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M ihai BURCEA. (n. 1976, mun. Bucure§ti), a absolvit
Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucure§ti (2005) §i
programul de masterat „Romania in secolul XX" desfa§urat in
cadrul aceleia§i universitati (2007). Membrn fondator al Asociatiei
civice Militia spirituals (2002), documentarist la Academia Catavencu
(2004 - 2006) §i redactor la Evenimentul Zilei (2006 - 2007), expert in
cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului §i
Memoria Exilului Romanesc (2006 - 2013). In prezent este
doctorand al Facultatii de Istorie - Universitatea din Bucuresti.
Impreuna cu Marius Stan §i Mihail Bumbe§ a publicat Dictionarul
ofiterilor §i angajatilor civili ai Directiei Generale a Penitenciarelor (1948
- 1989). Aparatul central, vol. I (2009) §i vol. II (2011), Ia§i, Editura
Polirom. Publicatii recente: Spectrele lui Dej (co-editor), in
colaborare cu §tefan Bosomitu, Ia§i, Editura Polirom, 2012; Mihail
Roller (1908 - 1958). O scurta biografie, in colaborare cu §tefan
Bosomitu, in „Anuarul IICCM ER", vol. VII - 2012, Ia§i, Editura
A
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Polirom, 2013; Recuperarea mettioriei interbrigadi§tilor §i maquisarzilor
romdni. Studiu de caz: Ion Calin, in „Analele Universitatii Bucure§ti.
§tiinte politice", anul XV, nr. 1/2013 §i nr. 2/2013; judecarea
comunistilor in timpul razboiului. Procesul lui Petre Gheorghe, in
Adrian Cioroianu (editor), „Comunistii inainte de comunism.
Procese $i condamnari ale ilegalistilor din Rom ania", Bucuresti,
Editura Universitatii din Bucuresti, 2014; Cariera unui fost agent
N.K.V.D. in anii f,puterii populare,J din Romania: Simion Babenco, in
„Arhivele totalitarismului", Anul XXIII, nr. 1-2/2015 si nr. 3-4/2015;
Scrisori catre cei de-acasa. Corespondenta voluntarilor romdni din
Brigdzile Internationale, in „Studia Politica", Vol. XV, nr. 3/2015.

Prefata
3

Dezvoltand la maximum metoda biografiei reprezentative,
volumul de fata ar putea fi o biografie politica in adevaratul sens al
cuvantului. Rareori practicate in istoriografia romaneasca,
biografiile politice au ca subiect personalitati marcante dintr-un
anumit domeniu, cel mai adesea din politica. Cartea lui Mihai
Burcea alege insa drept obiect al studiului un fost erou, astazi
complet uitat, a carui viata „de lupta" este dezgropata §i redata
practic integral.
Gheorghe Crosneff a fost un comunist roman de etnie
bulgara a carui principals vina pare sa fi fost lipsa de ata§ament
fata de ideologia dominanta in epoca, cea a ^romanismului''. De§i
provenit dintr-o familie modesta - daca militantul ar fi
supravietuit destul cat sa vada democratia populara, probabil ca ar
fi fost calificat drept mic-burghez - dar nu saraca intrucat i§i
permisese frecventarea unui liceu, Crosneff a preferat o viata de
ilegalitate §i pericol confortului provincial al Cadrilaterului natal.
Antrenat in activitatea de propaganda a Partidului Comunist din
Romania, eroul suferea repetate incarcerari, tracasari juridice, era
expulzat din tara printr-un abuz al procedurilor legale, fiind in
permanenta urmarit de omniprezenta Siguranta a Statului, aceasta
vajnica inainta§a a represiunii politice de la noi.
A

Intr-un fel, prezenta lui in dosarele Sigurantei este o
consecinta logica. Crosneff facea parte dintr-un partid care nu
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numai ca i§i propunea deschis rastumarea ordinii constitutional,
dar, mai mult decat atat, milita pentru modificarea frontierelor
Romaniei Mari. Politica statului roman a construit in perioada
interbelica institutii menite sa lupte cu toate armele impotriva unor
asemenea deziderate. Sentimentul de dreptate istorica ce se
instalase in societatea romaneasca la sfar§itul Primului razboi
mondial (inscriptia principals de pe Arcul de Triumf din Bucure§ti
poveste§te de „secole de suferinte", „lupte grele" §i „apararea
plina de sacrificii a civilizatiei umane"; toate acestea in scopul
„indeplinirii indeplinirii dreptatii [subl.n.] pentru poporul roman")
excludea orice idee de revizionism extern sau intern. Daca
impotriva celui extern statul folosea marile institutii clasice armata §i diplomatia, celalalt tip de opozitie era considerat nu
numai o tradare, ci §i o crima la adresa memoriei celor ce pierisera
pentru indeplinirea idealului national. Putin studiat, sentimentul
culpabilitatii pentru numarul enorm de victime - Romania este in
top, raportat la populatia totala - a bantuit societatea interbelica,
minand eforturile de construire a unui proiect civic. Ca urmare,
tarele atat de admiratei lumi interbelice au fost saracia,
nedreptatea §i abuzul ca regula institutionala. In acest context,
Crosneff, un minoritar etnic, adept al unui curent politic marginal
§i radical, nu putea fi decat o victima predilecta.
Disfunctionalitatea proiectului politic national avea insa
limite, de§i Gheorghe Crosneff §i altii nu au avut norocul sa le
cunoasca. Mai jos, Mihai Burcea aminte§te un episod din toamna
anului 1939, cand N.D. Cocea, din initiativa lui §tefan Fori§,
obtinuse aprobarea pentru publicarea unui ziar care sa exprime
camuflat pozitiile comuni§tilor. Ar fi inutil sa ne imaginam ca
cenzura nu §tia acest lucru. Totu§i, s-a dat aprobare, de§i dictatura
carlista era la apogeu, iar razboiul mondial abia izbucnise.
In acela§i sens, pedepsele relativ mici §i posibilitatea de a
face recurs dovedesc ca sistemul, in ciuda relelor intentii
A

A
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manifeste, uneori functiona aidoma unui stat de drept. Mai mult,
recursurile puteau fi chiar §i ca§tigate. O comparatie cu ce a fost
dupa 1945 este inutila.
Activitatea din presa, careia i se dedicase chiar Crosneff, este
un nou argument in favoarea ideii ca existau oaze de normalitate,
ca regimul avea macar aspectul unei societati functionale. Este
greu de spus care era impactul presei comuniste asupra opiniei
publice, dar tindem sa credem ca era nesemnificativ. Autorul
citeaza cu retinere §i pe buna dreptate situatia publicatiei „Glasul
nostru", care ar fi avut in 1937 circa 10 000 de exemplare tiraj.
Tinand cont ca sursa dateaza din anii '60, cand avea a§adar nevoie
de credibilizare, cel mai probabil exagereaza. Scriam in alta parte
ca, spre comparatie, tirajul total anual al presei din Banat in 1934
era aproape egal cu un singur numar din „Universul,/1/ iar in
provincia din vestul tarii era vorba de o presa cu traditie.
Ceea ce se remarca cu predilectie la presa comunista a
perioadei este lipsa de realism in alegerea subiectelor. in volumul
de fata, ziaristul Petre Navodaru se lauda, ca intotdeauna peste
ani, ca periodicele influentate de Sectia de Propaganda §i Agitatie
erau nu numai bine „orientate" - adica se aflau pe linie fata de
interpretarile ideologice transmise de Comintern, de§i frecventele
acuzatii de trotkism din epoca ne fac sa credem ca un control
eficient era doar un deziderat dar §i ca atingeau cele mai fierbinti
probleme: cea taraneasca, cea coloniala etc. Care va fi fost impactul
dezbaterilor asupra colonialismului in Romania Mare, tara fara
colonii sau vreun fel de traditie maritima, ne putem lesne imagina.
Probabil cam acela§i pe care trebuie sa-1 fi avut §i lungile
digresiuni despre ateismul oficial in Uniunea Sovietica pe care il
intalnim in relatarile lui Alexandru Sahia.
1

Vezi pe larg §i Alexandru-M urad Mironov, Regimul presei minoritare in
perioada interbelica, in „Revista romana de istorie a presei", anul III, nr. 1(5),
2009, p. 11-13.
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Gheorghe Crosneff a considerat insa ca merita sa lupte §i sa
se jertfeasca pentru dreptul de a-§i sustine convingerile. Lui §i
altora ca el statul abuziv le-a raspuns disproportionat, folosind
exact metodele lumii pe care o descria opiniei publice in cele mai
negre culori §i nesocotind principiile democratiei §i ale justitiei.
Alexandru-Murad Mironov
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Introducere

In anii '30, activitatile de propaganda desfa^urate de PCdR
prin diverse forme (ziare, brosuri, manifeste, flutura^i) au luat
amploare. Actiunile semnificative erau derulate prin intermediul
jurnalistilor de „suprafata" din presa legala, care foloseau ziarele
democrate pe post de tribuna/porta voce prin care erau transmise
mesajele de forta ale Agitprop-ului CC al PCdR2.
2

Un mod de actiune aproape identic il regasim $i in zona celei mai
semnificative formatiuni politice din spectrul dreptei extrem e: Garda de
Fier/Partidul „Totul pentru Tara" (anii '30). Mai multi ziari^ti legionari
lucrau in redactiile unor gazete populare („Tem po"), nationalist-xenofobe
(„Universul")

sau

ultranationaliste

(„Calendarul",

„Buna

Vestire",

„Porunca Vremii" si „Cuvantul"), care nu apartineau Legiunii, reusind sa
influenteze

$i

legionarilor

publicate

cotidianul

sa

capitalizeze
in

„Universul",

simpatizanti

coloanele
condus

de

acestor
un

prin

$tirile

periodice.

filolegionar

favorabile

De

notoriu

pilda,

la

(Stelian

Popescu), ii intalnim pe fra^ii Mirescu, la „Tem po" pe Cezar Giugiovanu,
la „Buna Vestire" (publicatie infiintata si stipendiata de principalul adept
al

corpora tismului

in

Romania,

Mihail

Manoilescu)

pe

Drago§

Protopopescu si Toma Vladescu, iar la ^Cuvantul" lui Nae Ionescu pe unii
dintre cei mai marcanti membri $i simpatizanti ai Miscarii Legionare:
preotul Grigore Cristescu, dr. $erban Milcoveanu, Nicolae Totu, Ernest
Bernea, respectiv Mircea Eliade, P. P. Panaitescu, Celia Delavrancea, Octav
Onicescu. Referindu-se la patrunderea legionarilor in redactiile acestor
publicatii, istoricul Roland Clark afirma: „Modalitatile prin care legionarii
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Cu ajutorul acestor ziaristi, dar si al celor care lucrau la
gazetele ilegale, minuscula formatiune ilegala reusea sa transmita
in marea masa a militantilor si simpatizantilor „cuvantul
partidului", conceptiile programatice, ideile forta cuprinse in
platforma sa politica §i pozitiile adoptate fata de evenimentele
petrecute in cotidianul social-politic al epocii.
La fel ca legionarii, comuni^tii acordau o importanta
deosebita mesajului $i fotografiilor tiparite in presa partizana sau
simpatizanta. Oficioasele clandestine §i gazetele de prestigiu legale
(in special cotidianele centrale) constituiau unul dintre principalele
mijloace propagandistice de transmitere a ideilor politice si a
liderilor care le vehiculau. Acestora li se adaugau afisele electorate,
manifestele, cartile postale cu portretele unor lideri comunisti,
volumele de literatura „revolutionara" care intregeau modul de
operare al Agitprop-ului.
In acest studiu, vom incerca sa conturam fizionomia politica
a unui ziarist comunist mai putin cunoscut in istoriografia
specifica post decembrista, de§i a detinut functii importante in
esaloanele PCdR si, cu ajutorul documentelor de arhiva si al
memorialisticii de profit, ne propunem sa facem o incursiune in
lumea presei ilegale de partid §i a gazetarilor militanti trimi^i de
PCdR sa activeze in cadrul „jurnalelor" democrate din „cartierul
presei" (perimetru delimitat de strazile Sarindar, Ion Brezoianu §i
cele din imprejurimile Palatului Telefoanelor).
Crosneff este reprezentativ pentru acea categorie de ilegalisti
din conducerea PCdR care acdona din ,/umbra", in deplina
A

au patruns in presa ultranationalista sugereaza faptul ca granitele dintre
publicatiile legionare §i cele nonlegionare erau uneori vagi. In gazetele
politice, afilierea ziarului era vizibila clar pe prima pagina. Dar acest lucru
nu era valabil §i pentru alte publicatii periodice".

