionistã de dreapta „Bethar”, toþi fiind evrei.
12. Mediul social din care sunt recrutaþi membrii: Majoritatea membrilor sunt
recrutaþi din pãtura comercianþilor.
13. Patrimoniul asociaþiei, fondurile de care dispun, legãturi cu alte organizaþii
similare sau de altã naturã din þarã sau din strãinãtate, consulate, legaþii, reprezentanþe diplomatice: Patrimoniul asociaþiei provine din donaþiile în bani ale membrilor, fondurile ºi le procurã numai prin cotizaþiile membrilor. Nu au nici o
legãturã cu vreo asociaþie strãinã sau legaþie, consulate sau reprezentanþe diplomatice strãine. Au legãturi însã cu organizaþiile sioniste de dreapta.
Având în vedere cã majoritatea acestor membri fac parte din organizaþiile sioniste de dreapta, fiind cu toþii comercianþi sau fac parte din clasa mic burghezã,
opinãm ca membrii acestei organizaþii sã fie dirijaþi cãtre organizaþiunile de sport
democratice, considerând asociaþia „Macabi” complet inoportunã ºi incompatibilã
cu regimul nostru democrat de astãzi.
ªeful Serviciului
Comisar ªtefan Popescu

ªeful Bir. 1 Inf. Interne
Comisar [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 102/1947, f.126)
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Semnalare specialã

NOTÃ
Joi, 22, l.a.c., la plecarea din Parlament, Burcã[1] ºi ªerban (Asriel)[2] din PSD
au gãsit fiecare în buzunarul sãu de la palton câte un extras bãtut la maºinã (o
copie) dupã un articol scris de Miºa Levin[3] în revista „ªantierul”. (Aceastã revistã a fost condusã de Ion Pas prin anii 1934-37. Nu mai apare demult[4]). În acest
articol, Miºa Levin punea chestiunea cã Ana Pauker e apãratã de diverse organizaþii internaþionale comuniste sau comunizante, de ex. „Liga apãrãrii drepturilor
omului” etc, e perfect normal ca ºi troþchiºtii, al cãror proces se judeca atunci în
URSS, sã fie apãraþi de aceleaºi organizaþii internaþionale. În general, articolul în
chestiune îi apãra pe troþchiºti.
Burcã ºi cu Asriel i-au arãtat lui B. Solomon[5] extrasul gãsit în buzunarul paltonului. Solomon a informat pe Miºa Levin. Foarte indispus, acesta din urmã a întrebat ce e de fãcut ca Burcã sã nu facã ca articolul sã parvinã în mâna comuniºtilor.
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Au cãzut de acord ca sã-l informeze pe Voitec ºi toþi trei sã cearã lui Burcã promisiunea, pe cuvânt de onoare, cã nu va mai informa pe nimeni de aceastã chestiune.
Miºa Levin se teme acum cã funcþia sa de ministru plenipotenþiar în viitor va fi
periclitatã, ºi de toatã situaþia sa când comuniºtii vor afla aceastã chestiune. Se mai
teme cã acest extras a fost dat ºi altora. Nu ºtie cine l-a dat, dar ºi-a pus chestiunea
dacã nu cumva chiar comuniºtii l-au pus în buzunarul paltonului lui Burcã, ca
acesta sã facã uz de el, cunoscându-se cã acþiunea de izolare a lui Burcã, campania
de presã ºi apoi îndepãrtarea lui Burcã de la Interne i se datoreazã lui Miºa Levin.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Cancelarie, dos.72/1948, f.1)
[1] Ion Burcã, deputat de Brãila în urma alegerilor din noiembrie 1946, fusese subsecretar de
stat pentru administraþie la Ministerul Afacerilor Interne (1945-1947).
[2] Avram ªerban, deputat de Alba, membru în CC al PCR, director general al Casei Centrale a
Asigurãrilor Sociale (din 23 aprilie 1948).
[3] Miºa Levin fãcuse parte din Tineretul Socialist (din PSD), iar acum era deputat de Bucureºti.
Fusese director în Ministerul Muncii (1946), iar ulterior va deveni prim-consilier ºi ministru
plenipotenþiar în centrala Ministerului Afacerilor Externe (1947-1948), va fi ales în CC al PCR (la
23 februarie 1948), pentru ca de la 1 aprilie 1948 sã fie numit prim-consilier de legaþie la Roma,
dupã numai doi ani alegând calea exilului. Asupra lui Miºa Levin vezi în acest volum ºi doc. 181.
[4] „ªantier” era o revistã bilunarã (între 15 septembrie 1933-28 februarie 1934) ºi apoi lunarã
(15 martie-decembrie 1937), al cãrei redactor era scriitorul Ion Pas. S-a remarcat pentru atitudinea antifascistã, îndeosebi prin articolele semnate de Lothar Rãdãceanu, Al. Claudian ºi
Titel Petrescu. În afarã de creaþii ale unor poeþi români, precum Matei Alexandrescu, Eusebiu
Camilar, I.Th. Ilea, Al. ªahighian, C. Pajurã º.a., paginile revistei publicã scrieri ale lui Maxim
Gorki, R. Rolland, E. Ehrenburg º.a.
[5] Barbu Solomon (1904-1965), membru al CC al PCR (1948-1965), ministru plenipotenþiar în
Norvegia (1948), judecãtor la Tribunalul Suprem, iar din 1962 vicepreºedinte al acestuia.
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Bukarest, 1948. február 13-án

Tárgy: Akció a zsidóság társadalmi átrétegezésére
A Demokratikus Zsidó Szövetség, mely a romániai zsidóságnak a Magyar Népi
Szövetséghez hasonló jellegû képviselete, érdekes akciót indított meg a közelmúltban, mely a zsidóság társadalmi átrétegezõdését célozza. Az elgondolás az, hogy a
zsidóságot, amelynek túlnyomó többsége Romániában önálló kisegzisztencia és fõleg közvetítõ kereskedelemmel foglalkozik, fokozottan a termelõ munka felé irányítsa át. Ebbõl a célból a zsidó ifjúság és felnõttek számára átképzõ kurzusokat
létesítenek, amelyek ipari és mezõgazdasági szakmákban képzik majd ki a jelentkezõket, azonban nem vállalkozókká, hanem munkásokká.
Az akció, amelyet a folyamatban lévõ gazdasági reformok tesznek idõszerûvé,
a román hivatalos körök teljes támogatását élvezi, nagyszabásúnak indul, és mind
magának a tervnek, mind azon felismerésnek, amelybõl fakad, kétségkívül politikai jelentõsége is van.
Ezt a Demokratikus Zsidó Szövetség egyik vezetõje, akivel az akcióról beszélgetést
folytattam, a következõkben világította meg. A Romániában élõ zsidóság túlnyomó
többségében szegény, érdekei tehát nyilvánvalóan egybeesnek az országban élõ többi
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dolgozókéval. Ennek az osztályérdeknek a helyes felismerését azonban hátráltatta az,
hogy a zsidóság voltaképpen proletársorban élõ rétegei is foglalkozásuknál fogva bizonyos kapcsolatot éreztek önmaguk és ama kapitalisták között, akiknek a gazdaságból való kikapcsolására Romániában immár sor kerül. Erre magyarázható az a
körülmény is, hogy az emigrációs hullám a zsidóság ama rétegét is erõsen magával ragadta, amelynek a távozásra reális érdekeit tekintve nem volna oka. A társadalmi
átrétegezés megvalósítása az osztályhelyzet tiszta és félreérthetetlen meghatározása
által közelebb fogja majd hozni ezeket a zsidó tömegeket a népi demokráciához.
követségi tanácsos, id. ügyvivõ
[indescifrabil]
Molnár Erik úrnak, külügyminiszter, Budapest
[TRADUCERE]
15/pol. 1948

Bucureºti, 13 februarie 1948

Subiect: Acþiuni întreprinse pentru restratificarea socialã a evreilor.
Uniunea Democratã a Evreilor [CDE], for al evreimii din România, asemãnãtor
Uniunii Populare Maghiare, a pornit recent o acþiune menitã sã reaºeze pãturile sociale evreieºti. Planul vizeazã îndreptarea evreilor, a cãror majoritate în România
se ocupã mai ales de comerþ independent de subzistenþã, înspre munca productivã. În acest scop, tineretul ºi adulþii evrei sunt incluºi în cursuri de reconversie,
în care ei se vor califica în domeniul ocupaþiilor specifice industriei ºi agriculturii,
dar nu ca întreprinzãtori, ci ca muncitori. Acþiunea a cãrei actualitate este garantatã de reformele economice curente se bucurã de sprijinul deplin al cercurilor oficiale româneºti, este o acþiune de anvergurã ºi atât planul în sine, cât ºi
recunoaºterea situaþiei care îl justificã au, în mod cert, o semnificaþie politicã.
Acest fapt a fost prezentat de cãtre unul dintre conducãtorii Uniunii Democrate
a Evreilor, cu care am purtat discuþii despre acþiune în felul urmãtor: evreii care
trãiesc în România sunt în mare parte sãraci, deci intersele lor corespund în mod
evident cu cele ale celorlalþi muncitori din þarã. Identificarea corectã a acestui interes de clasã a fost împiedicatã de faptul cã straturile de proletari evrei, ca urmare
a ocupaþiilor lor, simþeau anumite relaþii între ei ºi acei capitaliºti a cãror excludere este în curs din economia româneascã. Acest lucru explicã ºi felul în care valul
de emigrãri a dus inclusiv acea pãturã a evreimii care, din punct de vedere al intereselor reale, nu ar fi avut motiv sã pãrãseascã þara. Înfãptuirea restratificãrii sociale, prin definirea clarã, neechivocã a situaþiei de clasã, va aduce aceste mase de
evrei mai aproape de ideea democraþiei populare.
Consilier al ambasadei, viceconsul ad. interim.
