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Apari]ia unui val de antisemitism `n România, cauzat par]ial de prezen]a b\t\toare la
ochi a evreilor `n ierarhia Partidului Comunist, a dat un nou impuls emigr\rii evreie[ti20.
~n vreme ce nu predominau deloc `n conducerea suprem\ a partidului (Biroul Politic [i
Secretariat), evreii erau numero[i `n Comitetul Central [i printre activi[tii locali. Tot
astfel, `n vreme ce, `n 1949, evreii nu reprezentau mai mult de 10% din efectivele
Securit\]ii, prezen]a lor propor]ional mai mare la conducerea acestei institu]ii l\sa
impresia � exploatat\ ca atare de antisemi]i � c\ evreii predominau `n poli]ia secret\21. Ca
urmare, `ntr-un raport `ntocmit `n 1946 de poli]ia ora[ului Piatra-Neam] se relateaz\ c\,
`n localitate, �`ntre membrii de partid cre[tini [i evrei exist\ o ur\ de ras\ contra celor
din urm\ pe motivul c\ toate posturile de r\spundere sunt ocupate de evrei...�22.

~nsu[i primul-ministru Petru Groza, etnic român, a afi[at un sarcasm similar `n
cadrul unei `ntrevederi cu Emil Bodn\ra[, cu scopul declarat de a-i comunica lui Stalin
`ngrijorarea sa. Groza sus]inea c\ americanii [i britanicii au `ncercat f\r\ succes s\ joace
diferite scenarii `n România.

Americanii joac\ acum pe cartea evreilor [i, `ntr-o ]ar\ unde avem 400.000 de evrei, cu
câteva zeci de mii infiltra]i `n aparatul nostru de stat, economic, politic [i cultural, nu este
greu de jucat pe aceast\ carte... Pline de evrei, peste tot evrei. Cum vrei ca evreii de la
Planificare [Comisia de Stat de Planificare] s\ fac\ munc\ cinstit\ [i corect\..., de vreme
ce sunt pu[i s\ planifice fabricile, ̀ ntreprinderile comerciale de care ei au fost expropria]i?
Sioni[tii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [`n aceast\ ]ar\]23.

Atitudinea lui Petru Groza confer\ un plus de credibilitate opiniei larg r\spândite
conform c\reia liderii de partid [i de guvern care promovau emigrarea f\r\ restric]ii
a evreilor din România erau chiar aceia care, ca [i Groza, nu agreau prezen]a masiv\ a
acestora `n rândurile elitei de partid [i de guvern. A[adar, e de presupus c\ �fac]iunea
intern\� de etnici români din cadrul Partidului Muncitoresc Român condus de Gheorghiu-Dej
a favorizat o emigrare `n asemenea propor]ii ca mijloc de a ob]ine sprijinul maselor prin
satisfacerea nevoii etnicilor români de locuri de munc\ [i locuin]e `n detrimentul
�concuren]ei� evreie[ti, care ocupa mult râvnitele posturi. Concomitent, emigrarea `n
mas\, gândeau ei, ar fi descotorosit ]ara de evreii �neproductivi� [i neasimila]i, presupu[i
a fi dificil de integrat `n noua societate `n curs de edificare.

Pe de alt\ parte, se sus]inea c\ cei ce se opuneau emigr\rii `n mas\ a evreilor erau
chiar comuni[tii evrei situa]i `n posturi de conducere, cu prec\dere cei din fac]iunea
�moscovit\� sau �extern\� condus\ de Ana Pauker, care credeau orbe[te `n asimilare ca
solu]ie a problemei evreie[ti [i care considerau de asemenea c\ no]iunea, ca atare, de
evreu imposibil de asimilat sau suprareprezentat `n posturile-cheie le amenin]\ interesele
personale `n cadrul ierarhiei partidului24. Exist\ ̀ ns\ dovezi ̀ n m\sur\ s\ demonstreze c\
nimic din toate acestea nu era adev\rat, ba dimpotriv\. ~n vreme ce conducerea partidului
manifesta `ntr-adev\r opinii divergente cu privire la emigrare, controversa nu viza
nicidecum �predominan]a evreilor�, �imposibilitatea asimil\rii� ori �neproductivitatea�
lor, ci emigrarea evreilor moderni, asimila]i, a celor care practicau profesii de importan]\
vital\ `n economia româneasc\. ~n pofida pozi]iei lui Petru Groza, Gheorghiu-Dej [i
sus]in\torii lui au militat pentru neacordarea vizelor de ie[ire `n cazul acestor speciali[ti
evrei, `n ciuda opozi]iei inflexibil manifestate de Ana Pauker fa]\ de asemenea restric]ii.