Vezi pe larg Roland

Clark, Sfanta iinerc{e legionara. Activismul fascist in Romania interbelica, la§i,
Editura Polirom, 2015, pp. 159-163. Cuvantul din 20 martie 1938, 21 martie
1938, 23 martie 1938, 24 martie 1938, 25 martie 1938.
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conspirativitate, incepand cu a doua jumatate a anilor '20. Acestia
erau militantii care activau exclusiv in subterana comunista, evitand
pe cat posibil legaturile cu membrii §i simpatizantii partidului din
asociatiile /organizatiile legale „ghidonate" de PCdR.
Pe de alta parte, lucrarea de fata va aborda §i relatia dintre
presa „democrat-burgheza" (titulatura atribuita de comunisti
gazetelor care gravitau in jurul celor doua mari cotidiane din
strada Sarindar: „Adevarul" si „Dimineata") si cea comunista,
precum si legaturile profesionale si politice dintre unii articlieri ai
acestor efemeride §i PCdR.
Pe multi dintre cei care au activat in presa ilegala a PCdR,
cat si in cea legala, democratica, ii vom regasi in „tran$eele" presei
comuniste de dupa 23 august 1944 $i ale frontului ideologic
coordonat de Sectia de propaganda si agitatie a CC al PCR/PMR
(Miron Constantinescu, Silviu Brucan, Sorin Toma, Leonte Rautu,
Mircea Balanescu, Ilie Zaharia, Ion Calugaru, Grigore Preoteasa,
s.a.m.d.). Unii dintre acestia au ales ca dupa intoarcerea armelor
sa-si schimbe numele cu pseudonimele literare romanizate cu care
semnau in presa legala de stanga sau cu numele conspirative
adoptate la indicatia partidului: Mircea Balanescu (nascut Eugen
Bendel), Stefan Voicu (nascut Aurel Rottenberg), Ilie Zaharia
(nascut Iosif Griinberg - Iuju), Ion Calugaru (nascut Strul Leiba
Croitoru), Sorin Toma (nascut Solomon Moscovici), Leonte Rautu
(nascut Lev Oighenstein), Petre Navodaru (nascut Fischer).
In presa „revolutionara//, faptele §i temele esentiale ale
actualitatii imediate erau transpuse intr-o maniera combativa, in
spirit partinic, evitandu-se pe cat posibil „senzationalul ieftin,/
(talharii, adultere, afaceri politice oneroase, crime), „floricelele de
stil" si „literaturizarile,/, care se regaseau frecvent in ziaristica
„burgheza//. Presa de partid si literatura „revolutionara'/constituiau
arme deosebit de importante in arsenalul propagandist^ al
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partidului,
fiind indispensabile luptei purtate impotriva
ad versa rilor politiri si a oranduirii burghezel
Ziaristii militanti adoptau o atitudine combativa fata de
nedreptatile din societatea traditionala/patriarhala romaneasca,
avand un ton alert §i critic fata de deciziile politice luate la cel mai
inalt nivel al esichierului politic. Etica gazetarului comunist si
conduita sa profesionala (pentru cei de meserie care lucrau in
presa legala, de informatie generala) aveau la baza principiile
marxist-leniniste $i ale moralei proletare, intemationalismul clasei
muncitoare §i partinitatea. Un fel de simbioza intre viata
personala/profesionala §i telurile PCdR.
Nu trebuie omis si faptul ca, dupa preluarea puterii de catre
comunisti (6 martie 1945), o serie intreaga de publicisti comunisti,
social-democrati sau antifascist! din presa de odinioara interbelica
au fost condamnati, arestati preventiv sau internati pentru diferite
vini imaginare sau „infractiuni politice" comise in trecutul
apropiat ori in noua oranduire „democrat populara": Gheorghe
Cristescu - „Plapumarur', Constantin Titel Petrescu, Petre
Vulpescu, Mihail Dragomirescu, Paul Teodorescu, Petre Pandrea,
George Ivascu, Radu Olteanu, Leon Kalustian, Tudor Teodorescu 3

Fostul ziarist $i frunta? comunist Alexandru Sencovici declara intr-un
interviu acordat oficiosului Uniunii Ziari§tilor din RPR („Presa noastra"):
„Presa de partid a fost o arm a putem ica a partidului, un ajutor pretios
chiar din momentul organizarii lui (...) Presa de partid lamurea pe oamenii
muncii din intreprinderi §i de pe ogoare in diferite probleme economice,
de politica interna, in problema faraneasca, cea a tineretului, in problema
nationala, aratand care este politica

partidului in aceste probleme.

Totodata presa de partid facea cunoscute oamenilor muncii din fara
noastra importante realizari ale oamenilor sovietici in lupta pentru
construirea socialismului (...) Presa ilegala a sprijinit lupta condusa de
partid pentru apararea vietii detinufilor politici, pentru cucerirea unui
regim politic pentru detinu^i de la Doftana, Vacare$ti ^i alte inchisori ale
burgheziei". Presa noastra, iunie 1957, nr. 6/1957, pp. 6-7.
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Braniste sau Nicolae Carandino (unii dintre ei fiind chiar asasinati
in timpul detentiei ca urmare a luptelor intestine din interiorul
PCR/PMR: Stefan Foris §i Lucretiu Patrascanu)4. Ulterior,
majoritatea acestora vor fi recuperati in perioada „presei de tip
nou" inaugurate sub „domnia" lui Nicolae Ceau^escu.
Pe de alta parte, dorim sa prezentam circumstantele in care a
avut loc arestarea, pentru a doua oara in decursul a doi ani de zile
a majoritatii membrilor Secretariatului CC al PCdR (prima
destructurare a Secretariatului avusese loc in vara anului 1935,
atunci cand fusesera retinuti Ana Pauker, D. Kolev, Smil Marcovici
§i alti 16 comunisti §i simpatizanti ai PCdR), precum §i a
procesului politic ce a urmat.
In vederea realizarii demersului nostru, am apelat la o
varietate de surse: memoriile si jumalele unor fo$ti ziari^ti
comunisti sau democrati, presa centrala a vremii, volume $i reviste
istorice de specialitate, dosarele personale §i cele judiciare
intocmite de organele represive din epoca si dosarele de cadre sau
de cercetare deschise de structurile de profil ale CC al PMR, dupa
23 august 1944, pe numele unor membri de seama ai mifcarii,
precum §i diferite documente emise de PCdR in perioada
interbelica (rapoarte, instructiuni, note, declaratii).
A

4

Vezi detalii in Petre Pandrea, Memoriile mandarinului valah. Jurnal 1954 1956, Vol. I, Bucuresti, Editura Vremea, 2011. Vezi $i Petre Pandrea,
Memoriile mandarinului valah. Jurnal 1957 - 1958, Vol. II, Bucuresti, Editura
Vremea, 2012. De asemenea, Nicolae Carandino, Nopti albe $i zile negre.
Memorii, Bucuresti, Editura Eminescu, 1992.

Primii pasi in miscarea comunista

Gheorghe Crosneff s-a nascut la 10 aprilie 1896 in orasul
Dobrici/ Bazargic din Bulgaria intr-o familie de mici meseria§i
bulgari. Potrivit unei lucrari de popularizare a celor mai
importanti lideri comunifti din perioada ilegalitatii, Crosneff a
intrat in contact cu ideile revolutionare in cadrul „cercului cultural
al fractiunii de stanga din Partidul Social-Democrat din Bulgaria"5.
Dupa absolvirea liceului §i ocuparea Cadrilaterului in urma
celui de-al Doilea Razboi Balcanic (1913), Crosneff a plecat la Sofia
pentru a urma cursurile Facultatii de litere §i filozofie6. In timpul
Primului Razboi Mondial va intrerupe studiile din cauza
mobilizarii sale in armata bulgara. Aici a urmat o §coala de ofiteri
de rezerva la finalul careia a fost inaltat la gradul de sublocotenent
5

Luptatori pentru pace, socialism §i fericirea poporului, Volumul I, Institutul de
Istorie a Partidului de pe langa CC al PMR, Bucure§ti, Editura Tineretului,
1955, p. 147. in 1903, Partidul Social-Democrat Bulgar s-a scindat in
„largi", care aveau sa continue linia socialists moderata, §i „stramti" sau
„tesniaci", adica adepfi ai tacticilor politice radicale. Cei din urma, din care
au facut parte militantii PCdR de mai tarziu Gherghe Crosneff §i Boris
^tefanov, vor infiinta Partidul Comunist din Bulgaria odata cu afilierea
acestuia la InternaHonala a III-a, in 1919.

6

In 1913, inainte de a pleca la Sofia, Crosneff a suferit prima arestare, fiind
reHnut de organele comenduirii gamizoanei militare din Bazargic pentru
apartenenta sa la cercurile de tineret de stanga.
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in rezerva (1916), fiind apoi trimis in prima linie a luptelelor de pe
fronturile roman §i macedonean, unde a detinut functia de
comandant de companie. In cursul ostilitatilor a fost capturat §i
trimis intr-un lagar de prizonieri al armatei romane. Dupa
incheierea razboiului §i lasarea la vatra cu gradul de locotenent7 a
revenit in ora§ul natal (1919). Constituirea PCdR (mai 1921) il
gase§te la Bucure§ti si devine membru al acestui partid chiar de la
infiintare. Ulterior, a fost ales membru al Comitetului ora§enesc
Bazargic (1921 - 1925) §i al Comitetului regional Bazargic al PCdR
(1924 - 1925), fiind numit responsabil al unei §coli de partid §i al
unor grupe de femei. In acest interval, a fost retinut in mai multe
randuri de Siguranta locala, avand §i doua procese intentate de
autoritati pentru articolele sale publicate in periodicul de limba
bulgara al Partidului Comunist din Romania din Bazargic,
„Pravda"8 (denumirea ziarului o copia pe cea a oficiosului
Partidului Comunist din Rusia - „Pravda,/ - infiintat in perioada
ilegalitatii la Sankt Petersburg - 1910). In urma condamnarilor
A

/V

A

7

ANIC, Fond 95-Dosnrele personale ale luptatorilor antifasci§ti mtocmite de
Ministerul de Interne in perioada 1917-1944 (in continuare Fond 95), Dosar
nr. 74/53576, f. 4.

8

La data de 23 martie 1923, secretarul CC al Partidului Comunist, Gheorghe
Cristescu trimitea Comitetului interbalcanic de la Viena §i Cominternului
un raport secret in care se referea, printre altele, §i la situatia presei de
partid.