[indescifrabil]
Domnului Erik Molnár, Ministru de Externe. Budapesta
(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-k-Rom-12/a748/pol-1948)
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Jl. 68.376-S/1948

13 martie 1948

Copie de pe raportul nr. 23.295 din 5 martie 1948
al Inspectoratului de Siguranþã Cluj cãtre DGSS. Serv. I Bir. 6
Urmare raportului nostru nr. 23.295-S din 22 februarie 1948, privitor la activitatea sectei religioase „Trinitariana”, în urma verificãrii fãcute raportãm urmãtoarele:
Asociaþia „Jó Pásztor” (Pastorul bun), care este sub egida bisericii reformate din
Cluj, face propagandã în rândurile evreilor de a crede în Cristos ºi în Noul
Testament. Misionarul acestei asociaþii este preotul reformat Horváth Eugen din
Cluj, profesor la Facultatea de Teologie Reformatã din Cluj[1].
În oraºul Cluj, aceastã asociaþie depune o activitate intensã, în scopul de a converti pe evrei ca sã treacã la religia reformatã. Aceastã asociaþie a luat fiinþã la Cluj
în anul 1942, în timpul asupririi evreilor de cãtre fasciºti, promiþându-le cã dacã
trec la religia reformatã nu o sã suporte consecinþele legii rasiale. În anul 1943 misionarul acestei asociaþii era tot Horváth Eugen, iar din partea populaþiei evreieºti
era dr. Kádár Emeric (fost director de teatru), care în anul 1943 a trecut la religia
reformatã.
Dr. Kádár Emeric în anul 1945 a plecat la Budapesta, unde ºi în prezent este
conducãtorul acestei asociaþiuni, þinând legãtura cu asociaþia din Cluj. Acesta a
scris o carte intitulatã Szedjétek össze a maradékot (Adunaþi rãmãºiþele), editatã la
Budapesta, prin care dã lãmuriri evreilor, explicând necesitatea de a trece la religia reformatã. Avem onoare a vã înainta un exemplar din aceastã carte de care se
foloseºte asociaþia ca ghid.
Asociaþia mai colporteazã în rândurile evreilor o Biblie cuprinzând Noul
Testament în limba ebraicã, editatã de „Trinitarian Bible Society” – 7 Bury Palace,
Londra, W.C.I., 1944 – Hebrew New Testament. Un exemplar din aceastã Biblie se
înainteazã alãturat.
Aceastã asociaþie, pânã în luna februarie a.c., ºi-a þinut adunãrile în locuinþa
comerciantului de fier Friedman din Cluj, str. Kossuth Lajos 32, în fiecare joia ºi duminica dupã masã, iar dupã aceastã datã s-au mutat în clãdirea teologiei reformate
din Cluj, str. Malinovski. Membrii asociaþiei fiind în majoritate evrei de diferite clase
sociale, fiind conduºi de clericul reformat ºi de un student evreu cu numele de
Schleininger Gheorghe, care îndeplineºte funcþiunea de secretar în aceastã asociaþie.
Suntem informaþi cã ºi la Tg. Mureº, tot sub egida clerului reformat,
funcþioneazã aceastã asociaþie, având un numãr de membri foarte redus. Misionarul Horváth Eugen din Cluj face vizite la aceste asociaþii mai mici, dându-le
instrucþiunile de funcþionare.
Suntem în supravegherea activitãþii acestei asociaþiuni, urmând a vã înainta
statutele, fiºa asociaþiei, precum ºi orice informaþie culeasã din sânul lor.
Pentru conformitate
[indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 82/1947, f.205)

384

[1] Asupra lui Jenõ Horváth (n. 1900) vezi Géza Nagy, A Kolozsvári Református Theologiai
Fakultás története, Kolozsvár, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, 1995, p.293-294.
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[Raport asupra desfãºurãrii lucrãrilor sesiunii a II-a
a Congresului Mondial Evreiesc – Montreaux (27 iunie-7 iulie 1948)]
[...]*
Activitatea delegaþiei române
Delegaþia românã, compusã din 10 membri, a luat parte activã la dezbaterile
Congresului[1]. În cursul desfãºurãrii lucrãrilor, patru din membrii delegaþiei, tov.
Leibovici ªerban[2], ºef-rabin Rosen[3], M. Benvenisti ºi I. Esselsohn, au luat cuvântul, arãtând poziþia delegaþiei noastre în problemele cele mai importante, demascând tezele false ale conducãtorilor Congresului ºi ale reacþionarilor care au
încercat sã atace, popularizând rolul Uniunii Sovietice în eliberarea poporului
român ºi a populaþiei evreieºti, arãtând realizãrile regimului democraþiei populare
pentru evrei. De asemenea, s-a subliniat prin declaraþia lui Benvenisti rolul
Uniunii Sovietice în proclamarea statului Israel, iar la dezbaterile asupra rezoluþiei
despre drepturile omului, delegaþia românã a subliniat caracterul general al rezoluþiei, arãtând cã trebuie precizat cã numai Uniunea Sovieticã ºi þãrile cu
democraþie popularã au luat într-adevãr mãsurile pentru apãrarea evreilor împotriva antisemitismului ºi fascismului, cã în þãrile imperialiste creºte pericolul
antisemit, cã evreii trebuie sã lupte alãturi de forþele democratice în frunte cu
Uniunea Sovieticã pentru combaterea acestui pericol.
De asemenea, delegaþia românã, prin relaþiile pe care le avea din întâlnirile anterioare cu diferiþi reprezentanþi strãini, ca de exemplu Sneh ºi Zerubabel din statul Israel, ca ºi prin relaþiile pe care ºi le fãcuse la Congres, a reuºit sã influenþeze
pe unii din delegaþi în atitudinea pe care aceºtia au adoptat-o la Congres.
Discuþiile ce s-au purtat de cãtre membrii delegaþiei române cu ceilalþi delegaþi,
ca ºi faptul cã delegaþia noastrã, singura de altfel, care a împãrþit delegaþilor veniþi
din celelalte þãri material informativ asupra situaþiei evreilor din Republica
Popularã Românã, a fãcut ca membrii acestei delegaþii ºi în special tovarãºii sã
poatã duce o bunã muncã de lãmurire, în mãsura posibilitãþilor înmânându-le
participanþilor la Congres.
De asemenea, delegaþia românã a multiplicat ºi difuzat congresiºtilor discursurile tov. ªerban Leibovici ºi Benvenisti, popularizând astfel ºi mai mult punctul
de vedere al delegaþiei române în problemele dezbãtute la Congres.
În comisiuni delegaþia românã a lucrat în felul urmãtor:
Comisia Politicã: Feldman[4], ªerban, [Israel] Bacal, Iscovici, Benvenisti,
Dascãlu.
Comisiunea Organizatoricã: Iscovici, Benvenisti.
Comisiunea Culturalã: Tumarchin, Rosen, ªerban.
Bunuri ºi Reconstrucþii: Bacal, Esselsohn, Hillel Kohn.
Delegaþia românã a fost singura care a împãrþit participanþilor la Congres material informativ asupra þãrii noastre ºi asupra situaþiei evreilor din România.
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Trebuie sã arãtãm cã spre deosebire de toate celelalte delegaþii din þãrile cu
democraþie popularã, delegaþia românã nu intra în Congresul Mondial Evreiesc.
Din cauza acestei poziþii deosebite, uneori au existat deosebiri de vederi între tovarãºii români ºi tovarãºii din celelalte þãri. Pãrerea noastrã este cã dat fiind faptul cã ceilalþi tovarãºi erau în Congresul Mondial Evreiesc, ºi unii din ei în
conducerea acestui Congres, ºi þineau neapãrat sã rãmânã în aceste posturi pentru a pãstra unitatea acestuia, ei au mers uneori pe o linie de compromis care i-a
adus în situaþia creatã în ultima zi a Congresului, când punctul lor de vedere la
care au þinut cu fermitate, intrarea unui comunist american în Comitetul
Executiv, n-a fost admis ºi datã fiind poziþia lor anterioarã, în celelalte probleme,
au fost obligaþi sã accepte compromisul de a rãmâne în Congres, dar de a nu intra
în conducere pânã în momentul când se va rezolva revendicarea, deºi la începutul discuþiilor erau hotãrâþi sã pãrãseascã Congresul dacã nu se admite
aceastã revendicare. Un alt fapt care dovedeºte tendinþa de a merge pe calea compromisurilor este cel petrecut în Comisia Politicã, unde tov. Mirski, din delegaþia
polonezã, a cerut ca toþi membrii comisiunii sã voteze rezoluþia politicã propusã,
pentru ca dupã ce a fost votatã aceastã rezoluþie cu caracter general necombativ
sã citeascã o declaraþie prin care sã arate cã nu este de acord cu textul rezoluþiei.
Lucrul acesta dovedeºte cã ei þineau la pãstrarea unei unanimitãþi, care nu respecta nici un considerent principial.
Tot astfel trebuie privitã ºi atitudinea tov. B. Mark în chestiunea palestinianã,
despre care am vorbit mai sus.
Cuvântarea d-lui av. Leibovici ªerban
Membru al delegaþiei româneºti, deputat în Marea Adunare Naþionalã (parlament), secretar general al Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti.
Domnule Preºedinte, Onoraþi Delegaþi,
Populaþiunea evreiascã din Republica Popularã Românã are azi a ºaptea
comemorare a celui mai mare masacru care s-a produs în þarã, pogromul de la Iaºi
de la 29 ºi 30 iunie 1941. În aceste douã zile, ca sã slujeascã interesele acelora care
au provocat rãzboiul antisovietic abia început ºi cu scopul de a îndepãrta atenþia
poporului care n-a vrut acest rãzboi, cu greutãþile de care s-a lovit din primul moment, guvernul fascist împreunã cu hitleriºtii ºi cu fostul rege Mihai au masacrat
în a doua capitalã a României 12 mii evrei nevinovaþi, bãrbaþi, femei ºi copii[5]. În
amintirea acestor martiri, pe care populaþiunea evreiascã din România îi comemoreazã azi propune onoratului congres sã pãstreze o clipã de tãcere.