Astfel, la sfâr[itul anului 1947 a `nceput ceea ce urma s\ devin\ un conflict de durat\
`ntre liderii de partid, o dat\ cu cea dintâi schimbare de direc]ie `n politica emigr\rii
evreie[ti, aparent `n replic\ la num\rul `n cre[tere rapid\ al evreilor care inten]ionau s\
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p\r\seasc\ ]ara. Confrunta]i cu op]iunea emigr\rii din partea speciali[tilor [i a evreilor
apar]inând clasei de mijloc `ntr-o propor]ie f\r\ precedent, deci cu fenomenul de
�migra]ie a creierelor�, liderii de partid s-au v\zut nevoi]i s\ reconsidere problema [i s\
abroge politica u[ilor deschise: ei au `nchis grani]a de vest, oprind orice emigrare
ilegal\25; nu au mai permis nici o emigrare legal\, iar `n prima jum\tate a anului 1948
nu a mai avut loc nici o negociere `n aceast\ privin]\; `n iunie au declan[at m\surile
represive `mpotriva organiza]iilor sioniste26. ~n martie 1948, guvernul a formulat `n
secret, pentru prima dat\, criteriile � r\mase nepublicate � care restric]ionau emigrarea
evreilor din România. ~n 1953, locotenent-colonelul Laurian Zamfir, [eful Direc]iei
Controlului Str\inilor [i Pa[apoartelor (DCSP) din cadrul Comandamentului General al
Mili]iei, ]inând de Ministerul de Interne, a m\rturisit la interogatoriu c\ aceste criterii au
fost enun]ate `ntr-un raport `ntocmit de predecesorul s\u, Ervin Voiculescu, [i c\ ele
interziceau evreilor având anumite profesii (artizani, doctori, ingineri) s\ emigreze � cu
excep]ia celor din localit\]ile Siret [i Tereblecea, de lâng\ R\d\u]i, repatria]i din URSS
`n perioada 1945-1946. Aceste criterii, a ad\ugat el, r\m\seser\ `n vigoare pân\ `n
februarie 195027.

La `ntrevederile din iulie 1948 cu trimisul israelian Mordechai Namir, care dorea s\
ob]in\ permisiunea pentru emigrarea lunar\ a 5.000 de evrei de vârsta recrut\rii, pentru
a participa la r\zboiul dintre Israel [i Liga arab\, Ana Pauker a p\strat t\cerea ̀ n privin]a
criteriilor impuse. Totu[i, Namir a avut impresia clar\ c\ cererea lui a declan[at o
oarecare controvers\ `ntre membrii conducerii de partid, `n ciuda asigur\rilor de sprijin
personal primite din partea Anei Pauker [i a faptului c\, unsprezece zile mai târziu, ea
`ns\[i p\rea sincer mul]umit\ s\ `l informeze c\ guvernul a aprobat cota de emigr\ri
cerut\28. A[a cum Namir i-a relatat ulterior Melaniei Iancu, membr\ a unei organiza]ii
sioniste din România, Ana Pauker a declarat c\ personal era de acord cu emigrarea,
ad\ugând c\ se putea stabili chiar o cifr\ fix\ lunar\, de aproximativ 40.000-50.000 de
evrei. Namir a plecat de la acea `ntâlnire cu convingerea c\ emigrarea urma s\ `nceap\
la scurt\ vreme, a afirmat Melania Iancu29.