Conform

lui

Cristescu,

oficiosul

central

al

partidului

(„Socialism ur) avea un tiraj de 6.000 de exemplare, iar ziarul „Pravda'/
din Bazargic era „adeseori confiscat". De asemenea, intr-un alt raport din
10 martie 1924 destinat Prezidiului Comitetului executiv al Cominternului,
Gelbert Moscovici, alias „Alexandru Badulescu" (referent pentru Balcani
al

Comitetului

executiv

al

Cominternului),

declara

ca

tirajul

„Socialismului" era de 9.000 de exemplare, in timp ce al „Pravdei" de doar
2.500. Vezi Costin Fene§an, Comuni$tii §i Partidul Comunist din Romania in
arhiva Komintern illui (1919 - 1924), Editura Enciclopedica, Bucure§ti, 2011,
p. 556, p. 777.
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primite §i a masurilor de siguranta dispuse impotriva sa (arestari
preventive), Crosneff va totaliza cateva zed de zile de detentie la
Penitendarul din Bazargic9.
La Arhivele Nationale Istorice Centrale se gasesc patru dosare
personale intocmite de Siguranta pe numele lui Crosneff, care a
intrat in „vizorul" politiei politice interbelice incepand cu data de 28
ianuarie 1923, atunci cand Brigada a Ill-a din Brigazile Centrale ale
Directiunii Politiei §i Sigurantei Generale10 semnala prezenta
acestuia in Bazargic unde desfa§ura activitati de propaganda
comunista §i strangeri de fonduri pentru periodicul „Sodalismul"u.
Cateva zile mai tarziu (10 februarie 1923), DPSG ordona
Inspectoratului General de Siguranta Constanta sa demareze
supravegherea informativa a suspectului, urmand sa raporteze
ulterior rezultatul filajului12.
In urma investigatiilor efectuate, structura locala a Sigurantei
din Constanta a constatat ca persoana semnalata domidlia in
Bazargic, pe strada Pacii nr. 99 §i detinea o casa de schimb situata pe
strada Pr. Ferdinand. In privinta afilierii sale politice, Siguranta
constanteana raporta:
Este membru in organizatia comunista din Bazargic §i fiind
un om cu o cultura mai aleasa este privit de comuni§ti ca un factor
A

„Ancheta No 12-Alexandrescu. Absolut secret (decembrie 1931)", in
Copildra comunismului romanesc in arhiva Cominternului, Arhivele Nationale
ale Romaniei, Bucure§ti, 2001, p. 300.
10

In anii '20, aparatul central al DPSG cuprindea patru brigazi de Siguranta:
Brigada I „Informatii generale, informatii politice dreapta §i centru, presa
romaneasca §i studenti", Brigada a Il-a „Paza §i siguranta preventiva,
Brigada mobila, Brigada judiciara §i executari m andate", Brigada a Ill-a
„probleme muncitore§ti §i politice de stanga" §i Brigada a IV-a „probleme
straini, ziari§ti straini, minoritari, contabilitate, hotarari". Alin Spanu,
Istoria serviciilor de informa tii/con trainforma $ i romane§ti in perioacia 1979-1948,
Casa Editoriala Demiurg, Ia§i, 2010, p. 709.

11 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, f. 1.
12 Ibidem, f. 2.
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principal. Este prim colaborator la gazeta comunista „Pravda".
Politica comunista nu o face din interes material, ci ca idealist13.
La acea data, Crosneff era cel mai prolific gazetar al
„Pravdei" unde semnase zeci de materiale militante pe teme
politice, sociale sau istorice. lata cateva titluri de articole semnate
de condeierul nostru care au fost publicate in perioada 1921 - 1924:
„Noi comuni§tii suntem iredenti§ti?", „Prima conferinta generala a
tineretului", „Libertatea popoarelor balcanice", „Mi§carea
cooperatista §i societatea capitalists", „Uciderea tovara^ului Leonte
Filipescu", „Tineretul muncitor §i 1 Mai", „Catre tovara§ii §i
simpatizantii no§tri", „Femeia in Rusia sovietica"14 §.a.
Monitorizarea lui Crosneff de catre Siguranta din Constanta
§i Brigada de Siguranta din Bazargic15 se va prelungi pana in anul
1925. In rapoartele lor, agentii aminteau adesea ca patronul casei
de schimb era un om inteligent, cultivat §i iubit de comuni§tii din
Bazargic. Bunaoara, in noiembrie 1923, Bucure§tiul era din nou
informat asupra corespondentei pe care acesta o purta cu oficiosul
central al comuni§tilor - „Socialismul"16.
De asemenea, in primavara anului 1924, Siguranta centrala
fusese anuntata despre legaturile lui Crosneff cu doi bulgari din
Bazargic (Enev §i comerciantul Nenov Iordanoff) care primeau
fonduri §i corespondenta din URSS, dar §i despre contactele
A

13

rbidem, f. 3.

14 ANTIC, Fond 95, Dosar nr. 74/53576, f. 15.
15 Brigada de Siguranta din Bazargic era una dintre cele 47 de

brigazi

teritoriale care functionau la acea vrem e in subordinea Brigazilor Centrale
din DPSG condusa de Romulus Voinescu. Alin Spanu, Istoria serviciilor de
informatii/contrainfomiatii romdne$ti in perioada 1919-1948, Casa Editoriala
Demiurg, Ia§i, 2010, pp. 58-59.
16 Detalii despre „Socialismul", oficiosul central al Partidului SocialistComunist care a aparut la Bucure§ti in perioada 1921-1924 vezi in Titu
Georgescu, Mircea Ioanid, Presa PCR §i a organizatiilor sale de masd 19211944 (prezentare bibliograficd), Bucure§ti, Editura §tiintifica, 1963, pp. 17-18.
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stabilite de acesta cu un comerciant de mobila din acel ora§, Petre
Ivan Armutliski, fost spion al Bulgariei la sfar§itul anilor '2017. In
urma cercetarilor intreprinse ulterior de agentii din Bazargic, s-a
stabilit ca Gheorghe Crosneff efectuase mai multe calatorii la Sofia
§i Bucure^ti, unde-i contactase pe unii dintre liderii comuni§ti ai
celor doua partide comuniste (de ex. la Bucure§ti il vizitase pe
David Fabian-Finkelstein).
Pentru a-i zadamici actiunile, Siguranta centrala (DPSG) a
transmis Bazargicului un ordin care prevedea informarea
granicerilor romani asupra gradului de periculozitate al individului
§i de a-1 perchezitiona cu proxima ocazie cu care acesta ar fi incercat
sa paraseasca tara18.
In documentele cercetate nu se regase^te niciun proces-verbal
de perchezitie vamala datand din a doua jumatate a anului 1924,
ceea ce ne face sa credem ca el nu a mai trecut granita in Bulgaria,
facand inutile masurile preventive initiate de autoritad.
a

A

17

ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, f. 9.
A

18

Insu§i directorial general al DPSG, Romulus Voinescu, trimitea la data de
26 iunie 1924 un ordin catre Siguranta din Bazargic prin care solicita sa se
transmita punctelor de frontiera semnalmentele lui Crosneff in vederea
perchezitionarii sale.

Asociatia „Prietenii Naturii" - organizatie
„camuflat comunista"

La inceputul lunii iulie 1924, DPSG primise de la Siguranta
din Silistra un raport detaliat referitor la aderarea lui Crosneff la
filiala locala din Bazargic a Asociatiei „Prietenii Naturii"19.
Organizatia fusese infiintata la Bucure§ti la inceputul anilor '20 din
initiativa tineretului socialist, fiind formata din muncitori
comuni§ti §i social-democrati, care i§i disputau intaietatea pentru
controlul acesteia (dupa crearea PCdR, asociatia a intrat complet
sub influenta comuni§tilor). „Prietenii Naturii" era o asociatie
„sportiva muncitoreasca" ce avea ca scop declarat promovarea
educatiei fizice in randul tinerilor proletari20. In fapt, asociatia era o
.»

9

19 Un elev de la Liceul particular Bulgar din Silistra (Boris Manoloff)
afirmase intr-o declaratie data la Siguanta locala pe 27 iunie 1924 ca
Gheorghe Crosnef ar fi sustinut un discurs in fata mai multor elevi prin
care incerca sa ca§tige aderenti la Asociatia ^Prietenii N aturii".
Alocutiunea nu ar fi avut niciun fel de coloratura politica, ci doar
culturala. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 164, f. 1.
20

ANIC, Colectia 50-Documente elaborate de organele represive despre activitatea
Partidului Comunist Roman §i a organizatiilor de masa revolutionare, 1917-1948
(in continuare Colectia 50), Dosar nr. 1217, ff. 133-134, f. 139. La adunarea
generala a „gruparii sportive a muncitorilor «Prietenii Naturii»" care a
avut loc in ziua de 16 martie 1923, la sediul acesteia din strada Academiei,
s-a ales un nou comitet de conducere: Constantin $tefanescu, Odisie
Parvulescu, Iancu Frukman, Alex. Novae, Ionel Kruk, Jean Silberstein,
Mi§u Niculescu. Vezi Socialismul, organ al PCdR, 22 martie 1923.
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structura camuflata a UTCdR care urmarea racolarea de noi
membri §i constituirea unei „rezerve de cadre'7 pentru tineretul
comunist. Dupa infiintare, conducatorii asociatiei au reu§it
afilierea la Federatia Societatilor de Sport din Romania, insa dupa
numai cateva luni de zile asociatia a fost exclusa din cauza
activitatilor politice desfa§urate de membrii ei (in mai 1924). Sectia
din Bazargic luase fiinta in februarie 1924, dupa o vizita in
localitate a unui membru marcant al UTCdR, Elena Filipovici. In
fruntea asociatiei, la care aderasera circa 35 de tineri ucenici din
Bazargic, a fost instalat un comitet format din: Dinu Draganoff
(pre§edinte), D. Bojiloff (secretar), Gheorghe Tabacoff (easier).
In cursul lunii iunie 1924, Siguranta din Silistra a operat
cateva arestari in randul elevilor de la Liceul particular bulgar din
localitate pe care i-a acuzat ca desfa§urau activitati comuniste sub
„umbrela" asociatiei „Prietenii Naturii". In cursul anchetelor,
elevii Boris Manolof, Nacu Nacoff §i Petrov Chiril au declarat ca in
ziua de 8 iunie au participat la o mica adunare la care Crosneff a
sustinut o cuvantare despre situatia muncitorilor din Romania §i
nevoia de organizare a acestora, precum §i despre obiectivele
asociatiei din Bazargic pe care o patrona. Crosneff i-a indemnat pe
tineri sa se organizeze §i sa militeze pentru drepturile muncitorilor
§i taranilor, folosind asociatia drept paravan (tinerilor le-a mai
spus sa distribuie materiale de propaganda socialists §i literatura
„revolutionary" printre locuitorii Silistrei; nu §tim daca, in cursul
alocutiunii, Crosneff §i-a declinat apartenenta la PCdR).
Elevii amintiti fusesera membri ai societatii sportive
/,Viforul", prezidata de avocatul Iordan §tefanof, insa s-au decis sa
o paraseasca rapid dupa ce acesta a refuzat afilierea la Asociatia
„Prietenii Naturii" din Bucure§ti pe considerentul de a fi suspecta
de apartenenta la PCdR. Fiind indemnati §i „prelucrati" de catre
doi fo§ti absolventi ai liceului (Gheorghe Hotinof §i Gheorghe
Caragheorghief, lideri §i membri fondatori ai filialei locale a
asociatiei), elevii au acceptat sa-1 cunoasca pe liderul Asociatiei
„Prietenii Naturii" din Bazargic pentru a le expune programul
a

A

A

A
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asociatiei §i instructiunile pe care trebuiau sa le urmeze in vederea
constituirii unor grupe de 5-6 tineri la LiceuI Bulgar din Silistra. La
reuniunea susmentionata, care a avut loc intr-o vie de pe mo§ia lui
Avram Manolof (tatal elevului Boris Manoloff) din apropierea
Silistrei, au participat 10 tineri elevi §i muncitori de origine bulgara
(§edinta fusese intermediate de catre Gheorghe Hotinof, student la
Facultatea de Drept din Bucure§ti, care stabilise cu Crosneff
detaliile organizatorice). La finalul adunarii, elevii au acceptat sa
se organizeze pe grupe $i s-au angajat sa aprofundeze statutul
asociatiei dupa ce vor fi primit cateva exemplare de la Crosneff
(ulterior, Crosneff va trimite documentul la Silistra, fiind apoi
capturat de Siguranta locala in urma investigatiilor judiciare
derulate cu prilejul arestarilor).
Catre sfar^itul lunii iunie, Serviciul Special de Siguranta din
Durustor i-a arestat pe elevii Boris Manolof, Nacu Nacoff, Petrov
Chiril si pe liderii asociatiei locale, Gheorghe Hotinof §i Gheorghe
Caragheorghief, trimitandu-i la Bucure§ti pentru cercetari
suplimentare.
La 10 iulie 1924, Brigada a Ill-a de Siguranta inainta
directorului general al Sigurantei (Romulus Voinescu) un raport
cuprinzand rezultatul final al cercetarilor:
Din cele de mai sus, rezulta lamurit ca pe teritoriul Jud.
Durustor §i Caliacra sau pus bazele nu de mult unei asociatii
revolutionare comuniste al carui organizator §i §ef este la Bazargic
Gh. Crosneff, proprietar §i cu stare materiala, care este un adept al
ideilor revolutionare comuniste §i prime§te de la centru toate
instructiunile fiind in continua legatura cu dan§ii21.