Pogromul de la Iaºi simbolizeazã în faþa noastrã România latifundiarilor ºi a exploatatorilor, România de analfabetism ºi jaf, în care partidele politice care au
reprezentat interesele exploatatorilor români ºi pe ale trusturilor strãine, întrebuinþau alãturi de monarhie antisemitismul, ca un mijloc principal de guvernare.
Acordând importanþã antisemitismului ºi politicii permanente de colaborare
cu antisemitismul, cu aºa-zisul pericol comunist, au produs nu numai 12.000 victime, ci peste 400.000 suflete, mai mult ca jumãtate din populaþiunea evreiascã a
întregii þãri. Nimicirea în masã a evreilor din regiunile noastre a reprezentat punctul culminant al discriminãrilor rasiale, care au fost practicate de toate guvernele
care au stãpânit þara timp de o sutã de ani.
Vechea Constituþie româneascã, care pe hârtie a recunoscut drepturile tuturor,
n-a recunoscut totuºi pentru evrei drepturi cetãþeneºti, ºcolile au fost – formal –
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deschise tuturor, dar copiii evrei n-au fost primiþi în ºcoli, serviciul militar a fost
o ºcoalã de propagandã antisemitã, iar viaþa politicã ºi aparatul de stat au fost ºi
ele interzise evreilor. Astfel cã pogromul celui de al doilea rãzboi mondial, ca ºi
deportãrile în masã, ca ºi legile sãlbatice ºi sistemele rasiste cu care populaþiunea
evreiascã din þarã a fost insultatã ºi batjocoritã, chinuitã ºi jefuitã, însângeratã ºi
îndoliatã, reprezintã o consecinþã logicã a pregãtirilor de lungã duratã, la care au
participat forþele reacþionare ºi exploatatoare din þara noastrã.
Dictatorul Antonescu ºi fostul rege Mihai au constituit ultimele verigi ale
lanþului lung de subjugare ºi de jefuire a întregului popor român.
În decursul lucrãrilor acestei sesiuni, delegaþiunea românã a primit o informaþie telegraficã din þarã. Suntem înºtiinþaþi cã în procesul principalilor vinovaþi
în pogromul de la Iaºi, care s-a judecat timp de douã sãptãmâni la Bucureºti, s-a
dat verdictul: din 53 de acuzaþi care au fost traºi la rãspundere, 26 au fost osândiþi
la muncã silnicã pe viaþã, 20 condamnaþi la 25 ani închisoare ºi numai doi au fost
achitaþi[6]. Verdictul (pe care rãmãºiþele forþelor întunecoase ale trecutului au
încercat timp de 3 ani sã-l ocoleascã) simbolizeazã ideea unei mentalitãþi în þarã la
noi, mentalitatea de a clãdi fericirea ºi bunãstarea maselor populare, precum ºi o
bunã înþelegere între toate naþionalitãþile conlocuitoare din þara noastrã, precum ºi
de pedepsire severã a oricãror aþâþãri rasiale ºi duºmãnii naþionaliste, mentalitate
care e caracteristicã noului regim al democraþiei noastre populare.
Nu e o întâmplare cã în vremea când în Germania apuseanã tribunalele americane ºi engleze gãsesc nevinovaþi ºi achitã pe criminalii de rãzboi bine cunoscuþi ale
cãror mâini sunt mânjite de sângele a zeci ºi sute de mii de evrei din toate þãrile europene, în România noastrã Popularã, în cadrul unui singur proces sunt condamnaþi
45 criminali de rãzboi la sute de ani închisoare. Nu e întâmplãtor, pentru cã în timp
ce viaþa evreilor din America, Anglia ºi din toatã Europa Apuseanã e din ce în ce mai
ameninþatã de norii negri ai propagandei ºi de practicile urmaºilor lui Hitler – tip
Mosley –, într-un moment în care ziarele antisemite, îngrãdirile rasiale ºi mãsurile
brutale devin tot mai numeroase, în aceastã parte a lumii, în Republica Popularã
Românã, securitatea vieþii noastre e în mod hotãrât ºi fãrã nici o îndoialã întãritã.
Dar nu numai atât, în mãsura în care populaþiunea româneascã a scuturat jugul
sclaviei politice ºi economice, în mãsura în care reprezentanþii exploatatorilor
dinãuntru ºi dinafarã nu mai au de spus vreun cuvânt în guvern, în aceeaºi mãsurã au fost înlãturate urmele discriminãrilor. Legile rasiale au fost radiate. Evreii
ºi-au reprimit casele jefuite de fasciºti. Averea evreilor nimiciþi în deportare ºi de
pe urma cãrora n-au rãmas moºtenitori a fost predatã Federaþiei Uniunilor de
Comunitãþi Evreieºti. O lege specialã a cetãþeniei a recunoscut drepturile
cetãþeneºti pentru evrei, iar vreo 40.000 evrei au fost în mod practic încetãþeniþi.
Calea spre orice profesiune ºi spre muncã e deschisã. În aparatul de producþie, în
cele mai înalte posturi guvernamentale, ca ºi în armatã, condiþiunile sunt aceleaºi
ca ºi pentru populaþiunea românã. Accesul nostru în toate ºcolile este absolut
liber, în afarã de ºcolile de stat mai funcþioneazã în Republica Popularã Românã
128 ºcoli care aparþin Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti ºi în care se învaþã idiº, ebraicã, istoria evreilor ºi alte materii evreieºti (religioase, spre exemplu),
ºcoli care au obþinut drepturi de publicitate egale cu ºcolile statului ºi sunt sprijinite materialiceºte de guvern.
Anul acesta a fost creat un teatru de artã în idiº, care difuzeazã în masele largi
populare operele clasice ºi moderne ale scriitorilor ºi poeþilor noºtri, iar guvernul
acordã un important sprijin material acestui teatru[7]. Am organizat cursuri spe387

ciale de pregãtire pentru profesorii evrei. Cluburi populare ºi colonii de varã pentru mii de copii evrei. În afarã de ºcolile evreieºti moderne, care sunt frecventate
de 13.000 copii, în afarã de 57 Talmud Thora, Hedarim ºi Ieºivoth cu 2596 copii
care învaþã în deplinã libertate, s-au mai creat în þarã la noi cursuri speciale în
care evreii învaþã o meserie practicã, datoritã cãreia ei se pot restratifica în elemente productive, folositoare unei societãþi româneºti, a cãrei bazã este: munca
tuturor locuitorilor ei.
Primele cooperative de meseriaºi evrei, primele puncte de restratificare agricolã concretizeazã noile stãruinþe care preocupã din ce în ce mai mult întreaga
populaþiune evreiascã din þarã. O nouã realitate a unui evreu cu capul sus, cu
spatele îndreptat, a unei colectivitãþi evreieºti liberã sã-ºi dezvolte viaþa sa naþionalã ºi omeneascã.
Avem organizaþiuni evreieºti culturale, sociale ºi politice, o organizaþiune care
coordoneazã activitatea tuturor grupãrilor democratice evreieºti, Comitetul
Democratic Evreiesc, o reprezentare parlamentarã a populaþiunii evreieºti în
Marea Adunare Naþionalã, care constã din cinci deputaþi evrei, în afarã de deputaþii evrei care au fost aleºi ca membri ai diferitelor partide.
Noua Constituþie a Republicii Populare Române consfinþeºte prin texte speciale
dreptul pentru fiecare naþiune de a folosi limba maternã în ºcoli ºi în instituþiuni
de stat, ca ºi principiul de a se pedepsi cu asprime orice provocare de duºmãnii
rasiale. Aceste texte n-au un caracter pur formal, ele nu sunt litere moarte, ele confirmã o nouã realitate care a rãsãrit în ultimii ani în aceastã parte a Europei, realitate care pulseazã în verdictele care au ºi fost pronunþate împotriva aþâþãtorilor
rasiºti în presa evreiascã, în ºcolile noastre evreieºti, în comunitãþile noastre, în cooperativele ºi întreprinderile noastre agricole.
Populaþiunea evreiascã din RPR ºi-a exprimat, în cadrul a sute de adunãri populare, bucuria la crearea statului Israel, voinþa ei caldã ca statul sã fie liber, independent ºi democrat, subliniind cã în caz contrar el nu va putea exista ca stat evreiesc
ºi a colaborat cu forþele progresiste din þarã pentru recunoaºterea statului Israel ºi a
guvernului sãu de cãtre guvernul popular român. Ea va participa alãturi de întreaga populaþie muncitoare din þarã la sprijinirea luptei statului Israel pentru independenþã ºi libertate, la fel ca ºi pentru victoria pãcii ºi a libertãþii din toatã lumea.
Din scurta enumerare a principalelor apariþii în viaþa evreilor din RPR pe care
am fãcut-o se poate vedea clar cât sunt de false ºi lipsite de temeri susþinerile cã la
noi în România ar exista un proces de deznaþionalizare normalã. Niciodatã pânã la
actualul regim popular, evreii din România n-au avut atâta libertate ºi posibilitãþi
de a-ºi dezvolta însuºirile specific naþionale, precum le are acum în RPR. Din contra, condiþiunile de liberã manifestare a populaþiunii evreieºti ca atare au adus cã
în ultima vreme au fost atrase în viaþa socialã evreiascã elementele care mai
înainte au stat deoparte. ªi când anumite elemente evreieºti fug din România, ºi
existã în realitate elemente evreieºti ºi neevreieºti care fug, e însã vorba de acelea
care nu vor sã treacã la o viaþã de muncã ºi care au trãit întotdeauna numai dupã
urma muncii altora. Aceste elemente sunt duºmane nu numai poporului evreu, dar
ºi al celui român, precum ºi oricãrui alt popor în mijlocul cãruia vin sã trãiascã pe
socoteala muncii poporului.
Conducãtorii societãþii evreieºti din þãrile în care se refugiazã acest soi de elemente, în loc sã le asculte relatãrile inventate ºi pline de duºmãnie, trebuie sã le
acorde un asemenea tratament, aºa cum se cuvine unor exploatatori ºi duºmani ai
poporului.