De[i acordul nu `nc\lca practic criteriile emigr\rii, totul a fost anulat `nainte chiar ca
Namir s\ raporteze guvernului israelian rezultatul ̀ ntrevederii. ~n urm\toarele zile, PMR
a limitat unilateral num\rul de emigr\ri de la 5.000 la 3.000 lunar, amânând punerea `n
aplicare a acordului pân\ `n luna septembrie30. De[i Namir a primit asigur\ri din partea
Anei Pauker c\ emisarul sionist Moshe Agami (Auerbach) poate interveni `n problema
emigr\rii31, guvernul a decis c\ organizarea acesteia ]ine exclusiv de competen]a comu-
ni[tilor. Aceast\ repliere nea[teptat\, care, credea Namir, o va surprinde nepl\cut pe Ana
Pauker32, a fost probabil rezultatul schimb\rii cu 180 de grade a atitudinii sovietice fa]\
de statul Israel [i alia, imediat dup\ crearea acestuia. Pân\ atunci, sovieticii favorizaser\
emigrarea ca fenomen temporar [i selectiv [i ca un mijloc de a acorda sprijin militar
comunit\]ii evreie[ti din Palestina, `n r\zboiul de independen]\ cu Liga arab\, sus]inut\
de for]ele britanice. O dat\ cu victoria Israelului asupra acesteia, interesul sovieticilor
pentru continuarea emigr\rii a disp\rut33. Deloc surprinz\tor, PMR nu a mai sus]inut
nici cota lunar\ inferioar\ pe care el `nsu[i o impusese, ci se opunea �categoric�
emigr\rii evreie[ti, cum au afirmat r\spicat Gheorghiu-Dej [i Miron Constantinescu la
o [edin]\ a Biroului Politic din octombrie 1948. �Este un drept [al lor]�, a ad\ugat
Gheorghiu-Dej, �dar pe care noi nu-l sus]inem, mai ales c\ peste grani]\ este o organiza]ie
care se ocup\ de facilitarea emigr\rilor... [i ajut\ unor elemente du[m\noase, neevrei, ca
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s\ emigreze�. La aceast\ [edin]\, Ana Pauker s-a ab]inut `n mod v\dit s\ condamne
fenomenul emigr\rii. ~n schimb, le-a amintit celor prezen]i c\ evreii au fost o popula]ie
oprimat\ `n România [i le-a citit considera]iile lui Lenin asupra nevoii de a-i trata pe cei
oprima]i cu �o delicate]e deosebit\�. ~n plus, a subliniat c\, `n vreme ce �noi l\s\m
na]iunilor dreptul la autodeterminare mergând pân\ la secesiune�, ceea ce constituia
fundamentul doctrinar pentru permiterea emigr\rii, teza lui Lenin asupra chestiunii
na]ionale care-i comb\tea pe �bundi[ti [i pe exclusivi[ti� ̀ i ̀ ns\rcina totodat\ s\ ̀ ncerce �s\
conving\ popula]ia [evreiasc\] c\ separarea nu este `n folosul ei�34. Aceast\ abordare
dialectic\ avea s\ devin\ o constant\ a emigr\rii `n mas\, un an [i jum\tate mai târziu.

Ezitarea Anei Pauker fa]\ de noua orientare f\cea not\ discordant\ cu violenta
campanie �antisionist\� declan[at\ de Uniunea Sovietic\ ̀ n toamna anului 1948. Ofensiva
a dus `n cele din urm\ la arestarea `n bloc a `ntregii elite sovietice de origine evreiasc\ �
inclusiv, spre mâhnirea Anei Pauker, a so]iei lui Molotov, Polina Jemciujina, cu care se
spune c\ Ana stabilise o rela]ie foarte apropiat\ de-a lungul anilor35. Evenimentele din
URSS au avut reverbera]ii [i `n România. Represiunea poli]ieneasc\ asupra mi[c\rii
sioniste a `nceput `n luna noiembrie, iar pân\ la sfâr[itul anului, for]ele de Securitate
reu[iser\ s\ `nchid\ pretutindeni `n ]ar\ sediile [i cluburile apar]inând organiza]iilor
sioniste. Mai mult, atacurile propagandei la adresa sionismului [i a na]ionalismului
evreiesc s-au intensificat, culminând `n decembrie cu o rezolu]ie a Biroului Politic, care
condamna �sionismul `n toate formele sale ca mi[care politic\ na]ionalist\, reac]ionar\
a burgheziei evreie[ti�36. Ana Pauker s-a opus, se pare, rezolu]iei, argumentând f\r\
succes `mpotriva public\rii ei37. ~n acela[i timp, ea a continuat s\ promoveze emigrarea
evreilor, de[i acum totul se limita la edificarea comunismului `n Israel. Simultan,
conducerea a lansat o campanie de recrutare a imigran]ilor comuni[ti `n Israel. Partidul
organiza diferite cursuri de marxism-leninism pentru poten]ialii emigran]i, a c\ror
�misiune� era s\ participe la lupta de clas\ din Israel. De asemenea, `n cadrul unor
`ntruniri speciale, membrilor evrei li se ar\ta c\ emigrarea lor acolo ]inea de `ndatorirea
lor de comuni[ti38. Rezultatul l-a constituit, `n decembrie 1948 [i ianuarie 1949,
spectacolul impresionant al celor dou\ nave cu destina]ia Israel, transportând 3.600 de
evrei comuni[ti [i simpatizan]i de stânga, `n vreme ce, pretutindeni `n ]ar\, guvernul
anula facilit\]ile acordate pân\ atunci grup\rilor sioniste39.