21 Referat din 10 iulie 1924 intocmit de Brigada a IFI-a de Siguranta. Pe
document se regase§te o apostila din 11 iulie a directorului general al
Sigurantei, Romulus Voinescu, prin care ordona arestarea lui Crosneff,
retrimiterea arestatilor la Silistra pentru a fi deferiti justitiei militare
(Consiliul de Razboi al Diviziei a IX-a Infanterie din Constanta) §i
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in§tiintarea Ministerului Instructiunii Publice asupra faptelor savar§ite de
elevii arestati. ANIC, Colectia 50, Dosar nr. 1217, ff. 216-218. Pe lot
parcursul anului 1924 autoritatile locale din mai multe ora§e au operat
arestari printre membrii Asociatiei „Prietenii Naturii" §i au emis ordine de
interzicere a functionarii ei. Vestea arestarii tinerilor din Silistra a ajuns §i
A

in presa bucure§teana de dreapta. In editia din 14 iulie 1924, „U n iversu r
saluta operatiunile anticomuniste ale Sigurantei din Silistra condusa de
Tuliu Apostolescu, publicand totodata un comunicat semnat de „un grup
de studenti fo§ti elevi ai liceului din Silistra". Ace§tia laudau autoritatile
din Silistra pentru destructurarea organizatiei comuniste din Liceul
Bulgar, pe care semnatarii anonimi il considerau „un focar de agitatii,
unde elevii nu invata decat teoriile lui Trotki, Lenin §i altii fara sa uite §i
pe compatriotul lor dr. Rakovski". ComunicatuI se incheia cu o instigare a
autoritatilor locale: „sa faca o descindere in gradina publica a ora§ului
Silistra, langa cazarmi, in boschetul careia ace§ti mici comuni§ti discuta
a

chestiuni foarte importante". In replica, cotidianul de stanga „Dimineata"
a publicat un comunicat semnat de „un grup de studenti din judetul
D urustor", care dezmintea unele afirmatii aparute in comunicatul difuzat
de „Universul", sustinand ca la Silistra nu exista un conflict intre studentii
romani §i cei de origine bulgara in urma arestarilor operate la Liceul
Bulgar. Conflictul interetnic ar fi fost o „inventie" atribuita catorva
membri ai Cercului studentesc Durustor, „care inteleg sa faca intrigi intre
cei 70 de membri ai cercului, romani, bulgari §i turci care traiesc o viata
studenteasca

bazata

pe o desavar§ita

arm onie".

De asemenea, un

corespondent anonim din Constanta al gazetei de dreapta „Lupta" relata
la data de 31 iulie 1924: „Dupa cum am anuntat la timp, s-a descoperit un
vast complot comunist, care avea menirea sa provoace dezordine in
Cadrilater. In urma cercetarilor intreprinse, s-a stabilit ca printre membrii
a

comploti§ti erau tineri, in varsta de la 12-21 ani. In legatura a i acestea,
siguranta generala a statului a intervenit la ministerul instructiunii publice
ca sa inchida liceele particulare bulgare din Cadrilater. Au fost confiscate
mai multe reviste, in care sunt trecute numele membrilor din organizatia
anarhista. Au mai fost descoperite cateva mii de manifeste, precum §i
scrisori com prom itatoare". Desigur, relatarea este exagerata §i pe alocuri
hazlie, prin atribuirea grupusculului de adolescenti rebeli din Silistra
tentativa de a organiza un complot antistatal in Cadrilater. Trebuie spus ca
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In mod neasteptat, pe 19 iulie 1924, §eful Sigurantei din
Bazargic trimitea DPSG un raport prin care aducea la cuno§tinta
superiorilor sai ca informatiile privind presupusa implicare a lui
Crosneff in conducerea Asociatiei „Prietenii Naturii'' sunt eronate,
precizand totodata ca „toata activitatea de pana acum s-a mentinut
in cadrul legal"22.
Intr-un medalion dedicat lui Gheorghe Crosneff in 1971,
istoricul Olimpiu Matichescu afirma in mod eronat ca gazetarul
„Pravdei" din Cadrilater ar fi fost membru fondator al organizatiei
de masa „Prietenii Naturii", fiind ales apoi in fruntea filialei din
Constanta23.
In fine, autoritatile nu au reu§it sa-1 prinda si sa-1 trimita in
judecata pentru tentativa sa de a-i mobiliza si antrena in activitati
comuniste pe cei cativa entuziasti adolescenti de la Liceul Bulgar
din Silistra.
*

A

evenimentele petrecute la Silistra in vara anului 1924 au aparut intr-o
perioada in care relatiile rom ano-bulgare erau extrem de tensionate din
cauza atacurilor §i crimelor comise de comitagiii bulgari in Cadrilater.
Presa romana publica frecvent ftiri despre atrocitatile terori§tilor bulgari,
acuzand autoritatile de la Sofia ca nu luau niciun fel de masuri pentru a
stopa incursiunile acestora pe teritoriul Romaniei. Vezi detalii in Universul
din 14 iulie 1924, Dimineata din 18 iulie 1924 §i Lupta din 2 august 1924.
ANIC, Colectia 50, Dosar nr. 1218, ff. 117-119 §i ff. 160-161. La cateva zile
de la producerea arestarilor, Consiliul profesoral al Liceului particular
Bulgar din Silistra a decis exm atricularea pe o perioada de un an de zile a
elevilor Boris Manolof, Nacu Nacoff §i Petrov Chiril. Acestora li s-a
imputat participarea la o intrunire cu caracter ilegal, incalcand astfel
regulamentul de ordine interioara al liceului. MasuTa a fost comunicata
Sigurantei din Silistra printr-o adresa trimisa de pre§edintele Comunitatii
bulgare din localitate (4 iulie 1924). ANIC, Colectia 50, Dosar nr. 1218, f. 91.
22

ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, ff. 24-25.

23 Olimpiu Matichescu, „Gheorghe Crosneff (1896-1937)", in Anale de istorie,
Institutul de Studii Istorice §i Social-Politice de pe langa CC al PCR, nr.
5/1971, p. 170.

Expulzarea din tara

A

In ziua de 2 mai 1924, Crosneff a depus la Secretariatul
Inspectoratului General de Siguranta Constanta o cerere prin care
solicita recunoa§terea calitatii de cetatean roman in conformitate
cu art. 66 din Legea privitoare la dobandirea §i pierderea
nationalitatii romane adoptata cu cateva luni in urma24.
Conducerea inspectoratului a purees la investigarea
trecutului solicitantului pe baza dosarului sau personal §i a datelor
de stare civila prezente in scriptele structurii locale de evidenta a
populatiei. De§i, pana la acel moment, Crosneff figura in
documentele elaborate de structurile DPSG ca „supus roman'7,
optica autoritatilor s-a schimbat brusc in privinta sa.
Neputandu-i imputa savar§irea vreunei fapte penale, Siguranta
s-a folosit de acest pretext birocratic pentru a se debarasa, in mod
legal, de un influent „agitator" comunist din Bazargic.
24 Art. 66 fixa un termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a legii pentru
depunerea cererilor de recunoa§tere a cetateniei romane de catre locuitorii
din judetele Durustor §i Caliacra. De asemenea, articolul acorda acela§i
termen de gratie pentru locuitorii celor doua judete care nu puteau dovedi
ca dobandisera pana la acea data cetatenia romana in conformitate cu
dispozifiile Legii de organizare a Dobrogei Noi din 1914 (actul normativ in
baza caruia au fost organizate Comisiile de incetatenire §i care urmau sa
mai functioneze timp de 3 luni de zile). Legea nr. 724 din 23 februarie 1924
privitoare la dobandirea §i pierderea nationalitatii romane publicata in
Monitorul Oficial, partea I, nr. 41 din 24 februarie 1924.
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La data de 19 octombrie 1924, Inspectorate General de
Siguranta Constanta a trimis un raport catre DPSG din care reie§ea
ca in urma investigatiilor efectuate s-a stabilit ca la data anexarii
Cadrilaterului (1913), Crosneff era minor, dobandind cetatenia
romana prin filiatie patema (se amintea o decizie din 1915 emisa
de o Comisie de incetateniri care functiona in temeiul Legii de
organizare a Dobrogei Noi din 1914), insa:
De§i dupa dispozitiunile art. 5 din legea de organizare a Dobrogei
Noua din 1914 §i art. 9 din aceia§i lege din 1912, era considerat de
drept cetatean roman, din cererea de recunoa§tere ce are introdusa
astazi insa (este vorba de petitia depusa de Crosnef in mai 1924-n.n.),
rezulta ca ne indoim ca nu s-a considerat ca atare. De altfel pare ca bine
a inteles Gheorghe Crosneff ca n-are cetatenia romana, caci daca a
avut-o urmand conditiunea juridica tatalui sau a pierdut beneficiul
acestui drept, prin faptul ca in anul 1916 luna Septembrie, in timpul
ocupatiei inamice, a intrat in §coala de ofiteri bulgara, de unde a
obtinut gradul de sublocotenent in rezerva, luand parte in razboi
contra arm atelor statului roman. Se pare deasemenea ca nu poate
invoca nici beneficiul art. 21 din regulamentul legei de organizare a
Dobrogei Noua din 1921, deoarece acest text de lege prive§te pe acesta
care in timpul razboiului sau sub regimul ocupatiei inamice, au fost
inrolati fara voia lor in arm ata straina, ceea ce credem ca trebuie
dovedit. Gheorghe Crosnef nu poate face dovada ca a fost in §coala de
ofiteri,

pledeaza

tocmai contra

unei asemenea

sustineri,

nefiind

cunoscut nici un caz in care cineva sa fi fost avansat ofiter fara voie.
Pentru ca Gheorghe Crosneff are abia acum introdusa cerere de
recunoafterea calitatii de cetatean roman §i pentru ca in timpul
razboiului a primit a urma §coala de ofiteri bulgara, face tocmai
dovada ca a renuntat la supufenia romana in sensul art. 61 din legea
privitoare la dobandirea §i pierderea nationalitatii romane, anterior
promulgarii acestei legi §i deci credem ca urmeaza a fi considerat supus
strain. Fata de atitudinea lui Gheorghe Crosneff §i activitatei comuniste
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ce depune §i care este contra intereselor tarei va rugam sa binevoiti a
dispune sa se dea cuvenitul ordin de expulzarea lui din tara25.

Agentii Sigurantei din Constanta s-au prevalat de acest episod
biografic neclar din trecutul lui Crosneff pentru a avea o baza legala
in vederea expulzarii sale din tara. Absolvirea §colii de ofiteri de
rezerva bulgare era doar un pretext invocat de autoritatile noastre
pentru a scapa de un opozant politic al regimului.
Raportul Sigurantei constantene trimis Bucure§tiului avea sa fie
insu§it de conducerea DPSG, care, la data de 12 ianuarie 1925, a
elaborat un referat continand biografia comunistului Crosneff
(realizat pe baza informatiilor prezente in dosarele Sigurantei) §i
propunerea de expulzare din tara a acestuia, intrucat activitatile sale
erau „in contra intereselor tarei"26. Documentul era destinat
Serviciului controlului strainilor §i al Biroului de populatie din DPSG,
care, la data de 20 februarie 1925 a propus Consiliului de Mini§tri,
prin ministrul de Interne, expulzarea lui Crosneff (in temeiul Legii
asupra strainilor din 1881), invocand motivele din referatul Sigurantei27.
25 Adresa Inspectoratului General de Siguranta Constanta nr. 6048 din 19
octombrie 1924. Documentul poarta semnaturile indescifrabile ale §efului
Inspectoratului §i ale unui §ef de serviciu din aceeafi
Fond 95, Dosar nr. 74, f. 26. Art. 61 din Legea

structura. ANIC,

nr. 724/1924 stipula:

„Optiunile sau renuntarile facute inainte de promulgarea legii de fata, fie
ca au rezultat dintr-o declaratiune
autentica,w fie ca au rezultat din
»
declaratii sau acte sub semnatura privata, sau numai din fapte din care se
poate deduce neindoielnic vointa §i hotararea de a opta, sunt §i raman
valabile §i au de efect pierderea nationalitatii rom ane". Legea nr. 724 din
23 februarie 1924 privitoare la dobandirea §i pierderea nationalitatii
romane publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 41 din 24 februarie 1924.
26 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, f. 35.
27 Propunerea de expulzarea a lui Crosneff survenea §ipe fondul scoaterii in
afara legii a activitatilor comuniste, pe fondul razmeritelor de la Tatar
Bunar. Vezi in acest sens adoptarea de catre Parlamentul Romaniei, la data
de 18 decembrie 1924, a „Legii pentru reprimarea unor noui infractiuni
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Astfel, in §edinta din 28 februarie 1925, Consiliul de Mini§tri
a pus in dezbatere propunerea ministrului de Interne privind
expulzarea din tara a „supusului bulgar Gheorghe Crosneff din
Bazargic", hotarand punerea in aplicare a masurii in termen de 24
de ore de la intrarea in vigoare a deciziei. Conform legii
susmentionate, Ministerul de Interne era structura administrative
indrituita cu executarea deciziei28.
De§i hotararea stipula expulzarea din tara la 24 de ore de la
emiterea ei, masura a fost pusa in aplicare abia la 24 martie 1925,
atunci cand agentii Sigurantei din Constanta 1-au condus pe
Crosneff la punctul de frontier! Novo-Botievo §i 1-au predat
politi§tilor bulgari29. Pentru a se acoperi de acte §i a da o aparenta
de legalitate masurii arbitrare de expulzare, la §ase zile de la
expulzare (30 martie 1925) Comisia de mcetatenire din Bazargic a
respins cererea de recunoa§tere a cetateniei depusa de Crosneff in
ziua de 2 mai 1924.

contra lini§tei publice" ca forma de retorsiune impotriva PCdR. Monitorul
Oficial, partea I, nr. 279 din 19 decembrie 1924.
28 Decizia Consiliului de Mini§tri nr. 559 din 28 februarie 1925 privind
expulzarea lui Gheorghe Crosneff poarta semnaturile mini§trilor in frunte
cu premierul Romaniei de la acea data, Ion C. Bratianu. ANIC, Fond 95,
Dosar nr. 74, f. 40.
29 La data expulzarii, Crosneff era student in anul II la Facultatea de farmacie
din Bucure§ti, unde domicilia pe strada Ana Davila nr. 18. ANIC, Fond 95,
Dosar nr. 164, f. 14.

/V

In subterana comunista din exterior

Dupa repudierea sa de catre statul roman, Crosneff §i-a
canalizat eforturile in vederea intemeierii si consolidarii
organizatiei iredentiste DRO. Potrivit volumului redactat de
Institutul de Istorie a PMR, la care ne-am referit anterior, Crosneff
a devenit membru fondator al DRO, fiind cooptat in Comitetul
Central al organizatiei chiar de la data infiintarii (1925)30. In fapt,
Crosneff a fost cel care a intocmit majoritatea documentelor de
intemeiere ale DRO §i principalul organizator al conferintei de
constituire (in 1929 a luat parte §i la primul Congres al DRO)31.
Urmarirea lui Crosneff de catre structurile informative
romane§ti nu a incetat odata cu expulzarea sa. La 22 octombrie
1928, DPSG solicita Sigurantei din Bazargic sa-i trimita informatii
suplimentare despre Crosneff. In ziua de 13 noiembrie 1928 sosea
raspunsul in care se afirma ca Gheorghe Crosneff se afla internat
intr-un sanatoriu din ora§ul bulgar Sliven, „fiind bolnav in uitimul
grad de tuberculoza"32.
A

30 Luptatori pentru pace, socialism §i fericirea poporului, Volumul I, Institutul de
Istorie a Partidului de pe langa CC al PMR, Bucure§ti, Editura Tineretului,
1955, p. 148.
31

„Ancheta No 12-Alexandrescu. Absolut secret (decembrie 1931)" in
Copildra comunismului romdnesc in arhiva Cominternului, Arhivele Nationale
ale Romaniei, Bucure§ti, 2001, p. 301.

32 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, ff. 45-46.
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Nici de aceasta data informatiile Sigurantei nu se confirmau
in totalitate. Intr-adevar, la acea data, Crosneff suferea de
tuberculoza, dar nu se afla in Bulgaria. Conform datelor
autobiografice furnizate de Crosneff la Congresul al V-lea al PCdR,
dupa expulzarea din Romania a ramas in Bulgaria pana in 1926 (pe
9 iunie 1923, guvemul de stanga al premierului Alexandru
Stamboliiski a fost inlaturat de la putere in urma unui puci militar
condus de Alexander Tankov; noua putere va impune o serie de
masuri represive impotriva PCdB), cand a plecat in Austria (1926 1928) §i de aici in Germania (1928 - 1930). In 1926 §i 1928 a revenit
clandestin la Bucure§ti, unde a ramas timp de 3-4 luni de zile,
desfa§urand „munca ilegala pe linie DRO" §i PCdR33.
Din aceea§i sursa a flam §i despre legaturile lui Crosneff cu
bandele de comitagii care actionau in Dobrogea romaneasca §i
Cadrilater:
A

Am avut stranse legaturi cu grupurile partizane in Dob[r]ogea (19191925), insarcinat din partea partidului. Doua conferinte cu cetele DRO
(1926 mai §i august)34.

Trei ani mai tarziu, Serviciul Secret de Informatii din cadrul
Marelui Stat Major trimitea Directiei Generale a Politiei o nota
informativa §i o fotografie infati§andu-l pe Crosneff in uni forma
militara a armatei bulgare, cu binoclu la gat §i sabia de ofiter la
§old. Documentul semnat de §eful Serviciului Secret de Informatii,
Mihail Moruzov, avertiza Politia in privinta prezentei capitanului
de rezerva Gheorghe Crosneff din armata bulgara, precizand:

33

„Ancheta No 12-Alexandrescu.

Absolut secret (decembrie 1931)"

in

Copilara comunismului romanesc in arhiva Cominternului, Arhivele Nationale
ale Romaniei, Bucure§ti, 2001, p. 302.
34

Ibidem, p. 301.
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Acest ofiter a fost ata^at pe langa centrul de spionaj din Wiena; in ultimul
timp s-a reintors in Bulgaria §i face serviciu in gamizoana Varna35.

Informarea SSI continea cateva neadevaruri. Crosneff nu
putea fi incadrat in armata la acea vreme, intrucat Bulgaria era
guvemata de o dictatura de dreapta, iar reactivarea unui ofiter cu
convingeri comuniste ar fi fost imposibila. Fotografia ata§ata notei
informative il infati§a pe Crosneff in uniforma militara, insa aceasta
nu era de data recenta, ci din perioada Primului Razboi Mondial,
atunci cand el urmase cursurile unei §coli de ofiteri de rezerva.
Mai mult, trecand la verificarea notei informative, Inspectorate
Regional de Politie Bucure§ti a stabilit ca persoana semnalata
fusese expulzata §i din Bulgaria pe urmatoarele considerente:
Acesta a fost expulzat §i din Bulgaria de guvemul bulgar, fiind
periculos lini§tei publice, iar actualmente este sub §eful sovietic din
Viena §i nu s-a intors pana in prezent in Varna-Bulgaria36.

A§adar, potrivit informatiilor Politiei romane, Crosneff se
afla la acea data la Viena, unde activa in conducerea rezidenturii
Centrului sovietic de spionaj din capitals Austriei. Una dintre
biografiile oficiale a lui Crosneff intocmita in primii ani de dupa 23
august 1944 mentions la randul ei prezenta acestuia la Viena (a
doua jumatate a anilor '20 §i inceputul anilor '30), in calitate de
gazetar al revistei comuniste „Federatia Balcanica" (oficiosul
Federatiei Comuniste Balcanice infiintata de Comintern in 1920)
destinata spatiului balcanic §i est-european37.
35 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, f. 78.
36

Adresa nr. 4886 din 28 martie 1931 semnata indescifrabil de catre un
inlocuitor la comanda Inspectoratului Regional de Politie Bucure§ti §i de
catre §eful Serviciului Politiei de Siguranta din aceea§i structura, Marcel
Popescu. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, f. 50.

37 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74/53576, f. 8.
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Documentele de care dispunem nu ne ofera un raspuns clar
referitor la calitatea de spion al organelor sovietice de informatii, a§a
aim sugereaza adresa Inspectoratului Regional de Politie Bucure§ti.
Interesant este faptul ca in dosarele lui Crosneff nu se
regase§te nicio informatie referitoare la participarea acestuia la
Congresul al V-lea al PCdR, care a avut loc la Gorkovo (in
apropiere de Moscova) in decembrie 1931. La forumul
comuni§tilor romani din URSS, care a pus capat luptelor
„fractioniste" din PCdR, s-au mai regasit pe lista delegatilor cateva
nume sonore din ilegalitatea PCdR: Petre Gheorghe, Petre Borila,
Alexandru Iliescu, Elena Filipovici, Lucretiu Patra^canu, s.a.
La congres, fiecare delegat a fost obligat sa completeze un
chestionar secret care cuprindea datele de stare civila, pozitia in
partid §i cateva date relevante din biografia politica a
respondentului. Din tipizatul completat de Crosneff aflam ca
acesta cuno§tea §ase limbi (bulgara, romana, franceza, germana,
turca §i rusa), abandonase facultatea, iar la lucrarile congresului a
participat ca delegat sub numele conspirativ de „Alexandrescu"
(in anii '20 a avut mai multe pseudonime de partid §i literare:
„Skorceff", „Dimof,/, „Agnus//, „Krasnoff//, respectiv „Spartacus//
§i „Dobroudjansky"; pentru anii '30 retinem „Banc" §i „Profesor
Otto Bergman")38.
Totodata, in acela§i document, Crosneff declara ca originea
sa sociala era mic-burgheza, avea un var care era secretarul
particular al Regelui Boris al III-lea al Bulgariei (medicul Handjief),
iar sotia sa, desi era de „vita nobila", activa in Partidul Comunist
din Bulgaria §i DRO39.

38 „Ancheta No 12-Alexandrescu. Absolut secret (decembrie 1931)"

in

Copilciria comunismului romanesc in arhiva Cominternului, Arhivele Nationale
ale Romaniei, Bucure§ti, 2001, p. 300.
39 Ibidem, p. 302.
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Nu ftim pe ce cale a ajuns Crosneff la Gorkovo fi din ce tara
a plecat, insa presupunem ca voiajul a fost unul clandestin cu
documente de calatorie falsificate sau obtinute in mod valabil, dar
pe numele unei persoane fictive.
Dintr-o autobiografie data de Bela Breiner, alias „Orlov"
(viitor secretar general al PCdR din tara, la sfarsitul anilor '30) la
Comintern, in ziua de 1 septembrie 1938, aflam ca semnatarul a
fost chemat la sediul Intemationalei a Ill-a de la Moscova, cu doua
luni inainte de inceperea congresului (octombrie 1931), unde i s-a
trasat sarcina de a organiza „canalul" pentru congresistii romani
(la acea vreme, Breiner era responsabil al aparatului tehnic al CC al
PCdR). Conform documentului amintit, Brainer a reusit sa
organizeze trecerea ilegala a 12 delegati. Nu ftim daca printre
acestia s-a numarat fi Crosneff:
9

•

La scurt timp, in octombrie 1931, am fost chemat de acolo fi insarcinat
cu organizarea drumului de frontiera pentru trimiterea delegafilor pe
un traseu ilegal la cel de-al V-lea Congres al partidului. Dupa trei
saptamani am terminat de facut fi asta fi pe acel traseu am trimis 12
tovarafi. Pe acel drum a fost deconspirat doar unul dintre tovarafi fi
asta pentru ca era bolnav fi nu s-a aflat in starea necesara pentru a
duce traseul pana la capat40.