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Colectivitatea evreiascã din România, cu cele 400 mii suflete rãmase, creºte ºi
se dezvoltã sub regimul democrat din România, ca o parte sãnãtoasã a poporului
evreu din întreaga lume, care cu lupta ºi cu munca sa ajutã alãturi de poporul
român ºi de toate forþele progresiste din întreaga lume la marea luptã pentru un viitor mai bun ºi pentru pace pentru toate popoarele, pentru existenþã ºi un viitor
fericit pentru poporul evreu.
Vorbind de noile condiþiuni din viaþa noastrã, nu putem uita nici un singur moment rolul uriaº jucat de Uniunea Sovieticã la eliberarea noastrã ºi salvarea pe care
Armata Roºie a adus-o în mersul ei victorios, eliberând pe evreii din lagãrele din
Transnistria, din oraºele ºi târgurile noastre. Noi, cei patru sute mii evrei rãmaºi în
România, nu putem fi destul de recunoscãtori Uniunii Sovietice, în frunte cu generalisimul Stalin, pentru salvarea noastrã ºi pentru sprijinul pe care l-au dat þãrii
noastre pentru a putea trece greutãþile de dupã rãzboi, în lupta sa pentru independenþã ºi de redresare economicã. E încã vie în mintea noastrã poziþia consecventã, hotãrâtã ºi exemplarã pe care a luat-o Uniunea Sovieticã în lupta pentru
crearea ºi existenþa statului evreiesc Israel, precum ºi recunoaºterea sa deplinã ºi
necondiþionatã a statului evreiesc ºi a guvernului evreiesc în primul moment al
proclamãrii sale.
Faptele enunþate fiind încrustate în conºtiinþa noastrã ºi aprofundând ideile
principale care constituie baza socialismului Uniunii Sovietice, cu privire la egalitatea de drepturi a tuturor naþionalitãþilor, putem înþelege poziþia Uniunii Sovietice
faþã de noi ºi putem sã ne dãm socotealã ce prieten important ºi devotat reprezintã
Uniunea Sovieticã pentru poporul evreu, în lupta sa pentru libertate ºi existenþã.
Fiind sinceri cu noi înºine, trebuie sã învingem susþinerile fundamental false,
cã în epoca cea mai grea a teroarei hitleriste am rãmas singuri ºi cã am supravieþuit
acestui timp fãrã nici un sprijin, numai datoritã unor minuni. O asemenea
înþelegere a lucrurilor poate sã ne fie deosebit de dãunãtoare, poate sã ne aducã la
izolare ºi la multe ºi mari nenorociri.
E adevãrat cã multe puteri vest-europene ºi neeuropene, care-ºi ziceau
democrate, au putut face foarte mult ca sã salveze milioane de evrei din mâinile
fasciºtilor hitleriºti, însã n-au fãcut nimic. E vorba de puterile care au sprijinit mult
pe Hitler sã vinã la putere ºi hitlerismul sã creascã, spre a fi apoi folosit ca un
„Golem” împotriva Uniunii Sovietice. Oricât ne-am afla în state vestice, nu e admisibil sã uitãm cã milioane de evrei din regiunea europeanã a Uniunii Sovietice,
din Polonia, Franþa, Cehoslovacia, Germania, Ungaria, România, Bulgaria, care au
mobilizat categoriile cele mai sãnãtoase ºi mai eroice ale popoarelor lor în lupta
împotriva cotropitorilor hitleriºti, singurã credinþa n-ar fi putut salva nici mãcar
un singur evreu. Toþi care s-au salvat trebuie sã mulþumeascã luptei comune a prietenilor noºtri adevãraþi, care sunt forþele progresiste din toatã lumea.
Ni s-a spus de la aceastã tribunã cã lumea e împãrþitã în douã blocuri ºi cã noi
trebuie sã fim în afara lumii, adicã neutrali. Dar noi n-am auzit din partea conducãtorilor Congresului Mondial ca ei sã aminteascã despre marele pericol în care
se aflã viaþa ºi viitorul poporului evreu. Pericol care poate proveni de pe urma
renaºterii unei Germanii cu conducere nedemocratizatã ºi nazistã notorie, în inima
Europei. Noi n-am auzit aici nici un cuvânt de protest împotriva scandaloaselor
achitãri ºi a ocrotirii criminalilor naziºti de cãtre autoritãþile de ocupaþie din zona
de apus a Germaniei. E clar cã pornind de la astfel de susþineri ºi fãcând astfel de
greºeli nu ne vom putea îndeplini rolul de conducãtori ai poporului evreu din
acest moment istoric.
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În aceastã lume care nu e divizatã în douã blocuri de popoare, ci în douã lagãre,
dintre care lagãrul de pace ºi democraþie întrece orice margini ºi primeºte în blocul
sãu uriaº pe oricine vrea sã lupte pentru libertate, dreptate ºi fraternitate dintre oamenii tuturor popoarelor din lume, ºi al doilea lagãr care e format din aþâþãtorii la
rãzboi, dintre aceia care urmãresc sã stãpâneascã lumea, de stãpânii trusturilor ºi
de aceia ce le sunt vânduþi acestora, în fruntea cãrora se aflã clicile imperialismului american, putem vedea clar care ne sunt prietenii ºi cine duºmanii noºtri.
În lumea stãpânitorilor trusturilor, datoritã vinei cãrora curge sânge evreiesc în
Eretz Israel, în lagãrul imperialist care cultivã acasã la el din ce în ce mai mult antisemitismul ºi care reclãdeºte o Germanie condusã de hitleriºti, în acest lagãr care
face sã se ridice noul hitlerism al zilelor noastre, avem numai duºmani, cei mai
mari duºmani, care ne pregãtesc noi Maidanek-uri.
Numai cine nu vrea sã vadã, nu vede cã prietenii noºtri vii, concreþii, singurii
prieteni adevãraþi se aflã cu toþii în lagãrul uriaº, în care-ºi pun speranþele toate
popoarele care aspirã la libertate, independenþã ºi pace, lagãr care poartã numele
de lagãr al democraþiei ºi anti-imperialist ºi care are în fruntea sa pe Uniunea
Sovieticã.
Unitatea poporului evreu nu poate fi cu aceia care încearcã sã atragã chiar ºi o
cât de micã parte a poporului evreu spre forþele întunecoase care pregãtesc
rãzboiul, care cultivã pe „Mosley”-i care pregãtesc Maidanek-uri. O singurã unitate
e posibilã: unitatea democraticã a poporului evreu. ªi pentru o astfel de unitate
subscrie delegaþia noastrã din România.
Întãrirea democraþiei populare în colaborarea noastrã strânsã, prin contribuirea
în lupta împotriva reacþiunii, în lupta pentru ridicarea stãrii generale ºi economice, va crea forma care garanteazã mai bine ca orice pe lume egalitatea noastrã de drepturi, viaþa noastrã, progresul nostru ca oameni ºi ca evrei.
Mai mult decât orice soi de aparat preventiv imaginabil, mai mult ca orice asigurãri care se gãsesc în texte internaþionale, care n-au nici o valoare realã atâta
vreme cât ele nu sunt încredinþate spre realizare unor organe democrate, existenþa
ºi onoarea de om a evreilor din lume au o singurã garanþie, care constã în creºterea
permanentã a lagãrului pãcii, democraþiei ºi libertãþii, pânã ce va deveni singurul
conducãtor al soartei lumii.
Delegaþia noastrã, care reprezintã colectivitatea evreilor din Republica Popularã
Românã, care s-a angajat pe aceastã cale cu încredere ºi bucurie, se adreseazã prin
dvs., scumpi congresiºti, întregului popor evreu, ca împreunã cu noi, cu colectivitatea evreilor care luptã pentru libertate ºi independenþã în statul Israel, alãturi de
toate colectivitãþile evreieºti care s-au redresat prin democraþie popularã ºi socialism, alãturi de toate forþele progresiste evreieºti ºi neevreieºti din lume, sã ne
încleºtãm toate forþele noastre ºi printr-o luptã necruþãtoare împotriva duºmanilor
pãcii, împotriva provocatorilor de rãzboi ºi împotriva acelora care chiar din rândurile noastre fac jocul acestora, sã facem imposibil succesul provocatorilor de
rãzboi, sã asigurãm victoria definitivã a forþelor pãcii ºi progresului pentru fericirea
omenirii, pentru existenþa, libertatea ºi înflorirea întregului popor evreu.
Discursul lui Benvenisti la Congresul Mondial Evreiesc
Iau cuvântul în numele unei populaþii care a pierdut în timpul ultimului
Churban jumãtate din populaþia sa. Veþi înþelege deci lesne cu cât interes urmãreºte aceastã populaþie toate problemele care ar putea influenþa în viitor existenþa poporului evreu.
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Colectivitatea evreiascã din RPR doreºte ca acest congres sã lãmureascã poziþia
poporului evreu, sã i se apere drepturile, existenþa, interesele, chiar dacã ar trebui
pentru aceasta sã cãlcãm principiul aºa de des repetat al aºa-zisei neutralitãþi. Cãci
nu putem rãmâne neutri în problemele de care depinde viaþa ºi existenþa naþionalã a poporului evreu.
Poporul evreu nu stã în spaþiu ºi fãrã nici un contact cu aceastã lume agitatã, ºi
existenþa sa depinde în mod direct de evoluþia curentelor care împart astãzi lumea.
Noi credem cã drepturile generale ºi libertãþile fundamentale ale poporului nostru
trebuie salvate pe o cale comunã ºi unitarã fixatã aici, cãci catastrofa care ne-a lovit,
ca ºi pericolele care ameninþã o parte din colectivitãþile evreieºti din lume nu ne-au
atins ca cetãþeni ai diferitelor þãri, ci ca fii ai unui singur popor, care prin suferinþele
sale a câºtigat astãzi dreptul de a se organiza pentru a-ºi reîncepe viaþa în diaspora
pe baze mai sigure ºi mai sãnãtoase ºi pentru a asigura pentru totdeauna existenþa
statului Israel.