Aceast\ Alia Ro[ie, cum a fost supranumit\, a procurat `n final Partidului Comunist
din Israel foarte pu]ini noi membri: cei mai mul]i imigran]i au renun]at la comunism
`nc\ din momentul sosirii lor `n ]ar\40. Recunoscând acest lucru, `n aprilie 1953, Ana
Pauker [i-a asumat r\spunderea emigr\rii [i a recunoscut c\ a fost ini]iatoarea ei41. ~nal]i
func]ionari ai Comitetului Democrat Evreiesc au confirmat pozi]ia ei `n aceast\ pro-
blem\42, a[a cum a f\cut [i {muel Mikunis, secretarul general al Partidului Comunist din
Israel. Conform declara]iilor lui Mikunis, Ana Pauker l-a desemnat personal s\ parcurg\
700 de kilometri pentru a vorbi despre statul Israel ̀ n fa]a unor auditori evrei, s\ petreac\
o s\pt\mân\ ̀ ntreag\ ̀ n birourile Comitetului Democrat Evreiesc, r\spunzând ̀ ntreb\rilor
venite din partea unor poten]iali imigran]i, `n timpul unei vizite f\cute `n România, `n
194943. Dar când Mikunis a cerut o audien]\ la Gheorghiu-Dej, `n 1950, a fost refuzat,
pe motiv c\ odinioar\ lucrase ca agent sionist44.

{ederea lui Mikunis `n România este interesant\ [i din perspectiva faptului c\, `n
cursul `ntâlnirilor cu Vasile Luca din 1949, el a solicitat autorit\]ilor române s\ acorde
vize de ie[ire nu numai emigran]ilor �progresi[ti� ̀ n Israel, ci [i �progresi[tilor tehnicieni,
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doctori [i stomatologi�45. Pe lâng\ consolidarea comunismului israelian, accentul pus de
Mikunis pe emigrarea comunist\ putea fi totodat\ o cale ocolit\ de a se sustrage criteriilor
restrictive. ~ntr-adev\r, Teohari Georgescu a recunoscut la un interogatoriu c\ a f\cut
exact acest lucru, acordând vize de ie[ire evreilor c\rora la vremea respectiv\ le era
interzis prin lege s\ p\r\seasc\ ]ara � �la cererea Anei Pauker�46. Criteriile impuse `n
martie 1948 au avut dou\ hibe: evreii apar]inând categoriilor supuse restric]iilor de
emigrare puteau p\r\si ]ara dac\ ministrul de Interne Teohari Georgescu `i declara
�cazuri speciale� [i le acorda o permisiune special\; iar cei care nu `[i puteau practica
profesia din motive de s\n\tate puteau emigra dac\ ob]ineau un certificat medical emis
de o comisie special constituit\ ̀ n cadrul Ministerului S\n\t\]ii. Aceast\ din urm\ clauz\
a determinat un num\r semnificativ de evrei s\ ofere mit\ membrilor comisiei pentru a
ob]ine certificate false. Când Direc]ia de Control al Str\inilor [i Pa[apoartelor a descoperit
fenomenul, Laurian Zamfir, aflat la conducerea DCSP, a propus sistarea acord\rii de
certificate medicale [i arestarea medicilor implica]i `n `nc\lcarea legii. Din declara]ia lui
Zamfir reiese c\ Teohari Georgescu a respins propunerea [i i-a ordonat s\ nu opereze
nici o arestare47.

