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[Document dactilografiat de uz curent cu interspaţii
pentru nume proprii scrise de mână]
20 august 1960. Referat al Direcţiei I‑A (UM 0123) de a se iniţia o „combinaţie” cu Henry
Jakober, prin care se propune acordarea vizei de ieşire definitivă din ţară a unui cuplu de
evrei în schimbul transportului către România a unor tauri de rasă „Zebu”.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
– DIRECŢIA I–A –
171
Din 20.08.1960
STRICT SECRET
Exemplar Nr. 1
SE APROBĂ
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
General Colonel,
Alexandru Drăghici
REFERAT
În baza ultimei combinaţii făcută cu cetăţeanul englez IAKOBER HENRY au fost aduse
în ţară:
– 17 vite Jessey (15 vaci, 2 tauri)
– 100 oi Corriedale.
– 20 porci Landrace englez.
– 5 porci Landrace Danez.
şi urmează să fie aduşi în ţară 2 tauri Zebu.
* Toate aceste animale de rasă s‑au adus la cererea Direcţiei Spate aprobată de
conducerea M.A.I.
În cadrul acestei combinaţii au primit viza de eşire din ţară un număr de 18 persoane,
refuzându‑se viza pentru numita CONSTANTINESCU ELENA cuprinsă în numărul de
persoane pentru care IAKOBER HENRY a solicitat viza, urmând ca IAKOBER HENRY să
propună în locul ei o altă persoană.
Cei 2 tauri Zebu care încă nu au sosit în ţară urmează să fie aduşi din Africa la
FRANKFURT‑AM‑MEIN R.F.G. de unde îmbarcaţi pe calea ferată să fie trimişi în ţară.
Deoarece pentru transportul acestor tauri pe cale ferată este necesar permisul de tranzit
eliberat de autorităţile R.S. Cehoslovace şi acesta nu a fost încă acordat de tov. cehi,
IAKOBER HENRY a făcut propunerea ca taurii să fie transportaţi cu avionul direct la
Bucureşti.
În cazul aducerii lor cu avionul costul transportului taurilor Zebu se majorează cu
2.700$.
În scopul lichidării acestei combinaţii IAKOBER HENRY propune în locul numitei
CONSTANTINESCU ELENA pe GROPPER SAMOIL fiul lui HAXAL şi ESTERA născut
la 7.10.1906 în IVEŞTI – TECUCI domiciliat în Bucureşti str. Intr. Vânători nr. 4 raionul
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Lenin, iar pentru diferenţa de cost a transportului de 2700$ solicită viza şi pentru soţia
celui de mai sus GROPPER LIZETA fiica lui SMIL şi AMALIA născută la 26.08.1906 în
Comăneşti.
Faţă de cele de mai sus propunem a se aproba acordarea vizei de ieşire din ţară şi
pentru GROPPER SAMOIL şi GROPPER LIZETA aceştia urmând să plece după primirea
taurilor Zebu.
La prezentul referat se anexează fişele persoanelor pentru care s‑a solicitat viză.
ŞEFUL SERVICIULUI
Maior,
Sînceleanu Ilie
Semnătură
ŞEFUL BIROULUI
Lt. col.,
Deutsch Stefan
Semnătură
DE ACORD
ŞEFUL DIRECŢIEI I‑A
Colonel
Doicaru N.
► ACNSAS, Fond OVS, dosar nr. 2871, vol. XIII, pp. 13‑14.

64
[Document olograf]
5 mai 1965 (21 august 1960). Notă a căpitanului Stancu de la UM 0123. Nota indică faptul
că în urma aprobării cu data de 21 august 1960 au emigrat din ţară un număr de persoane
şi s‑au primit în schimb 20 de porci din Anglia şi cinci porci din Danemarca. Nota se referă
la o operaţiune care a avut loc la 21 august 1960.

M40
5 mai 1965
STRICT SECRET
Ex. unic
NOTĂ
În urma plecării persoanelor aprobate în cadrul referatului nr. 001054 din 21.VII.1960,
au intrat în ţară următoarele:
20 porci „Landrace eng.” (august 1960)
5 porci „Landrace danez” (august 1960)
Cpt. Stancu Semnătură
► ACNSAS, Fond OVS, dosar nr. 2871, vol. XIII, p. 12.
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[Document olograf]
22 august 1960. Notă privind candidatul la emigrare Gropper Samoil.

M.A.I.
171
din 22.08.960
Strict Secret
Exemplar unic
EXTRAS
din nota trimisă la Londra azi 22.08.960
În legătură cu ultima propunere făcută de Iakober se comunică faptul că GROPPER
SAMOIL, este reţinut şi anchetat de organele miliţiei pentru fraude de cca 2 mil lei.
Se cere ca Iakober să facă o nouă propunere în locul susnumitului.
p. conf.
Cpt.
Semnătură
► ACNSAS, Fond OVS, dosar nr. 2871, vol. IV, p. 288.

66
[Document olograf]
24 august 1960. Notă privind înlocuirea candidatului la emigrare Gropper Samoil cu altă
persoană.