O nota a Directiei Generale a Politiei din 1 martie 1932
semnala aparitia lui Crosneff in Dobrogea, unde sosise in calitate
de delegat al DRO pe langa Federatia Comunista Balcanica cu
sediul la Berlin41 (documentul fusese intocmit pe baza informatiilor
trimise de Inspectorate Regional Bucurefti cu cateva zile in urma).
Cu acest prilej, inspectoratele regionale de politie din toata tara au
primit ordin de a-1 prinde fi aresta pe Crosneff.
9

40 Cristina Diac, „Bela Breiner fi activul PCdR in timpul marii terori, 19351938", in Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2/2015, p. 255.
41

ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, f. 52.
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Singura structura regionala care a revenit cu informatii
referitoare la el a fost Inspectorate Regional de Politie Cernauti,
care, la sfar§itul lunii martie 1932, preciza:
In anii 1930 $i 1931 a plecat numitul la Berlin unde a activat la
Federatia Balcanica comunista (structura politica a Cominternului in
conducerea careia predominau comuni§tii bulgari-n.n.) ajutat fiind de
amanta sa Donca Calincova. Individa Calincova Donca a fost arestata
in cursul anului 1931 cu ocazia descoperirii unui centru de spionaj in
Constanta. Gheorghe Crosnef cunoa§te localitatile Bazargic §i Tu§nat
jud. Ciuc. Dupa informatiuni ce le detinem numitul urmarit, sa fie
actual in stare inaintata de tuberculoza §i nu este in stare a activa.
Cercetarile continua §i in caz afirmativ vom reveni42.

Informatiile privind activitatea politica din prima jumatate a
anilor '30 sunt lacunare. Se pare ca imediat dupa ascensiunea lui
Hitler la putere, Crosneff avea sa piece la Moscova, activand ca
profesor de economie politica la o §coala superioara de partid.

42

Ibidem, f. 55.

Revenirea in tara
*

A

In decembrie 1934, odata cu numirea unui membru marcant
al aripii bulgare a PCdR in fruntea partidului (Boris §tefanov)43,
Crosneff a fost trimis in tara (1935)44, unde, timp de un an de zile, a
43

In decembrie 1934, §tefanov se afla in Capitala sovietelor. La cateva luni
de la eliberarea din Penitenciarul Doftana (august 1933), §tefanov a fugit
la Moscova, unde a primit postul de adjunct al $efului Secretariatului
Balcanic din cadrul Comitetului executiv al Internationa lei a Ill-a
(Secretariatul Balcanic luase na§tere pe structura fostei Federatii
Comuniste Balcanice-1926). Dupa desem narea sa de catre Comintern in
pozitia de secretar general al PCdR, §tefanov a plecat la Praga (ianuarie
1935) pentru a indeplini o procedura formala: confirmarea sa in functie de
catre Biroul Politic al partidului aflat in Capitala Cehoslovaciei
(Cehoslovacia era una dintre putinele tari est-europene in care partidul
com unist activa in mod legal). §tefanov il inlocuise la conducerea PCdR pe
polonezul Alexandru §tefanski-„Gorn", care ulterior i§i va pierde viata in
cursul „Marii terori" din URSS. Prom ovarea lui $tefanov in ierarhia
Cominternului (la al VH-lea Congres al Com intem ului din august 1935 a
fost ales membru in Comitetul executiv al Internationalei a Ill-a) §i in
fruntea PCdR i se datora conationalului sau, Gheorghe Dimitrov, cu care
se cuno§tea de mai multi ani. Mai multe despre biografia liderului PCdR
din perioada 1934-1940 vezi in Cristina Diac, „Comuni§ti din Romania in
arhiva Cominternului: Boris §tefanov", in Arhivele Totalitarismului, nr. 12/2014, pp. 125-150 §i Virgil Smarcea, „Boris ^tefanov (1883-1969)", in
Anale de istorie, Institutul de Studii Istorice §i Social-Politice de pe langa CC
al PCR, nr. 5/1973, pp. 143-146.
44 Luptatori pentru pace, socialism §i fericirea poporului, Volumul I, Institutul de
Istorie a Partidului de pe langa CC al PMR, Bucure§ti, Editura Tineretului,
1955, p. 149.
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participat la constituirea §i dezvoltarea primei §coli ilegale de
partid. In cadrul cursurilor clandestine de educare a cadrelor de
partid, activi§tii erau informati asupra ultimelor hotarari, rezolutii
§i directive ale Comintemului $i ale CC al PCdR, primind totodata
§i o pregatire teoretica din clasicii marxism-leninismului.
Revenirea lui Crosneff in Romania, de unde fusese expulzat
in anii '20, s-a produs pe fondul evadarii din Arestul central din
Craiova (3 ianuarie 1935) a trei dintre liderii marcanti comuni§ti
implicati in grevele ceferi§tilor §i petroli§tilor de la inceputul
anului 1933: Constantin Doncea, Dumitru Petrescu §i Gheorghe
Vasilichi. Evadarea a fost organizata de Secretariatul CC al PCdR §i a
constituit o lovitura politica semnificativa aplicata guvemului
Gheorghe Tatarescu, care, ulterior, la presiunea opiniei publice si
acuzelor venite dinspre opozitia politica a fost nevoit sa inaspreasca
regimul de detentie aplicat detinutilor politid comunisti45.
Nicolae Goldberger (membru al Biroului Politic al CC al
PCdR intre 1933 - 1936 §i al Secretariatului CC al PCdR intre 1935
- 1936) si Constantin Parvulescu (membru al Biroului Politic al CC
al PCdR in 1935 §i 1936) afirma in evocarile dedicate fostului lor
tovaras de idei §i detentie (Gheorghe Crosneff) ca acesta a fost
cooptat in Secretariatul CC al PCdR dupa arestarile operate de
Siguranta (iulie 1935) in randul unor frunta§i comuni§ti46
(Alexandru Moghioro§, Andrei Bemath, Liuba Chi§inevschi, Ana
Pauker, Dimitrie Ganev alias „Iordan Colef", §mil Marcovici s.a..;
45 Detalii despre evadarea celor trei comuni§ti vezi in Mihai Burcea, „3
ianuarie 1935: un scenariu comintemist? Fuga din inchisoare a trei dintre
liderii ceferi§tilor §i petroli^tilor participanti la grevele de la inceputul
anului 1933", in §tefan Bosomitu, Mihai Burcea (coordonatori), Spectrele lui
Dej, Ia§i, Editura Polirom, 2012, pp. 50-75.
46 Nicolae Goldberger, „Un erou al clasei muncitoare. Gheorghe D. Crosneff",
in Sccinteia din 16 octombrie 1948. Constantin Parvulescu, „Gheorghe
Crosneff", in Eroi §i martin ai clasei muncitoare, vol. 1, Federatia Nationala a
Fo§tilor Detinuti §i Intemati Politiei Antifasci§ti, 1949, pp. 51-52.
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ultimii trei era membri ai Secretariatului CC al PCdR). Cei doi
veterani comunisti nu fixeaza cu precizie data la care s-a produs
aceasta desemnare.
Dintr-o autobiografie semnata la data de 19 iunie 1949 de
catre Nicolae Goldberger (membru al Biroului Politic al CC al
PCdR, in perioada 1933 - 16 octombrie 1936) aflam ca Gheorghe
Crosneff, alias „Valeriu", a fost numit in Secretariatul CC al PCdR
care activa in tara, abia din mai-iunie 1936, in urma unei Plenare a
CC al PCdR desfa§urata la Praga47, a§adar, la aproape un an de zile
de la arestarile din iulie 1935. In urma acestei §edinte, Nicolae
Goldberger, nom de guerre „Victor", a fost trimis in tara pentru a
pune in aplicare hotararile adoptate §i de a reorganiza Secretariatul
CC al PCdR. Atunri a fost cooptat Crosneff in Secretariat48, fiind
A

47 La aceasta Plenara, pe baza instructiunilor Comitetului executiv al
Interna tionalei
*

Comuniste,
9

s-a

hotarat

desfiintarea
»

structurilor

de

conducere ale PCdR din strainatate. Printre participant! s-au num arat
Boris §tefanov, Marcel Pauker, Vanda Nicoslchi, Gavril Birta§, Constantin
Parvulescu, Ion Popescu-Pufuri.
48 Autobiografie semnata de Nicolae Goldberger la data de 19 iunie 1949
(Bucure§ti). ANIC, Colectia 53-Dosare de partid ale membrilor de partid cu
stagiul din ilegalitate care au incetat din via fa (in continuare Colectia 53),
Dosar G/107, f. 25. In calitate de secretar al CC al PCdR responsabil cu
Agitprop-ul partidului, Crosneff urma sa-i coordoneze activitatea lui
§tefan Fori§, responsabil al Agitprop-ului CC al PCdR. Din resortul de
Agitatie §i propaganda al CC al PCdR au mai facut parte in a doua
jumatate a anilor '30 o serie intreaga de figuri proeminente ale „frontului
ideologic" din anii '50-'60: Mihail Roller, Leonte Rautu, §tefan Voicu,
Grigore Preoteasa, Miron Constantinescu. Vezi Vladimir Tismaneanu,
Cristian Vasile, Perfectul acrobat. Lonte Rautu, ma§tile raului, Editura
Humanitas, Bucure§ti, 2008, p. 63. Pozifia lui §tefan Fori§ in fruntea
Agitprop-ului este consemnata §i in actele Politiei. O nota din 30 iulie 1936
a

Directiei

Generale

a

Politiei

consemna

„schimbari

insemnate

in

conducerea centrala a partidului comunist rom an". Potrivit documentului,
Lucrefiu Patra§canu, §tefan Fori§ $i Gheorghe Stoica (Moscu Cohn) ar fi
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insarcinat cu indrumarea resortului de Agitatie §i propaganda al
CC al PCdR (Agitprop)49 §i coordonarea activitatii DRO din
Dobrogea. Pe langa „Victor" (din pozitia de secretar urma sa
coordoneze aparatul organizatoric al partidului, organizatiile de
„masa" care activau legal, organizatia Capitalei §i legaturile
externe ale PCdR) §i „Valeriu", in compunerea noului Secretariat
CC al PCdR au mai intrat: Moise Dubinschi, alias „Vlad"
(responsabil cu „Ajutorul Ro§u" §i instruirea activi§tilor regionali
de partid), Gheorghe Dumitru, zis „Codin" (responsabil cu
aparatul tehnic al partidului §i activitatea Comitetelor regionale ale
PCdR), Alexandru Sencovici, alias „Costi" (responsabil cu
indrumarea UTCdR)50 §i Constantin Parvulescu51 (acesta era
membru al Secretariatului CC al PCdR din decembrie 1935).
fost indepartati din CC al PCdR, fiind „invinuiti de neluarea masurilor
conspirative (ceiace a avut ca urm are arestarea Anei Pauker §i a altora), o
atitudine gresita in chestiunea frontului popular antifascist §i neglijarea
sarcinei de dezlantuirea luptelor econom ice". Cu acest prilej, cei trei lideri
comunisti ar fi primit alte insarcinari: Patra^canu a fost desem nat sa
coordoneze activitatea ilegala a Blocului pentru apararea libertatilor
democratice (desfiintat in aprilie 1936), Gheorghe Stoica a primit sarcina
de

a

indruma

activitatea

sindicatelor

controlate

de

comunisti

(„revolutionare"), iar §tefan Fori$ a fost numit $ef al Sectiei de propaganda
§i agitatie (Agitprop) a CC al PCdR. ANIC, Fond lnspectoratul General al
Jandarmeriei, Dosar nr. 18/1935, f. 380.
49 Olimpiu Matichescu, „Gheorghe Crosneff (1896-1937)", in Anale de istorie,
Institutul de Studii Istorice §i Social-Politice de pe langa CC al PCR, nr.
5/1971, p. 170.
50 „Raport asupra activitatii Secretariatului dela Plenara V-a largita a CC al
PCR. Iulie 1936 - Januarie 1937". Documentul este semnat de „M ircea" la
data de 15 ianuarie 1937. ANIC, Fond CC al PCR-Cancelarie, Dosar nr.
8/1937, f. 39. Datele privind data exacta la care a avut loc plenara difera de
la o sursa la alta (mai, iunie sau iulie).
51 Conducerea partidului a fost destructurata dupa arestarile din octombrie
1936. In noiembrie 1936, Secretariatul CC al PCdR a fost completat cu noi
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Actiunile politice ale PCdR aflat in ilegalitate se manifestau
pe doua paliere. Comuni§tii i§i exerciatu influ enta in viata politica
conform principiului leninist de imbinare a activitatilor „muncii
ilegale cu cele legale §i semilegale"52, prin crearea unor
organizatii/asociatii care activau la suprafata in mediile politice (de
ex. Blocul Muncitoresc-Taranesc), social-economice sau culturale
(vezi Liga Muncii, Asociatia „Amicii URSS", Liga contra
prejudecatilor, Frontul Studentesc Democrat) §i cele care ramaneau
in zona clandestinitatii (de ex. Ajutorul Ro§u)53. Aceasta strategie
politica a luat amploare in urma directivelor trasate la Congresul al
membri: Ion Popescu-Puturi (primit in CC al PCdR in vara anului 1936),
Gavrila Birta§ $i Moise Dubinschi, alias „Vlad". La inceputul anului 1937,
Secretariatul (Ion Popescu-Puturi, Gheorghe Dumitru, Alexandru
Sencovici, Moise Dubinschi §i Gavrila Birta§) a fost dizolvat de §tefan
Fori§. In primavara anului 1937, Biroul Politic al CC al PCdR din exterior 1a m andatat pe Bela Breiner sa reorganizeze Secretariatul CC al PCdR, in
<"V

componenta caruia au intrat Bela Breiner, $tefan Fori§ §i Ilie Pintilie. In
paralel a fost mentinuta §i Comisia Centrala a muncii legale, formata din
§tefan Fori§, Ilie Pintilie, Lucretiu Patra§canu ^i Dori Goldstein, care avea
rolul de a „acoperi Secretariatul din punct de vedere conspirativ".
Moscova, Cominternul, filiera comunista balcanica §i Romania (1919-1944),
Editura SILEX, Bucure§ti, 1994,
122. ANIC, Fond CC-PCR-Scctia Cadre,

p.