Va trebui sã facem o deosebire netã între prietenii ºi duºmanii noºtri, pentru
a ºti cum sã luptãm ºi cum sã ne apãrãm. Mai mulþi oratori, pentru a determina
acest cerc, au dat exemple în raport cu viaþa diferitelor colectivitãþi evreieºti din
diverse þãri. Eu vreau sã întrebuinþez un exemplu, care prin importanþa sa intereseazã poporul evreu din întreaga lume. Vreau sã vorbesc despre formarea
statului Israel.
Am urmãrit cu emoþie atitudinea luatã de diferitele mari puteri faþã de aceastã
problemã ºi am constatat cã numai una dintre ele a avut o atitudine constantã,
justã ºi decisã. Nu e greu de înþeles cã vorbesc de Uniunea Sovieticã. La prima discuþie a problemei palestiniene la ONU, delegatul Gromâko a vorbit pentru prima
datã într-o adunare internaþionalã despre suferinþele poporului evreu, subliniind
necesitatea absolutã ºi dreptul istoric al acestui popor de a-ºi crea propriul sãu stat.
În ºedinþa istoricã de la 29 noiembrie, d-nii Tarapkin ºi Gromâko au reuºit, graþie
viguroasei lor intervenþii, ca aceastã chestiune sã nu fie amânatã aºa cum doreau
duºmanii noºtri. Atunci când periculosul joc de a modifica sau a amâna decizia
din 29 noiembrie, la început reprezentanþii sovietici au demascat în mod categoric
aceste manevre, cerând imediat punerea în aplicare a deciziei ONU-ului[8].
Dupã proclamarea statului Israel, Uniunea Sovieticã a fost primul stat care a recunoscut fãrã rezerve tânãrul stat, ºi ne reamintim cu emoþie scrisoarea care ne-a
umplut sufletele de bucurie trimisã de ministrul de Afaceri Strãine al Uniunii
Sovietice, d. Molotov, ministrului de Afaceri Strãine Moshe Shetok.
Dupã agresiunea contra statului Israel, la Consiliul de Securitate, atunci când
se amâna de pe o zi pe alta ºi de la o sãptãmânã la alta decizia contra agresorului,
atunci când fraþii noºtri din armata evreiascã cãdeau pentru a-ºi apãra viaþa ºi patria, ambasadorii sovietici dãdeau vot de blam agresorului ºi cereau Consiliului sã
ia de urgenþã mãsurile necesare pentru a face sã înceteze agresiunea. Câtã diferenþã între aceastã atitudine limpede ºi categoricã ºi aceea a altor mari puteri. Cu
ocazia plecãrii lui din Palestina, guvernatorul general a declarat cu melancolie cã
Marea Britanie trebuie sã se retragã dintr-o þarã pe care a construit-o ºi civilizat-o
în cursul ultimilor 25 de ani. Probabil cã guvernatorul a uitat istoria mandatului
britanic în Palestina.
Eretz Israel a fost construit ºi civilizat graþie eforturilor supraomeneºti ale
haluþimilor noºtri, care cu preþul vieþii lor au transformat deºertul în grãdini înflorite, în sate model, în oraºe moderne. Reprezentanþii d-lui Bevin ºi ai politicii
sale nu numai cã n-au ajutat, dar din contrã, au lovit în pionierii noºtri, au înar391

mat bandele arabe ºi au împiedicat Hagana[9] sã se apere. O singurã datã Marea
Britanie a dus o politicã stabilã, atunci când a refuzat sã recunoascã statul Israel.
Ezitãrile ºi tentativele de a modifica prima decizie a ONU-ului, pentru crearea
unui stat evreiesc, sunt în acelaºi timp probe evidente cã în aceastã gravã problemã
politica Ministerului Afacerilor Strãine britanic a fost dominatã nu de sinceritate
ºi obiectivitate, ci de interesele egoiste ale unei clici reacþionare ºi ale trusturilor
petrolifere.
Poporul evreu îºi dã foarte bine seama cine era de partea lui în acest moment
decisiv ºi cine era contra îndeplinirii idealului sãu ºi a realizãrii emancipãrii sale
naþionale ºi sociale. Suntem convinºi cã nu e nimeni în aceastã salã care ar putea
pretinde cã putem rãmâne neutri în aceastã problemã pentru a nu ofensa cutare
sau cutare þarã sau personalitate politicã. Putem afirma cã populaþia evreiascã din
RPR a fost profund impresionatã de atitudinea adoptatã de Uniunea Sovieticã în
aceastã problemã ºi cã ºi-a manifestat recunoºtinþa pentru acest ajutor decisiv fãrã
de care azi putem vedea limpede cã n-am fi putut obþine decizia ONU-ului.
Trebuie sã adãugãm cã aceastã recunoºtinþã se referã ºi la faptul cã supravieþuitorii
populaþiei evreieºti din România îºi datoreazã viaþa înaintãrii triumfãtoare a
Armatelor Roºii ºi învingerii forþelor naziste, care pregãteau exterminarea completã a evreilor de la noi.
Aºa cum am mai fãcut ºi înainte, poporul evreu trebuie sã aibã curajul ºi sinceritatea de a descoperi peste tot ºi mereu adevãrul, pentru a putea acþiona conform acestui adevãr, având ca scop apãrarea intereselor sale de importanþã vitalã.
ªi ar fi sã mã repet spunând cã soarta poporului evreu, existenþa sa, ca ºi dezvoltarea sa naþionalã sunt strâns legate de victoria democraþiei ºi a forþelor progresiste.
Iatã de ce delegaþia noastrã considerã cã Congresul Evreiesc Mondial trebuie sã
devinã un organ activ de luptã pentru democraþie, cã va avea datoria sã câºtige încrederea ºi ajutorul prietenilor noºtri ºi cã în acest timp va trebui sã demaºte pe
acei care ne sunt duºmani, fie pentru cã introduc mãsuri speciale discriminatorii,
fie prin atitudinea lor generalã contra pãcii ºi armoniei între popoare.
Numai în aceste condiþii de luptã activã ºi dinamicã, împreunã cu toate forþele
progresive din lume, putem spera cã Congresul Mondial Evreiesc va încerca sã realizeze dorinþele maselor populare evreieºti pentru o viaþã de pace ºi prosperitate,
într-o lume mai bunã, care va permite reconstruirea poporului nostru în diaspora
ºi în Israel.
Discursul d-lui dr. Moses Rosen,
ºeful cultului mozaic din Republica Popularã Românã,
rostit la sesiunea a 2-a plenarã a Congresului Mondial Evreiesc din MontreuxElveþia
Ca ºef al cultului mozaic din România, ceea ce înseamnã conducãtor spiritual
al uneia dintre cele mai importante colectivitãþi din acest mare areopag care e
Congresul Mondial Evreiesc, în care sunt reprezentate peste 60 de colectivitãþi din
întreaga lume, socotesc de a mea datorie sã fac unele sublinieri asupra situaþiei
adevãrate asupra fraþilor noºtri din România, aceasta din punct de vedere religios.
ªi socotesc aceastã datorie cu atât mai importantã, pentru cã, spre adânca mea surprindere, am cãpãtat aici impresia cã s-a creat faþã de dvs. o tendinþã falsã, o imagine nejustificatã cu privire la viaþa noastrã religioasã.
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Nu e intenþia mea sã mã ocup de politicã, pentru cã aceasta au fãcut-o ºi o vor
face reprezentanþii politici ai delegaþiunii noastre româneºti ºi din care fac parte ca
delegat permanent. Fiind însã conºtient de marele interes pe care-l dau viitorului
„legii Thorei noastre sfinte” din þara noastrã, nu mi-e îngãduit sã permit ca fraþii
noºtri din întreaga lume sã nu cunoascã adevãrul, întreg adevãrul asupra modului
cum se desfãºoarã viaþa evreilor din România.
Înþeleg ca existenþa a douã concepþii diferite în lume, ca lupta ideologicã care
se desfãºoarã între lumea de ieri ºi cea de mâine sã-ºi gãseascã oglindirea în viaþa
tuturor popoarelor ºi chiar ºi în viaþa poporului evreu. E întrucâtva greu de admis
ca un popor, care încã cu mii de ani în urmã, prin ºcoala profeþilor lui a adresat întregii omeniri primul strigãt de eliberare ºi de dreptate, ca un popor care a suferit
ºi a sorbit pânã la fund cupa de amãrãciune ºi de otravã duºmãnoasã sub jugul de
asuprire ºi tiranie cu care l-au încãrcat formele sociale de exploatare, sã mai aibã
între rândurile sale forþe de rezistenþã împotriva drumului inevitabil pe care
pãºeºte întreaga omenire în drumul ei spre eliberare.
„Ne amintim de peºtele ºi de friptura pe care le-am mâncat în sclavie” au strigat pãrinþii noºtri, aceia care reprezentau forþe la care au exclamat „Sã ne întoarcem spre Egipt”, aceia care au regretat galutul din Egipt, aceia care n-au putut
pricepe cã mai poate exista ºi o altã viaþã decât aceea în care sãrutau vâna de bou
a asupritorului. „Ne amintim de peºtele” mai strigã ºi azi parte din noi, care sunt
atât de orbi încât sã nu vadã cã totul se clãdeºte într-o lume de jaf, în care mai
domneºte legea junglei, nu poate rãmâne în mâinile celui slab, ci cade în ale celuia
mai tare. ªi cine e mai slab într-o lume de jaf, decât evreii? Rãspunsul pe care
Moise l-a dat atunci îl dãm ºi noi azi: Sã nu le mai vedeþi niciodatã – cât lumea –
acele vremuri, ele spun ºi nimeni nu va putea opri în drum aceastã dispariþie.
Roata istoriei nu poate ºi nu se va întoarce înapoi.
Dacã putem totuºi gãsi o explicaþie miopiei unora dintre fraþii noºtri, e aceea cã
ei au uitat cã sunt copii ai poporului, ai acelui popor care a pus întotdeauna mai
presus principiul etic decât valurile materiale, ale unui popor care are de pierdut
ºi de câºtigat viaþa.