MAI
171
Din 24.08.60
Strict Secret
Ex. unic
NOTĂ‑EXTRAS
din doc. N: 644/50.9425/24.08.60
Referitor la telegrama noastră No. 4068/50. Se comunică că s‑a discutat cu Iakober
ca să propună o altă persoană în locul lui Gropper şi a fost de acord.
Iakobera arătat că la 30 aug. are ocazie să închirieze un avion cu care să aducă taurii
Zebu din Africa. Se cere să comunicăm dacă în principiu suntem de acord ca pentru o
persoană să se efectueze transportul taurilor cu avionul urmând ca el să propună ulterior
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persoanele în locul familiei Gropper. Rezultatul se cere urgent pentru a nu întârzia
trimiterea taurilor.
Pt. conf.
Semnătură
► ACNSAS, Fond OVS, dosar nr. 2871, vol. IV, p. 289.
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[Document olograf]
25 august 1960. Notă a Centralei UM 0123 către rezidenţa de la Londra privind transportul
unor tauri de rasă zebu în schimbul emigrării unei persoane.

M.A.I.
171
25.08.960
Strict Secret
Exemplar unic
EXTRAS
din nota trimisă la Londra
Se arată că Centrala este de acord cu propunerea ca Iakober să efectueze transportul
taurilor Zebu cu avionul la data de 30 aug. a.c. urmând ca ulterior Iakober să propună
persoana căreia să i se acorde viza de eşire din ţară în cadrul acestei combinaţii.
În încheiere se cere să se comunice rezultatul discuţiilor cu Iakober privind procurarea
oilor Wangonella.
p. conf.
Cpt.
Semnătură
► ACNSAS, Fond OVS, dosar nr. 2871, vol. IV, p. 290.
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[Document olograf]
24 octombrie 1960. Notă a UM 0123 privind trocul cu Jakober, care în schimbul transportului
şi livării de tauri şi porci cere vize de emigrare pentru diverşi cetăţeni români. Jakober este
îngrijorat de deconspirarea operaţiunii de contrabandă cu porci de rasă Landrace.

M.A.I.
171
Strict Secret
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Exemplar unic
EXTRAS
din doc. Nr. 13324
din 24.11.960
Se arată că la 23.11.960 LIVIU a discutat cu Iakober sarcinile din ordinul de misiune.
Au rezultat următoarele:
1. Va livra până la 15.12 a.c. cei 2 tauri Zebu din Africa suportând şi transp. până
la Bucureşti.
Cere să se dea drumul în schimb lui Lupescu Iosif şi soţia sa Margareta Domic. Str.
Poteras Nr. 1 Buc. Ambii evrei în vârstă. Va pleca din ţară până la 30.11. astfel nu va
putea încasa banii.
2. Iakober va livra până la sf. lui Decembrie 5 purcei Landrace danez (3 scroafe şi
2 vieri) din altă familie decât cea [indescifrabil] anterior. Va plăti costul transportului lor
cu avionul până la Bucureşti.
Se obligă să procure sperma Landrace danez. Să i se indice pe cineva de la Copenhaga
căruia să‑i dea această spermă pt. a fi transp. urgent la Bucureşti.
Condiţiile de procurare a porcilor Landrace sunt mai grele, după cum arată Iakober,
deoarece:
Cu prilejul vizitei unui negustor [indescifrabil] din Londra, cineva de la Minist. Agri
culturii i‑a spus canadianului că ţara ns. a reuşit să obţină prin Anglia porci Landrace din
Danemarca. Canadianul la întoarcerea sa în ţară a arătat acest lucru autorităţilor canadiene
şi astfel s‑a aflat şi în Danemarca.
Autorităţile din Danemarca au făcut cercetări cerând şi concursul englezilor. Iakober
a fost întrebat şi el dacă cunnoaşte ceva despre această afacere, însă el a negat.
Iakober a cerut să se ia măsuri ca pe viitor să nu se mai petreacă astfel de discuţii
fiind vorba de situaţia sa şi a altora care pot fi arestaţi.
Pentru cei 5 porci şi pt. spermă Iakober cere să se dea drumul la următorii:
SIGMUND SWARTZ şi soţia sa Silvia. Buc. str. Pictor Romano 15.
Şaraga Ştefania şi fiului ALIN ION Buc. Str. Maria Rosetti 8.
Cere ca lui Sigmund Swartz şi soţiei să i se dea drumul până la 30.11 altfel pierde
banii.
Pentru a i se da răspunsul s‑a stabilit o întâlnire la 25.11.
Cere să i se comunice din timp instrucţiunile în această combinaţie.
p. conf.
Cpt.
Semnătură
► ACNSAS, Fond OVS, dosar nr. 2871, vol. IV, pp. 291‑291bis.
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[Documente dactilografiate de uz curent cu interspaţii
pentru nume proprii scrise de mână]
21 noiembrie 1960. Notă a Direcţiei a IV‑a (Contrasabotaj) trimise la UM 0123 referitoare
la Gheorghe Marcu, „şeful agenţiei economice a RPR de la Londra”.

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
STEMĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
– DIRECŢIA IV‑a
Direcţie, Serviciu, Unitate
Nr. 442/254656 din 21 noembrie 1960
Dosar nr._________
– STRICT SECRET –
S.C. nr. – 17
CĂTRE
U.M. 0123/I
Vă trimitem spre exploatare un material informativ compus din 6 file, privind pe
MARCU, consilier economic Legaţia R.P.R. din Londra.
Vă rugăm ca măsurile de verificare ce urmează a fi luate, în legătură cu cele semnalate,
să nu ducă la desconspirarea sursei noastre.
LOCŢIITOR ŞEF DIRECŢIE
Colonel,
A. Gluvacov
Semnătură
ŞEFUL SERVICIULUI
Căpitan,
Em. Macri
Semnătură
Conceptat: BI
Dactile GE
Nr. exemplare:______________________
M.A.I.
442
Cpt. Banu Iosif
Sursă „Breteş A”
21 noembrie 1960
– STRICT SECRET –
23 noembrie 1960