Dosar P/1010, f. 48 (Popescu-Puturi Ion). Vezi §i autobiografia lui Stefan
Fori§ de la Comintern semnata la data de 29 iulie 1940, in Cristina Diac,

52

„Stefan Foris, prototipul revolutionarului de profesie", in Arhivele
Totalitarismului, nr. 3-4/2013, p. 215.
Ion Spalatelu, „Presa revolutionara §i democrata din anii 1933-1937 despre
sprijinul acordat organizatiilor fasciste de cercurile reactionare interne §i
extem e", in Anale Institutului de Studii Istorice $i Social-Politice de pe langd
CC al PCR, nr. 4/1967, p. 112.

53

Despre crearea organizatiilor legale ale PCdR prin intermediul carora
comuni$tii i§i faceau cunoscute ideile $i principiile politice vezi pe larg in
Gheorghe Ionita, Pentru front popular antifascist in Romania. Organizatii
democratice de masd legale create, conduse sau aflate sub influenta P.C.R. (1935 1938), Bucure^ti, Editura politica, 1971.
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VII-lea al Internationalei Comuniste (vara anului 1935), atunci
cand s-a hotarat crearea Fronturilor Populare in colaborare cu
fortele politice democrate/„burgheze".
Metoda a fost aplicata fi la nivelul presei de partid. In anii
'30, Agitprop-ul PCdR a infiintat doua resorturi care urmau sa
dirijeze mesajele partidului in presa legala fi ilegala. Este vorba de
Colegiul presei legale care coordona editarea fi finantarea
gazetelor legale social-politice „Ecoul", „Veac nou", „Atlas", „Era
Noua", ,Reporter" (controlata de partid incepand cu vara anului
1937), „Arena" (§tefan Forif, Petre Navodaru, §tefan Voicu, Isidor
Pomarleanu, Dori Goldstein, Mihail Roller, Tudor Andriescu),
„Clopotul" din Botofani (Scarlat Calimachi, Petre ConstantinescuIafi), precum fi indrumarea ziariftilor membri de partid ale caror
semnaturi se regaseau in aceste periodice sau in cele ale presei de
mare tiraj din zona stangii „burgheze" fi care nu se afla sub controlul
sau influenta PCdR (vezi cotidianele „Zorile", „Dimineata",
„Adevarul'/, „Facla,/54, „Lumea romaneasca" sau hebdomadarul
54

In amintirile sale, gazetarul dem ocrat Nicolae Carandino (tost redactor fi
prim redactor la //Facla" in anii '30) afirma ca ziarul condus de Ion Vinea a
avut o „deschidere,/ catre stanga inca de la infiintare fi „sprijinea, in
politica de fiecare zi, pozitia national-taraniftilor de stanga", dar fi linia
//revolutionara". Paginile „Faclei// gazduiau frecvent articole favorabile
social-democratilor fi comuniftilor. In acest sens, Carandino rem em oreaza
cum personal primea de la ziaristul comunist Alexandru Mihaileanu
(secretar al Comitetului Central al Blocului M uncitoresc-Taranesc intre
1927-1931)

diverse comunicate ale BMT (formatiune politica

legala

controlata de PCdR) in vederea publicarii lor: „imi aducea personal
(Alexandru Mihaileanu-n.n.) comunicatele fi protestele pe care le inseram.
Iar nu o data s-a intamplat ca, la sugestia lui, sau la initiativa noastra, sa
aparam pe cei asupriti in inchisori, sa luptam in scris contra acuzatiilor
criminale

fi

a

proceselor

nedrepte.

Adeseori

ne

vizitau

delegatii

A>

muncitoresti. Imi reamintesc de femeile detinutilor de la Grivita, care au
venit la «Facla» (redactia se afla pe strada Sarindar, azi Constantin Mille,
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„Cuvantul liber"55), unde ii intalnim pe gazetarii democratiprogresi§ti (Emanoil Socor, Horia Roman, Tudor TeodorescuBrani§te, Petre Pandrea, Barbu Lazareanu, Ion Vinea, Nicolae
Carandino, Tudor Arghezi, Petre Comamescu), comuni§ti sau
simpatizanti ai Cauzei (Alexandru Sahia, Constantin Valceanu,
Gheorghe Dinu, George Macovescu, Matei Socor, Tudor Andriescu,
Ghita Ionescu, Gheorghe Dinu, Miron Radu Paraschivescu, Geo
Bogza, N. D. Cocea56). Cel de-al doilea resort infiintat de Agitpropvis-a-vis de sediile marilor cotidiane „Dimineata" §i „Adevarul", la un etaj
al cladirii care azi adaposte§te „Teatrul Mic"-n.n.) sa ne roage sa protestam
impotriva suspendarii pachetelor Crucii Ro§ii de la Geneva. $i am
protestat". Nicolae Carandino, Nopti albe si zile negre. Memorii, Bucure§ti,
Editura Eminescu, 1992, pp. 133-134.
55 „Cuvantul liber", seria a Ill-a, a reaparut in noiembrie 1933 sub
directoratul unui binecunoscut editorialist democrat din epoca - Tudor
Teodorescu-Brani§te (prima serie fusese intemeiata in 1919 de
remarcabilul publicist interbelic Constantin Graur, director al cotidianelor
„A devarul" §i „Dimineata" in perioada 1921-1936). Gazeta a fost
suprimata de guvernul liberal in a doua jumatate a anului 1936. In
amintirile sale, Brani^te afirma ca in toamna anului 1933 s-a adresat mai
multor gazetari de stanga cu notorietate in presa central! pentru a
contribui cu articole la cre§terea prestigiului publicatiei, inclusiv celor
A

afiliati PCdR: „Am facut apel la toti scriitorii de stanga - comunisti,
sociali§ti, progresi^ti de toate nuantele ^i independent. S-a realizat astfel
un adevarat front popular in publicistica, impotriva extremismului de
dreapta". Tudor Teodorescu-Braniste, Scara vietii, Bucure^ti, Editura
Eminescu, 1976, p. 144.
56 Primul director al gazetei de stanga „Facla", N. D. Cocea, era un apropiat
a

al liderilor marcanH ai PCdR. In memoriile sale, Cocea menfioneaza un
episod petrecut la circa o luna de la asasinarea primului-ministru Armand
Calinescu, atunci cand §tefan Fori^ ii trimite o carte po§tala lui Cocea, aflat
la casa sa de „odihna $i creatie" de la Sighi?oara, prin care il chema de
u rg en t! la Bucure^ti in vederea incredinfarii conducerii unei publicatii
legale, sub coordonarea PCdR, care urma sa fie editata in cursul anului
1940. Cocea va accepta propunerea lui Fori§, plecand la Bucure^ti in ziua
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ul CC al PCdR a fost Colegiul presei ilegale care se ocupa de
periodicele clandestine ale partidului. In anii '30, CC al PCdR a
editat mai multe gazete ilegale precum „Scanteia" (primul numar a
A

A

de 24 octombrie 1939. In Capitala, Cocea a luat legatura cu VladescuRacoasa, care a acceptat sa faca parte din redactia unei publicatii de
A

A

A

stanga, in eventualitatea obtinerii acordului cenzurii. In cele din urm a, la
inceputul

lunii

decembrie

1939,

ministrul

Propagandei

Nationale,

Alexandru Radian, i-a eliberat autoriaztia pentru o gazeta saptamanala.
Publicatia ar fi trebuit sa se num easca ,/Observatorul'/, insa din cauza
precipitarii evenimentelor externe aceasta nu a mai aparut. N. D. Cocea,
Jurnal, Bucuresti, Editura Politica, 1970, p. 72, p. 77, pp. 79-80, p. 97, p. 101.
Nu era pentru prima oara cand partidul comunist apela la serviciile
reputatului publicist antimonarhist $i cunoscut simpatizant al PCdR. De
pilda, la inceputul anului 1936, Cocea acceptase pozifia de director al
efemerei publicatii lunare „Era N oua", care era tiparita §i stipendiata din
fondurile PCdR. Autoritatile au aflat rapid cine se afla in spatele
„organului deghizat al partidului com unist". O copie a unei note intocmite
de Sectia a 4-a a Corpului Detectivilor (2 februarie 1936) se afla intr-unul
din dosarele de cercetare deschise de Comisia Controlului de Partid pe
numele redactorului-^ef al „Scanteii" din anii '50, Sorin Toma: „Revista
«Era Noua» organul deghizat al partidului comunist urm a sa apara la 1
februarie 1936, sub directiunea lui N. D. Cocea s-a am anat pentru 5
februarie din cauza cenzurarii a doua articole care vor fi inlocuite cu altele.
Adevaratul conducator al revistei este cunoscutul comunist $tefan Fori§ si
numai de forma revista va apare sub directiunea lui N. D. Cocea. §tefan
Fori$ dupa cum a mai fost semnalat, este principalul conducator al intregii
prese legale a partidului comunist din Bucuresti $i provincie colaborand in
acest sens cu Sorin Toma, fiul lui A. Toma directorul revistei «Lectura»
care apare in editura ziarului «Adevarul», locuie§te cu familia ^i Eugen
Bendel (Mircea Balanescu-n.n.) originar din Botofani, student la farmacie,
condam nat

pentru

agitatiuni

comuniste,

semnalat

ca

intretine

corespondenfa §i cu organizatiile comuniste din strainatate. Toti acestia fac
parte din sectiunea de propaganda §i agitatie a partidului com unnist".
ANIC, Fond CC al PCR-CCP, Dosar T/959 (Toma Sorin), f. 646.
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aparut pe 15 august 1931)37, „Lupta de clasa" (aparuta la 1 iulie 1920
sub egida Sectiei Bucure§ti a Partidului Socialist)38, „Tanarul leninist",
Intr-o autobiografie data la Comintern pe 29 iulie 1940, $tefan Fori§
preciza ca primul num ar al „Iskrai" („Scanteia" bol?evica rusa fondata de
Lenin in 1900) ilegale romane§ti 1-a redactat impreuna cu Moscu Cohn
(Gheorghe Stoica) si Constantin Parvulescu (la acea data, Fori§ ocupa
functia de §ef al Agitprop-ului CC al PCdR, pe care o detinea din
decembrie 1930). Cristina Diac, „Stefan Fori§, prototipul revolutionarului
de profesie", in Arhivele Totalitarismului, nr. 3-4/2013, p. 211. Primele
numere din „Scanteia" au fost tiparite intr-o modesta casa conspirativa a
PCdR din strada Constantin Zlatescu nr. 1 (fosta Sarbeasca). Mai tarziu,
tipografia a fost mutata in Cartierul Uranus, pe strada Ecoului nr. 29, unde
a functionat in perioada iulie-noiembrie 1932. Initial, ziarul a aparut intrun tiraj modest de cca. 1.000-2.000 de exemplare care erau apoi distribuite
in fabrici, uzine, ateliere, cartiere muncitore§ti, facultati etc. Fostul
muncitor tipograf loan Pancu a lucrat in corpul tehnic al „Scanteii"
A

incepand cu anul 1937. Intr-un articol memorialistic publicat in oficiosul
Uniunii Ziari^tilor din RSR, cu prilejul aniversarii a 35 de ani de „ viata" a
„Scanteii," Pancu a rememorat perioada petrecuta la tipografia ilegala a
„Scanteii,,/ care se gasea in pivnifa unei case din strada General Solomon
nr. 5. In acest subsol de 9 mp. a lucrat alaturi de alti 4 tovarafi timp de un
an §i trei luni. Cei 5 tipografi clandestini foloseau o ma§ina de tiparit
marca „ Boston" care putea scoate chiar $i 1.500 de exemplare pe ora. Aici
au fost tiparite mai multe bro^uri $i manifeste ale CC al PCdR: „Despre cei
inchi$i",