~n ciuda tertipurilor cunoscute la care au apelat Teohari Georgescu [i Ana Pauker,
num\rul evreilor care p\r\seau România r\mânea nesemnificativ. Exceptând Alia Ro[ie,
RPR a interzis `n 1948 toate deplas\rile `n grup spre Israel [i nu a acceptat emigrarea
decât `n cazuri izolate48. Drept consecin]\, guvernul israelian, care acceptase imigrarea
comuni[tilor evrei numai dup\ ce primise asigur\ri c\ România va permite celor
aproximativ 4.000-5.000 de sioni[ti s\ p\r\seasc\ ]ara49, a `nceput presiunile asupra
conducerii PMR pentru relaxarea criteriilor de emigrare. Printre altele, se propunea o
ofert\ financiar\ generoas\ `n schimbul emigr\rii `n mas\ a evreilor români, pe care
autorit\]ile RPR au declinat-o motivând c\ era echivalentul �comer]ului cu sclavi�50.
Israelienii au presupus c\ negocierile vor continua prin intermediul Ministerului de
Externe, deci prin intermediul Anei Pauker � [i l-au ales `n calitate de prim ambasador
al lor `n România pe pictorul evreu român Reuven Rubin; alegerea miza pe faptul c\
`ntre el [i Pauker se legase o prietenie `nc\ din adolescen]\. ~ncredin]ându-i lui Rubin
misiunea precis\ de a rezolva problema emigr\rii, israelienii sperau c\ vechea prietenie
dintre Rubin [i Pauker va facilita g\sirea unei solu]ii satisf\c\toare51. Dar, `n ciuda
spectacolului zilnic al maselor de evrei alinia]i `n fa]a cl\dirii Ministerului de Interne,
`ncercând s\ ob]in\ permisiunea s\ emigreze, [i `n pofida presiunii constante din partea
lui Rubin asupra Anei Pauker pentru a facilita acordarea vizelor, aflarea unei solu]ii
convenabile p\rea tot mai pu]in probabil\52. Tensiunile acumulate au izbucnit ̀ n februarie
1949, când, de-a lungul unei s\pt\mâni zbuciumate, organiza]iile sioniste au declan[at ̀ n
Bucure[ti trei demonstra]ii de mas\, protestând `mpotriva politicii de emigrare adoptate
de guvern53.

A[a cum se putea anticipa, replica autorit\]ilor române confruntate cu o astfel de
opozi]ie deschis\ nu a ̀ ntârziat. La 18 februarie, a doua zi dup\ cea mai mare demonstra]ie,
la care au participat 20.000 de evrei, regimul a hot\rât arestarea a trei emisari israelieni
([lihim) [i a `nceput anchetarea lor pentru spionaj54. La 2 martie, Ministerul de Interne
a transmis liderilor sioni[ti din România ordinul de a dizolva grup\rile sioniste [i
organiza]iile de tineret, de a `nchide institu]iile [i taberele de preg\tire, de a `nceta orice
activitate pe teritoriul ]\rii55. Ca m\sur\ direct\ de represalii la protestele evreilor,
guvernul a aplicat restric]ii [i mai severe la emigrare, acordând numai 16 vize `n luna
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februarie [i urmând ca din momentul respectiv, pân\ `n noiembrie 1949, s\ nu mai
permit\ decât 100 de emigr\ri lunar � dintre care 40% nici nu erau cet\]eni români56.

Reducerile operate au ar\tat clar c\ demonstra]iile s-au `ntors `mpotriva celor ce le
ini]iaser\. Dar conducerea PMR inten]iona de fapt ca represaliile s\ fie doar o m\sur\
temporar\, iar presiunea intens exercitat\ a continuat ̀ n cele din urm\ cu o nou\ relaxare
a emigr\rii. Acest lucru s-a `ntâmplat nu mai târziu de 18 februarie, când Secretariatul
a adus ̀ n discu]ie problema demonstra]iilor. Ana Pauker, sus]inut\ de Teohari Georgescu,
a continuat precaut abordarea dialectic\ a problemei emigr\rii evreie[ti. �Avem 350.000
de evrei, din care 300.000 sunt agita]i�, a afirmat ea, de la deporta]ii transnistreni, care
trebuiau reinstala]i, pân\ la cei nemul]umi]i c\ [i-au compromis afacerile ca urmare a
confisc\rilor operate de guvern. �Nu avem de a face cu o popula]ie care emigreaz\ de
mizerie, a[a cum s-a `ntâmplat cu popula]ia româneasc\ emigrat\ `n America, ci cu o
psihoz\ care s-a creat pe anumite baze. [Deci sunt] de acord s\ fie chema]i cei care agit\,
s\ se vorbeasc\ cu ei `n calitatea lor de cet\]eni români [i s\ li se pun\ `n vedere s\
respecte legile noastre.� Ad\ugând c\ unii evrei din România doreau sincer s\ emigreze,
Ana Pauker a propus ca, `ntr-o prim\ etap\, s\ li se permit\ celor vârstnici [i familiilor
cu copii [locuind] ̀ n Israel s\ p\r\seasc\ ]ara [i s\ emigreze, ducându-se simultan munc\
de l\murire printr-o ampl\ campanie propagandistic\ pentru clarificarea pozi]iei partidului
`n problema emigr\rii. �Dup\ ce lucrurile se vor lini[ti�, a conchis Ana Pauker, �s\
`ncepem s\ d\m drumul�57.