Dar ceea ce e încã de neînþeles ºi uimitor este faptul cã înºiºi slujitorii
Domnului, rabinii care poartã drapelul sfânt al Thorei, care reprezintã concepþia
unei lumi permanente ºi veºnice, sã colaboreze în aceastã prezentare falsificatã a
faptelor, fãcând astfel – sunt sigur cã fãrã voia lor – un mare rãu intereselor generale ale poporului evreu.
Printr-un frumos joc de cuvinte s-a spus aici cã într-o anumitã parte a lumii trebuie sã luptãm ca evrei, sã fim oameni la fel cu toþii ºi, în a doua, ca oameni care se
bucurã de acuma de egalitate de drepturi, sã putem fi evrei. Jocul de cuvinte e întradevãr frumos, dar nu mai mult. Aceasta pentru cã numai pe jumãtate e adevãrat.
Dacã e adevãrat cã într-o parte din lume trebuie sã mai ducem azi, trei ani de
la terminarea rãzboiului mondial – care ne-a costat ºase milioane de victime – o
luptã amarnicã împotriva forþelor întunecoase care urãsc egalitatea noastrã de
drepturi, nu e însã drept cã în cealaltã parte a lumii, acolo unde forþele întunecoase
ºi-au pierdut influenþa, acolo unde drepturile noastre la viaþã ºi muncã sunt asigurate, ºi nu numai pe hârtie, nu e însã adevãrat cã acolo întâlnim vreo rezistenþã în
dezvoltarea noastrã ca popor, religie, culturã.
Noi nu ridicãm imnuri de slavã boierului. La noi nu avem boier. Guvernul nostru nu ne e strãin, el e format din oamenii noºtri din popor, din prietenii ºi apãrãtorii noºtri de ieri, care au zãcut în închisori, lagãre de concentrare, laolaltã cu noi.
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Ei ne conduc azi. Ei nu sunt boieri. Eu nu mã înspãimânt de faptul cã se va spune
cã noi lãudãm pe conducãtorii României de azi. Noi n-am venit ca sã facem propagandã, demagogie sau politicã de circumstanþã. Noi ne exprimãm azi convingerea noastrã evreiascã, adâncã ºi sincerã, când spun cã niciodatã în istoria
evreilor din România viaþa evreiascã ºi spiritualã a evreilor români n-a fost aºa de
asiguratã, subvenþionatã, liberã ºi creatoare.
În aceastã Românie, unde timp de zeci de ani evreii au suferit din greu în domeniul spiritual, ca ºi în cel politic ºi economic, unde viaþa religioasã se afla în cea mai
umilitoare stare, în care comunitãþile evreieºti au fost tot timpul conduse de asimilanþi
care n-au admis niciodatã orice scânteie evreiascã, în þara care a fost cunoscutã ca un
stat de rãuvoitori ºi ca o þarã lipsitã de culturã, avem azi miºcare religioasã înfloritoare.
Numai în Bucureºti avem azi 72 sinagogi ºi temple. Avem nenumãrate Talmud Thora,
Hedarim ºi Ieºivoth[10], precum ºi ºcoli moderne evreieºti subvenþionate de guvern.
În Bucureºti, unde nimeni nu s-a îngrijit vreodatã de kaºruth[11], avem azi o tãiere ritualã organizatã de 42 hahami[12], avem patru bucãtãrii populare kaºer. La fel
domneºte kaºruth în toate instituþiile comunitãþilor din România.
Toate comunitãþile se dezvoltã potrivit ritului lor, sefarzi ºi bigoþi. Ultimii prin
comunitãþile ortodoxe primesc subvenþii speciale pentru chestiuni rituale. Abia
acum se creazã bãi rituale în toate oraºele ºi târgurile evreieºti, se creazã acum un
seminar rabinic modern ºi un curs de pedagogie pentru profesori cu predarea materiilor: idiº, ebraica, istoria evreilor ºi religia. Respectarea sâmbetei se introduce
abia acum în toate ºcolile evreieºti, ca ºi în instituþiunile comunitãþilor. Acum se
angajeazã noi rabini, oficianþi ºi hahami. Da, aceste forme tradiþionale pe cale de
dispariþie sub trecutele conduceri renasc acum datoritã noilor condiþiuni de viaþã.
Ce se petrece azi în România, se poate numi pericol asimilatoriu? Se poate zice cã
nu ne ducem viaþa ca evreii?
La noi, în anii din urmã se incendiau sinagogi, se sfâºiau Sefer Thora[13], se
spãrgeau geamuri la ºcoli ºi Ieºivoth, se smulgeau bãrbi ºi perciuni. Azi, slavã
Domnului, toate acestea nu se mai petrec ºi nici nu vor mai putea exista niciodatã,
aceasta nu numai pentru cã guvernanþii ne sunt prieteni, ci ºi pentru cã se produce
un proces de educare ºi de dezrãdãcinare, se smulge din rãdãcinã ura faþã de evrei
din partea pãturilor largi populare. ªi pentru acest motiv suntem un trup ºi suflet
prietenii acelora care reprezintã singura garanþie a vieþii ºi libertãþii noastre.
Noi cunoaºtem însã þãri în care ºi azi se mai incendiazã ºcoli ºi temple, unde
valurile de rãutate ºi antisemitism nu numai cã nu sunt stãvilite de guverne, dar
sunt chiar susþinute de ele. Or, despre acel pericol, acel pericol real, trebuie sã se
discute aici ºi cuvântul trebuie sã porneascã mai ales de la aceia care sunt în
primul loc rãspunzãtori de viaþa religioasã.
Învãþaþii ºi rabinii noºtri n-au format niciodatã o castã clericalã care sã fi avut
de apãrat interesele formelor de stat ºi de exploatare. Ei n-au spus niciodatã
sãracului cã trebuie sã sufere pe lumea asta pentru cã-l aºteaptã lumea de apoi.
Thora noastã e Thora vieþii, o Thorã care ne educã aici, pentru lumea asta, sã luptãm pentru o viaþã mai bunã, omeneascã ºi dreaptã.
Învãþaþii noºtri nu s-au închinat niciodatã viþelului de aur, zeului de aur, ci ºi-au
aplecat întotdeauna urechea la izvorul evreiesc, la suferinþele evreilor, pentru un
viitor evreiesc mai bun. Noi, urmaºii lor de azi, nu trebuie sã uitãm aceasta în momentul sfintei îndepliniri a visului de douã ori milenar pentru un stat evreiesc în
Israel. Avem în faþã, clare ºi actuale, cuvintele profetului: „Degeaba am fost vândut
ºi nu în arginþi trebuie sã ne fie credinþa mântuirii”.
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Congresul Mondial Evreiesc are datoria sã indice poporului evreu drumul pe
care sã gãseascã firul de aur spre unitate, între toate fracþiunile vieþii evreieºti, pentru a crea o viaþã mai bunã întregii evreimi. Vi-o doresc din toatã inima.
Declaraþia delegaþiei româneºti la rezoluþia pentru drepturile omului,
comunicatã de d. I. Esselsohn
În numele delegaþiei Republicii Populare Române, am de fãcut urmãtoarea
declaraþiune cu privire la rezoluþia pentru drepturile omului:
E adevãrat cã în rezoluþia comisiunii se precizeazã cã nu toate guvernele au
luat de acuma mãsurile necesare pentru combaterea aþâþãrilor rasiale ºi a antisemitismului.
În momentul când se face o precizare atât de gravã, gãsim însã de cuviinþã sã se
stabileascã care sunt þãrile care au luat mãsuri serioase ºi au întocmit legi speciale
cu privire la aceastã problemã, mãsuri care sã fi dat rezultate bune, astfel ca populaþia evreiascã sã poatã trãi în relaþiuni paºnice cu celelalte popoare conlocuitoare.
Avem o experienþã tragicã, ºtiind cã am pierdut 400 mii oameni din populaþiunea evreiascã, dintre fraþii ºi surorile noastre, aceasta pentru cã în ultimii zece ani
nu s-au respectat faþã de noi drepturile de om, aceste nedreptãþi atingând punctul
culminant tocmai pe vremea ocupaþiei naziste. Pe de altã parte, avem experienþa
unor mãsuri practice cu privire la aplicarea drepturilor omului, realizate pentru
populaþiunea evreiascã de cãtre regimul nostru de democraþie popularã.
Deoarece noi socotim cã o rezoluþie nu e numai un petec de hârtie cu diferite
precizãri, ci o indicaþiune de importanþã mai mult sau mai puþin istoricã, ºi mai
ales un îndrumar pentru activitatea practicã a viitoarei executive a Congresului
Mondial Evreiesc, ca ºi noi bazându-se pe tragica noastrã experienþã ºi a luptei
fraþilor noºtri împotriva nazismului ºi a fascismului în lagãre ºi ghetouri, precizãm
cã prin faptul cã ne ferim sã spunem lucrurilor pe numele lor adevãrat ºi sã întindem mâna prietenilor noºtri ca sã ne ajute, mergem pe drumul pieirii noastre.
De aceea, gãsim cã sesiunea a doua a Congresului Mondial Evreiesc trebuie sã
se foloseascã de cele ce ne-au învãþat istoria sângeroasã din epoca fascistã, cu cele
ºase milioane de victime care ne-a costat, ca sã salvãm prin lupta noastrã
rãmãºiþele de evrei rãmaºi în viaþã ºi sã arãtãm cine sunt aceia care ne jefuiesc de
drepturile noastre de oameni, fãcându-ne viaþa ameninþatã, ºi care forþe au luat
mãsuri ca sã ne asigure drepturile de oameni ºi ca evrei. Sã ne unim cu aceste din
urmã forþe ºi sã ne realizãm drepturile la viaþã ºi la libertate.
Delegaþia noastrã gãseºte fundamentalã aceastã luare de poziþie, care a fost expusã în mod amãnunþit la tribuna Congresului de cãtre reprezentantul delegaþiunii noastre, tovarãºul Leibovici ªerban.