Luca [i Gheorghiu-Dej au adoptat o atitudine mult mai sever\ `n privin]a organi-
zatorilor celor trei demonstra]ii, Dej pretinzând �s\ fie chema]i conduc\torii [sioni[ti] [i
trata]i ca conduc\tori ai organiza]iilor fasciste. S\ le spunem c\ este pentru prima [i
ultima oar\ c\ sunt chema]i, s\ fie tra[i la r\spundere câ]iva dintre aceia care au
organizat demonstra]ia�. ~ntr-adev\r, [i unul, [i cel\lalt au subliniat `ntr-o [edin]\ c\
�organiza]iile sioniste trebuiesc desfiin]ate ca du[mani ai Republicii [i tratate ca atare�,
cum se exprima Luca, `n vreme ce Ana Pauker nici nu a men]ionat dizolvarea grup\rilor
sioniste pe plan local58. Conform m\rturiei lui Teohari Georgescu, precum [i a afirma-
]iilor din planul de acuzare a Anei Pauker elaborat la scurt\ vreme dup\ `nl\turarea sa,
ea s-a opus efectiv desfiin]\rii acestor grup\ri, argumentând c\ o asemenea m\sur\ va
declan[a o campanie interna]ional\ `mpotriva României59. Atitudinile contradictorii ale
liderilor de partid `n problema sionist\ aveau s\ ias\ din nou la suprafa]\ o lun\ mai
târziu, când Ana Pauker a ordonat personal eliberarea [i expulzarea celor trei emisari
israelieni, `mpreun\ cu al]i patru aresta]i, `n decembrie 1948, `n ciuda inten]iei lui Dej,
Luca [i a majorit\]ii Secretariatului de a-i condamna sub acuza]ia de spionaj60.

Pe de alt\ parte, la una dintre [edin]e, Luca a obiectat `mpotriva aprob\rii plec\rilor
`n mas\ c\tre Israel (o obiec]ie la care se pare c\ a renun]at ulterior, `n acela[i an), `n
vreme ce Dej `[i temperase `ntru câtva opozi]ia �categoric\� fa]\ de emigrarea evreilor.
�~n chestiunea plec\rilor, s\ nu adopt\m o linie rigid\�, a declarat el, �[i s\ examin\m
de la caz la caz. Trebuie s\ ]inem seama c\ exist\ un sentiment pe care `l are popula]ia
evreiasc\ [i este legat de suferin]ele din timpul r\zboiului. Pe cei care propov\duiesc
plecarea s\ le d\m un termen s\ plece. Pe cei care nu vor cu nici un chip s\ r\mân\, s\
nu-i ]inem cu for]a, [i s\ le d\m drumul�61.

Procesul-verbal `ntocmit la [edin]a Secretariatului din 31 august 1949 dezv\luie
ra]iunea care a stat `n spatele hot\rârii lui Gheorghiu-Dej de a-[i reconsidera atitudinea.
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Observând c\ problema fusese anterior ridicat\ [i discutat\ `ntr-o [edin]\, Teohari
Georgescu le-a solicitat secretarilor s\ precizeze `n termeni clari linia partidului `n
privin]a emigr\rii evreilor [i a propus eliberarea pa[apoartelor pentru to]i cei care erau
hot\râ]i s\ emigreze `n Israel. Cel dintâi r\spuns a venit din partea Anei Pauker, care s-a
ar\tat imediat de acord. �Nu putem s\ ]inem oamenii cu sila�, a declarat succint,
ob]inând o replic\ la fel de clar\ din partea lui Dej: �Sunt de acord. Am ajuns la
concluzia c\, dac\ li se d\ drumul, vor fi mai pu]ine plec\ri `n Palestina. Am citit ni[te
scrisori: `]i vine s\ plângi de mizeria care este acolo�62.

Prin urmare, Secretariatul PMR ajunsese la un oarecare consens `n privin]a unor
condi]ii de emigrare mai permisive63. Decizia liderilor de partid a fost discutat\ ulterior,
`n cadrul unei [edin]e organizate la Ministerul de Interne pe data de 29 noiembrie, la care
au participat ministrul adjunct de Interne, Gheorghe Pintilie, [eful DCSP, Laurian
Zamfir, [eful SSI, Serghei Nicolau, [i Ana Toma, asistent\ a Anei Pauker la Ministerul
de Externe. Li s-a adus la cuno[tin]\ c\ liderii de partid au reu[it `n principiu s\ extind\
criteriile de emigrare a evreilor, de[i continuau s\ se opun\ plec\rii speciali[tilor [i a
tuturor celor care, p\r\sind ]ara, ar submina economia na]ional\, rezervându-[i dreptul
de a interveni `n sensul prevenirii unor asemenea neajunsuri64. Participan]ii la [edin]a de
la Ministerul de Interne aveau sarcina de a propune o modalitate de extindere a acestor
criterii f\r\ s\ fie afectat\ produc]ia, urmând ca recomand\rile lor s\ fie comunicate `n
cel mai scurt timp conducerii de partid65. Propunerile au stat la baza elabor\rii la
20 februarie 1950 a noilor criterii care extindeau reglement\rile din martie 1948. Pe
lâng\ tertipul certificatelor medicale, persoanelor `ncadrate `n categoriile proscrise
(muncitori califica]i, doctori, ingineri) li se oferea acum o nou\ posibilitate de a pleca,
dac\ aveau cel pu]in [aizeci de ani sau cel pu]in cincizeci de ani, dar cu rude de gradul I
`n Israel66. De[i modific\rile amintite nu au fost puse `n practic\ oficial decât dup\
20 februarie, emigrarea a `nregistrat un salt evident dup\ [edin]a din 29 noiembrie.
O statistic\ preg\tit\ de DCSP la sfâr[itul anului 1949 reflecta faptul c\, dac\ ̀ n perioada
ianuarie-septembrie/octombrie 1949, doar 400-500 de evrei primiser\ aprobarea s\
emigreze, pân\ la sfâr[itul anului, num\rul emigran]ilor a crescut la 3.000-4.00067. Un
raport al Comitetului Democrat Evreiesc confirm\ urm\toarele: de la 100 de plec\ri
lunar, ritmul eliber\rii vizelor a crescut la 500-600 `n ultima perioad\ a anului 1949, pentru
ca, la `nceputul anului 1950, s\ ajung\ la aproximativ 2.500 pe lun\, un total de 15.000
de persoane p\r\sind ]ara pentru a se stabili `n Israel `n perioada noiembrie 1949 �
aprilie 1950, când por]ile ]\rii au fost dintr-o dat\ larg deschise68.

La 31 martie 1950, conducerea Ministerului de Interne s-a `ntrunit pentru a dezbate
decizia partidului de a elibera 10.000-12.000 de vize lunar `ncepând cu luna aprilie 1950
[i de a revoca criteriile care intraser\ `n vigoare cu câteva s\pt\mâni `n urm\, pe
20 februarie. ~n locul acestora, PMR a adoptat un al treilea set de criterii, conform
c\ruia li se asigura viza de emigrare `n Israel �tuturor solicitatorilor..., cu excep]ia celor
care au avize negative de la organele de Securitate, sunt urm\ri]i sau au procese `n curs
de crime [i furt�69. A[adar, conducerea partidului a renun]at oficial la strategia interzicerii
emigr\rii evreilor cu anumite profesii considerate de interes major. Curând dup\ aceea,
Teohari Georgescu a dispus limitarea drastic\ a num\rului de certificate pretinse celor
care solicitau viza de ie[ire din ]ar\, delegând Mili]iei responsabilitatea `ntocmirii altor
formulare, simplificate, pentru evreii care inten]ionau s\ plece `n Israel70. Mili]ia a
executat directiva cu o energie ie[it\ din comun71. Ambele ac]iuni s-au desf\[urat cu