În numele delegaþiunii româneºti, precizãm ºi strigãm de la aceastã tribunã,
adresându-ne întregului popor evreu, cã:
1. Uniunea Sovieticã ºi guvernele de democraþie popularã au luat mãsuri de
apãrare efectivã a drepturilor omului pentru populaþiunea evreiascã ºi au combãtut cu energie aþâþãrile rasiale ºi antisemitismul. În toate celelalte þãri, drepturile
omului pentru evrei continuã sã fie încã ameninþate.
2. Poporul evreu se poate baza pe existenþa sa numai prin lupta comunã cu
forþele progresiste din lume în frunte cu Uniunea Sovieticã.
(Arh.St.Bucureºti, CC al PCR. Relaþii Externe, dos. 9/1948, f.12-37)
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[1] Lucrãrile Congresului Mondial Evreiesc de la Montreaux s-au desfãºurat între 27 iunie-7
iulie 1948. Asupra acestuia vezi, în epocã, B. Feldman, Sesiunea de la Montreaux a Congresului
Mondial Evreiesc, în „Unirea”, IV, 1948, nr. 157 (6 august), p.1-6; I. Faerºtein, Despre scopurile
mãrturisite ºi nemãrturisite ale Congresului Mondial Evreiesc, în „Unirea”, V, 1949, nr. 210 (23
februarie), p.3, 5; I. Mirkin, Congresul Mondial Evreiesc, o agenturã a lagãrului rãzboinic, în
„Unirea”, V, 1949, nr. 234 (25 mai), p.3; I. Faerºtein, Drumul Congresului Mondial Evreiesc. De
la „neutralitate” la sprijinirea fascismului, în „Unirea”, V, 1949, nr. 248 (13 iulie), p.3. Vezi, de
asemenea, ºi Moses Rosen, Primejdii, încercãri, miracole, ed. II, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1991,
p.68-71.
[2] H. Leibovici-ªerban (n. 1909, la Piatra Neamþ), absolvent al facultãþii de drept din
Bucureºti, membru PCR din 1935. Dupã rãzboi a fost acuzator public ºi a participat la organizarea Tribunalului Poporului. Ca membru în primul consiliu al Baroului Ilfov, a participat la
acþiunea de epurare a acestuia de elementele apreciate în epocã drept „fasciste”. Era totodatã
secretarul general al Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România, iar în urma
alegerilor din primãvara lui 1948 a devenit deputat în Marea Adunare Naþionalã. Într-un articol de-al sãu, Spre zori de viaþã nouã (în „Unirea”, IV, 1948, nr. 107 din 1 ianuarie, p.1, 7), afirma: „Din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice ne-au venit în acest an numeroase dovezi
cã în þara Sovietelor este locul unde problema evreilor a fost cel mai serios gânditã, cel mai cinstit tratatã ºi cel mai just rezolvatã”. Dupã ce a participat la lucrãrile congresului de la
Montreaux (unde a fost huiduit pentru cuvântarea sa), Leibovici-ªerban a plecat la Paris, la
Conferinþa Culturii Idiº (9-13 iulie 1948).
[3] Moses David Rosen (1912-1994), absolvent al Facultãþii de drept din Bucureºti ºi al
Seminarului rabinic din Viena (cu un doctorat în teologie rabinicã în 1938), fost rabin în
Fãlticeni, Suceava ºi Bucureºti. Cu ocazia detenþiei sale în lagãrul de la Miercurea Ciuc, în
1941, a cunoscut acolo o serie de lideri comuniºti, precum Gh. Apostol, Atanase Joja, Mihail
Bujor, Baruch Berea º.a. Dupã plecarea din þarã a lui Alexandru ªafran, Moses Rosen este ales
de adunarea rabinilor ºi a reprezentanþilor comunitãþilor evreieºti din þarã ºef rabin al cultului
mozaic din România (16 iunie 1948). La 10 noiembrie 1992 devine membru de onoare al
Academiei Române. Pentru vremurile ce le-a traversat, vezi cartea sa memorialisticã Primejdii,
încercãri, miracole, ed. II, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1991.
[4] Bercu Feldman (n. 1915, la Iaºi), croitor, membru PCR din 1934. În 1941 a fost internat în
lagãrul de la Târgu Jiu, iar ulterior deportat în Transnistria, la Vapniarka. Imediat dupã 23 august 1944 devine membru în Biroul Comitetului Regional PCR Iaºi, apoi este ales membru în
comitetul executiv al CDE ºi secretar general al acestuia, fiind totodatã ºi în conducerea
Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România. Asupra lui ºi a rolului jucat vezi, în
epocã, Beno Baruch, Bercu Feldman. De la UER la CDE, Editura autorului, 1951.
[5] Cercetãrile efectuate dupã 1944 nu au reuºit nici pânã astãzi sã stabileascã numãrul real al
celor asasinaþi în zilele pogromului de la Iaºi, cifrele variind între 3200 ºi 12.000 de morþi.
Aceeaºi incertitudine planeazã ºi asupra responsabililor masacrului, fiind învinuite atât forþele
operative ale Serviciului Special de Informaþii român (condus de Eugen Cristescu), cât ºi elemente ale Gestapoului, S.D. ºi Geheim Feldpolizei, aflate atunci la Iaºi. Asupra acestor evenimente vezi Aurel Kareþki, Maria Covaci, Zile însângerate la Iaºi,Bucureºti, Edit. Politicã, 1978;
Radu Ioanid, Evreii sub regimul Antonescu, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1997, p.87-123.
[6] Procesul responsabililor de crimele înfãptuite la Iaºi a început la 14 iunie 1948, la
Bucureºti, ºi s-a încheiat pe 26 aceeaºi lunã. Completul de judecatã era alcãtuit din Ion Paulian
(preºedinte), Aurel Fãrcuþiu (consilier) ºi muncitorii Nicolae Tatu, Florian Pop ºi Bela Gruia.
Prim-procuror a fost Octav Vasiliu, iar la deschiderea procesului a participat ºi procurorul general al RPR, Gh.C. Stere. Printre avocaþii apãrãrii s-a aflat ºi Ionel Teodoreanu. Sentinþele sunt
cele din document, cu rectificarea cã au fost achitate patru persoane. Diverse detalii asupra
procesului în „Unirea”, IV, 1948, nr. 146 (19 iunie), p.1, 4; nr. 144 (24 iunie), p.1, 3; nr. 145 (26
iunie), p.1, 3; nr. 146 (30 iunie), p.1, 5.
[7] Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureºti s-a deschis în august 1948, iar cel din Iaºi în noiembrie 1949 (funcþionând pânã în februarie 1963). Asupra acestui aspect vezi Y. Berkovici, O sutã
de ani de teatru evreiesc în România: 1876-1976, Bucureºti, Edit. Kriterion, 1982.
[8] Cu puþin timp înainte, la 20 aprilie 1948, în ºedinþa Comitetului politic al Adunãrii
Generale ONU, Gromâko criticase aspru propunerea americanã de a se impune o tutelã asupra
Palestinei.
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[9] „Hagana” a fost cea mai importantã organizaþie militarã a evreilor din Palestina, sub mandat britanic, formatã în 1920 ca forþã clandestinã pentru autoapãrare, fiind compusã din unitãþi
individuale active în diferite aºezãri din Palestina ºi care au adus o importantã contribuþie la
rãzboiul de independenþã a statului Israel. În mai 1948 a fost înlocuitã de „Zahal”, armata oficialã de apãrare a noului stat. Vezi: Haganah, edited by D.R. Elston, foreword by David Ben
Gurion, translated from the Hebrew by H.A.G. Schmuckler, New York, New American Library,
1966; Jacob Goldstein, From fighters to soldiers: how the Israeli defense forces began, with a foreword by Yoav Gelber, Brighton G.B., Portland OR, Sussew Academic Press, 1998.
[10] Talmud Thora este numele dat în Europa rãsãriteanã ºcolilor comunitare, în care educaþia
se baza pe textele evreieºti clasice, acestea fiind de regulã învãþate pe de rost, se fãceau traduceri din Pentateuh în idiº (Geneza, Exodul, Leviticul Numeri ºi Deuteronomul); în ciclul superior se studia Thalmudul; dupã absolvirea acestei ºcoli se putea merge la o Ieºiva. Hedarimul
era tot un fel de ºcoalã – ºi ea foarte rãspânditã în estul Europei – ce reunea în casa unui rabin
sau a unui rebe (dascãl) un numãr redus de bãieþi între 5-13 ani, pãrinþii acestora plãtind studiile; materia era alcãtuitã din textele sfinte, în perioada interbelicã introducându-se pe alocuri
studiul limbii ebraice ºi anumitor discipline ºtiinþifice. Ieºivoturile era centre de studii talmudice, în cadrul cãrora – în sec. XIX – se formau o parte din rabini ºi învãþãtorii.
[11] Kaºruth (Caºrut) – termenul ebraic al legilor alimentare, ce interzic anumite produse, cu
excepþia fructelor ºi a legumelor. El se asociazã cu noþiunea de caºer (kaºer) sau coºer, care indicã alimentele ce pot fi consumate în conformitate cu normele rituale.
[12] Haham (Înþelept), termen care desemneazã o poziþie ierarhicã, cu atribuþii nu foarte clar
delimitate, utilizat ºi pentru mãcelarul ritual (ºoher).
[13] Sefer Thora (Sulul Thorei) este copia manuscrisã pe pergament (neapãrat confecþionat din
pielea unui animal pur din punct de vedere ritual) a celor cinci cãrþi ale Pentateuhului, care se
pãstreazã în chivotul sfânt al sinagogilor. Ea este scoasã în ziua de Sabat, de sãrbãtori sau în
zilele de post, în fiecare sãptãmânã lunea ºi joia, când se citeºte Thora.
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133/30 septembrie 1948
Referat nr. 46.063
Cu adresa nr. 39 din 22 septembrie 1948, Direcþiunea Judiciarã din Ministerul
Justiþiei ne face cunoscut cã Societatea „Sacra” de înmormântare ºi binefacere a
evreilor [„Sacra Hevra Kadiºa] ºi „Uniunea Templelor ºi a Sinagogilor” s-au abãtut
de la dispoziþiunile legii pentru controlul persoanelor juridice, prima acordând
ajutoare secrete, iar cea de-a doua nu a depus la Ministerul Justiþiei în termenul
legiuit actele de constituire.
În concluzie, Ministerul Justiþiei solicitã avizul nostru în ceea ce priveºte oportunitatea dizolvãrii acestor asociaþii. Din investigaþiunile întreprinse în urma delegaþiei primite, reiese în esenþã urmãtoarele:
Societatea „Sacra” din str. Mircea Vodã nr. 24 este condusã de un comitet compus din: David Schiffer, preºedinte; I. Feyns, vicepreºedinte; Micu Spinner, vicepreºedinte; M. Moscovici, vicepreºedinte; Marcel Savin, secretar; Steinhardt.
Aceºtia sunt burghezi de naturã conservatoare ºi reacþionarã, iar David Schiffer ºi
Micu Spinner sunt francmasoni cunoscuþi.
Scopul mãrturisit al acestei Societãþi este de a administra înmormântãrile
evreieºti, încasând cu aceastã ocazie fonduri însemnate de la cei bogaþi, cu care se
acoperã cheltuielile de înmormântare a celor sãraci. „Sacra” este una din puþinele
asociaþii evreieºti cu excedent bugetar: astfel, numai în perioada 15 august 19471 ianuarie 1948 a realizat un beneficiu de lei 1.700.000, care a fost vãrsat cu titlul
397

de subvenþie Comunitãþii Evreieºti. În afarã de scopul mãrturisit, „Sacra” mai ajutã
pe unii membri sãraci, acest ajutor având un pronunþat caracter masonic: aceastã
activitate dateazã încã din anul 1942, pe când preºedintele acestei asociaþii era
Micu Zentler, director general la Soc. Distribuþia, membru la „Rotary-Club” ºi unul
din fruntaºii francmasoneriei din România.
Între conducerea Societãþii „Sacra” ºi Comitetul Democratic Evreiesc existã un
oarecare antagonism, bazat pe faptul cã Soc. „Sacra” nu admite nici un control
politic asupra administrãrii fondurilor sale, situându-se pe tãrâmul unei indiferenþe politice, în fond neprietenoasã, faþã de actualul regim de democraþie popularã
din RPR.
Pe de altã parte însã, trebuie sã se ia în considerare urmãtoarele: Soc. „Sacra”
obþine aceste fonduri mari fãcând presiuni asupra familiilor evreilor bogaþi în momentul deceselor, ameninþând cu efectuarea înmormântãrilor a) cu dricul sãracilor
ºi b) la cimitirul de pe ºos. Giurgiului, cel de pe ºos. Filantropiei fiind rezervat
celor bine situaþi. Din aceastã cauzã, „Sacra” nu se bucurã de popularitate în rândurile populaþiei evreieºti, administratorii ei fiind asemuiþi cu corbii, care aºteaptã ca cineva sã moarã pentru a-l sfâºia.
Dacã Soc. „Sacra” ar fi desfiinþatã ºi atribuþiunile ei ar trece asupra unui organism controlat de CDE, ar exista riscul ca aceastã nepopularitate sã se reverse
asupra elementelor democratice din CDE, populaþia fiind instigatã în acest sens de
reacþionari. Pe de altã parte, continuarea activitãþii Soc. „Sacra” în actuala formã
înseamnã tolerarea unui nucleu antidemocrat, francmason ºi puternic prin poziþia
deþinutã în rândurile evreimii.
„Uniunea Templelor ºi a Sinagogilor” din Bucureºti, str. Fundãtura Sticlari nr.
15, grupând cele 34 case de rugãciuni evreieºti din capitalã, este condusã de un
comitet de 9 persoane, dintre care activeazã numai preºedintele S. Thau ºi secretarul general Max Goldstein. Acest comitet restrâns este adânc reacþionar ºi nu permite sub nici o formã amestecul CDE în problemele cultului mozaic, bazându-se
în special pe prevederile noii legi a cultelor.
Încasând taxele de la nunþi, botezuri, închirieri de locuri cu ocazia sãrbãtorilor,
Uniunea salarizeazã clerul din fiecare casã de rugãciuni, având deci asupra acestui cler o influenþã de-a dreptul discreþionarã. În toate situaþiile, Max Goldstein
apãrã principiul independenþei totale a Uniunii faþã de Comunitate, dând acestei
acþiuni un accentuat substrat antidemocratic.
Faþã de cele de mai sus expuse, se poate constata completa inutilitate în actualele împrejurãri a continuãrii existenþei „Uniunii Templelor ºi Sinagogilor”,
atribuþiunile acesteia putând trece foarte uºor asupra „Comunitãþii Evreilor din
Capitalã”.
ªeful serviciului
[indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 82/1947, f.300-302)
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Nr. 2/17.X.1948
NOTÃ INFORMATIVÃ
Suntem informaþi precis cã evreii care au fost îndepãrtaþi din PMR în urma
faptelor comise de compromitere a p[artidului], în prezent lanseazã zvonuri prin
public cã deºi au fãcut parte din birou ºi au acþionat pentru comunism, însã acum
vãd cã au acþionat greºit, cãci în scurt timp se va schimba totul, prin aceea cã comunismul va cãdea.
Acest fapt se petrece mai intens pe raza oraºului Nãsãud. Aproape în fiecare
searã þin adunare ºi întocmesc tabele nominale de evrei care vor sã plece în
Palestina.
Kain
Wohl
(Arh.St.Bistriþa, Inspectoratul de Poliþie Bistriþa, dos. 9/1948, f.115)
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Poliþia de Reºedinþã Bistriþa
Cabinet
Nr. 404 din 1 noiembrie 1948

Confidenþial-Personal

Cãtre Serviciul Securitãþii Poporului Bistriþa
Am onoare a vã înainta mai jos în copie douã note informative culese prin organele noastre.
Chestorul Poliþiei
Olteanu Ioan
NOTÃ INFORMATIVÃ
1. În cursul zilei de 27 octombrie 1948 s-a zvonit în oraºul Bistriþa cã a sosit un
vapor din armata Hagana de la Palestina, ce intenþioneazã sã transporte ultimii
evrei din România.
Parte din evrei au început sã-ºi vândã ce mai au, comercianþii sã lichideze,
între care se poate numi pe comerciantul Frank, care a început a preda la firma
„Szmolca”, parte din ei vorbesc cã nu au ce cãuta în Palestina, cãci acolo nu pot
face altceva decât numai sau sã se înroleze în armatã, ori sã rãmânã simpli hamali.
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Evreii din Bistriþa fac comentarii asupra disciplinei ce existã între acei din
Palestina, unde nu trãiesc ca în aceste þinuturi, fiind aspru pedepsiþi pentru cele
mai mici abateri.
2. Prin rândul pensionarilor din acest oraº domneºte agitaþia pentru cã s-a
lansat zvonul cã nu li se vor mai da pensii. Din informaþiile fãcute, aceste zvonuri
sunt lansate de cãtre ofiþerii deblocaþi aflaþi în oraº. Pânã în prezent nu am putut
identifica nici unul din aceºtia.
(Arh.St.Bistriþa, Inspectoratul de Poliþie Bistriþa, dos. 9/1948, f.149)
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133/3 decembrie 1948
NOTÃ
În ziua de 19 noiembrie a.c. a sosit la Sighet prim-rabinul David Prosberer din
Braºov, împreunã cu fiul sãu, fiind invitaþi de fostul comerciant Stern Sie din
Sighet, pentru a oficia botezul unui fiu al sãu. Imediat dupã sosirea în Sighet,
prim-rabinul a luat contact cu organizaþia „Agudath”, stând de vorbã cu conducãtorii acesteia.
În ziua de 20 noiembrie a.c., susnumitul însoþit de fiul sãu a þinut o cuvântare
în biserica mozaicã din Sighet, la care au participat cca. 150 persoane. În cuvântarea sa a arãtat superioritatea religiei ortodoxe mozaice, îndemnând populaþia
sã-ºi menþinã aceastã religie, adãugând cã religia ortodoxã este cea mai aproape de
politica dusã de actualul regim, sfãtuind populaþia sã nu se ocupe cu politica ºi sã
nu facã prea mare eleganþã cu îmbrãcãmintea, iar balurile sã nu le prea frecventeze.
Susnumitul a mai vorbit despre unificarea Comunitãþilor Evreieºti, unde a dat
sfaturi contrare unificãrii, spunând cã dacã se vor face liste de înscrieri pentru
unificare, sã nu se înscrie nici unul, decât pentru religia mozaicã ortodoxã, specificând cã aceastã religie este cea mai adevãratã ºi mai veche în sânul comunitãþii
evreieºti.
Tot în ziua de 20 noiembrie a.c., la orele 20, a avut loc un banchet în onoarea
prim-rabinului, în biserica ortodoxã mozaicã, unde fiul prim-rabinului a vorbit
despre organizaþia „Agudath”, spunând cã în aceastã organizaþie trebuie sã fie înscriºi toþi evreii, cãci numai prin aceastã organizaþie religioasã, respectiv numai
printr-o organizaþie religioasã se poate menþine credinþa evreiascã ºi poporul
evreu. Trecând la chestiunile politice, numitul a dat urmãtorul exemplu:
„hornarul, deºi mãturã hornul, totuºi din horn iese fum negru”, vroind sã spunã
prin aceasta cã deºi este democraþie popularã, totuºi mai existã elemente fasciste
care sunt contra politicii evreieºti ºi a dat de înþeles cã viitorul populaþiei evreieºti
nu este altul decât Palestina.
Sursã: DRSP Oradea; Rap. nr. 29.037/25 noiembrie 1948; jl. nr. 66.366/29
noiembrie 1948.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 82/1947, f.293)
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