„Razboiul

civil

din

Spania",

„Manifestul

despre

Spania",

„Manifestul catre popor" (martie 1937), „Manifestul de 1 Mai 1937" etc.
Ulterior, datorita cre^terii volumului de lucru, tipografia va fi mutata intro casa din strada Petre Ispirescu nr. 65 (in cursul anului 1938): „Casa fiind
mai mare §i avand o camera izolata, nu a fost nevoie sa mai lucram in
pivnifa, insa aparatajul tipografic a trebuit sa fie camuflat. Astfel, ma§ina
de tiparit a fost instalata intr-un dulap special iar masa era decapotabila, si
in interiorul ei erau instalate casele cu litere, care se puteau demonta u$or.
$i aici cinci oameni lucram in mod permanent cu litere de plumb, intr-o
camera de 6 x5 metri, fara nicio aerisire, a§a ca de multe ori ni se facea rau.
Dar munca mergea inainte". loan Pancu, „Cum se tiparea «Scanteia» in
ilegalitate", in Presa noastra, august 1966, nr. 8/1966, pp. 14-15. Despre
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„Alarma" (organ antimilitarist), „Steagul Rosu", „Descatu§area"
(organ al CC al Ajutorului Ro§u - Sectiunea Romania).
In memoriile sale, gazetarul comunist §tefan Voicu preciza
care era scopul acestei tactici politice folosite de PCdR:
A

metodele conspirative folosite de aparatul tehnic al PCdR pentru in§elarea
ochiului vigilent al Sigurantei a vorbit Alexandru Sencovici in interviul
acordat „Presei noastre" §i la care ne-am referit anterior in introducere:
„Pentru editarea unei gazete se foloseau diferite metode, dupa cum era
situatia. De obicei cum param tipografia prin intermediul unui membru de
partid, sau simpatizant, care nu era banuit de siguranta ca ar avea legatura
cu partidul. Vreau sa precizez ca nu era vorba de masini tipografice
m odem e, automate, ci de simple masini «Boston», actionate cu piciorul.
Nu odata s-a intamplat ca tiparnita sa fi fost dusa la casa aleasa ca sediu,
piesa cu piesa. Era o munca grea, plina de primejdii, ca de altfel intreaga
munca de partid. Ce lupta §i munca plina de raspundere, capacitate
organizatorica, pricepere din partea partidului cuprind aceste cateva
cuvinte. Ganditi-va, trebuia gasita casa care sa indeplineasca multe
conditii, sa fie izolata §i totusi sa nu fie batatoare la ochi, sa nu se auda din
casa zgomotul masinii, sa aiba pe cat posibil doua intrari, in doua strazi,
trebuia vazut daca vecinii erau oameni corespunzatori, pentru ca nu
cum va alaturi de tipografie sa stea un agent de siguranta, deci multe
conditii care sa asigure reu^ita introducerii a tot ce trebuie pentru tiparit
(hartie, cerneluri etc.) §i a scoaterii materialului din tipografie. Trebuiau
totodata

luate

conspirativitafii.

masuri

de

precautie,

pentru

Munca

era

astfel organizata

asigurarea

regulilor

incat niciodata

sediul

tipografiei nu era cunoscut decat de cel mult 2-3 oameni care lucrau in
tipografie. Tovara§ul care difuza gazeta sau manifestul nu $tia unde este
sediul, nu cuno$tea casa unde se duceau gazetele de la tipografie si nu
cuno§tea decat pe cel care-i inmana pachetul". Prcsa noastra, iunie 1957, nr.
6/1957, pp. 6-7. Pe 15 august 1961, cu prilejul implinirii a 30 de ani de la
„tragerea la §apirograf" a primului num ar al „Scanteii", CC al PMR a
adoptat o hotarare prin care ziua de 15 august a fost declarata „Ziua presei
rom ane", urmand a fi sarbatorita anual. Preset noastra, iulie-august 1961, nr.
7-8/1961, p. 4.
58 „La 50 de ani”, in Lupta de clasd nr. 9/1970, p. 9.
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Atrage cele mai diferite organizatii politice, culturale, profesionale
democratice, p e rso n a lity ale vietii politice §i social culturale in lupta
antihitlerista (...) Partidul comunist, aflat in ilegalitate, dar folosind
variate forme semilegale §i legale, desfafura o vasta §i intensa
activitate, chiar daca nu intotdeauna cu consecventa §i maleabilitatea
necesara, pentru realizarea unei largi concentrari antifasciste. Efortul
principal era indreptat spre atragerea pe aceasta cale a partidelor
democrat-burgheze, mai ales a partidului national-taranesc, partid
putem ic in acea perioada, care se bucura de increderea unor mase largi
populare, in special tarani §i paturi mijlocii de la ora§e, ca §i a unui
important numar de intelectuali insufletiti de nazuinte democratice (in
special intelectualii de stanga ai PNT: dr. Nicolae Lupu, Mihail Ralea
sau Petre Andrei-n.n.)59.
A

Intr-un articol
comemorativ
redactat intr-o maniera
propagandistica cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la infiintarea
PCR, fostul gazetar sarindarean George Macovescu (viitor
ministru al Afacerilor Externe in anii '70) releva influenta politica
exercitata de PCdR in presa democratica cu ajutorul gazetarilor
simpatizanti sau membri ai partidului:
Agresiunea fascismului pe toate planurile a declan§at atacul literatilor
romani impotriva ideologiei fasciste, dar el nu ar fi fost posibil fara
puternica prezenta a Partidului Comunist Roman §i a idelologiei lui.
Nu toti cei care s-au inrolat in aceasta lupta au fost membri ai
Partidului Comunist Roman, nu toti au venit in contact direct cu
partidul, dar toti au stat sub influenta ideologiei progresiste, al carei
promotor a fost in acei ani partidul clasei muncitoare. A fost o vreme
cand aproape in fiecare redactie de ziar sau revista cu tendinte
progresiste se gasea un membru al Partidului Comunist Roman.
Activi§ti de baza ai partidului colaborau la asemenea ziare §i reviste §i
exercitau influenta

in

redactiile

respective,

ajungand

pana

la

conducerea acestora. Cei care am lucrat la „A d ev aru r, „Dimineata,,/
59 §tefan Voicu, Vremuri, oameni..., Bucure§ti, Editura Eminescu, 1980, pp.
202-203 §i p. 230.
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„Cuvantul liber”, „Stanga", „Lumea rom aneasca", „Azi”, ^Reporter”,
„Era

noua”,

„Facla",

„Zorile”,

„Tem po”,

„Timpul”,

„Cadran”,

„ Manifest” (Ia§i) ne amintim de acele vizite zilnice in redactii ale unor
comuni§ti,

ale

caror

indrumari,

discutii,

explicatii

influentau

A

redactarea a numeroase articole. In vrem ea proceselor politice, a
num eroaselor actiuni muncitore§ti din anii 1935, 1936, 1937, am vazut
multi comunifti intrand in birourile lui Tudor Teodorescu-Brani§te §i
Mihail Sadoveanu atunci cand aceftia erau in conducerea ziarelor
„A devarul" §i „Dimineata". Pe unii ii intalnesc §i astazi §i ne amintim
de acele vremuri. Altii au cazut in lupta §i ii pastram in memorie ca pe
prieteni, tovara§i §i sfatuitori ai tineretelor noastre. Atacul frontului
literar dem ocrat

impotriva

fascismului,

a ideologiei

fasciste era

categoric, fara ezitari, fara compromisuri, fara concesii. Se coborase in
arena, pentru ca era necesara lupta pentru apararea culturii60.

Pentru exemplificare amintim aici cazul ziarului „Zori\e", un
cotidian pe care presa nationalist^ §i ultranationalista il acuza in
repetate randuri de filo-comunism. Publicatia era condusa de un
fost lider marcant social-democrat de la inceputul secolului XX,
Emanoil Socor (n. 1881, mun. Ia^i, jud. Iasi - d. 1951, muri. Iasi, jud.
Iasi) si fost director politic al celor mai importante periodice
democrate din perioada interbelica, „Dimineata,/ si /,Adevarur' (1924
- 1933). In lucrarea biografica dedicata sotului ei (militantul comunist
Matei Socor), Florica Mezincescu afirma ca tatal acestuia nu era
comunist, ci un antifascist convins cu ferme principii democrate:
60 George M acovescu, „La judecata istoriei”, in Lupta de clasa, nr. 4/1971, p.
86. Conform dosarului de cercetare intocmit de Comisia Controlului de
Partid, Macovescu nu a fost membru de partid in perioada interbelica, insa
a facut parte din randul gazetarilor democrati aflati sub influenta
Agitprop-ului CC al PCR (scriitorul comunist $i publicistul avangardist
Gheorghe Dinu i-a mijlocit lui Macovescu apropierea de cercurile PCdR in
1936). In primavara anului 1937, Matei Socor i-a propus lui M acovescu sa
intre in PCdR, insa acesta a refuzat, intrucat nu a agreat modul in care
partidul 1-a tratat pe ziaristul Paul Teodorescu. Acesta fusese exclus din
mi§care ca „element dubios” in martie 1937. ANIC, Fond CC al PCR-CCP,
Dosar M/2212.
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Declara deschis ca nu este comunist, ca are puncte de vedere diferite in
interpretarea marxismului; in primul rand nu era de acord cu ideea
dictaturii proletariatului61.

De altfel, taria convingerilor sale democratice reiese si din
lecturarea colectiei cotidianului „Zorile", unde Emanoil Socor
(tatal gazetarului si compozitorului comunist Matei Socor) s-a
pronuntat in repetate randuri impotriva starii de asediu, a
cenzurii, a razboiului, a formatiunilor politice antisemite sau a
revizionismului promovat de Italia fascista §i Germania nazista §i
uneori impotriva miscarii comuniste din tara noastra.
De asemenea, citand-o pe jumalista Rodica Serbanescu, cea
de-a doua sotie a lui Matei Socor (Florica Mezincescu) il considera
pe Emanoil Socor ca fiind unui dintre cei mai priceputi gazetari in
initierea §i sustinerea unor campanii de presa62 (vezi de exemplu
campania din vara anului 1935 impotriva prefectului Politiei
Capitalei - „gavriliada" - sau cele de demascare a abuzurilor
savarsite de functionarii Directiei Generale a Penitenciarelor in
locurile de detinere in care se aflau detinuti politiei).
De§i Matei Socor era un membru marcant al Agitprop-ului,
care ii fumiza adesea tatalui sau diferite materiale spre publicare,
Emanoil Socor nu era comunist, ci mai degraba un fervent
sustinator al celui mai puternic partid democratic din opozitie PNT. Sustinerea partidului condus de redutabilul cuplu politic
Mihalache - Maniu era una asumata de gazeta condusa de ilustrul
gazetar democrat (vezi luarile de pozitie favorabile PNT adoptate
de columni§tii ziarului).
Intr-adevar, in coloanele ziarului se regasesc nenumarate
§tiri referitoare la procesele intentate de autoritati unor comunisti
A

61

Florica Mezincescu, Matei Socor - a$a cum l-am cunoscut, Bucure§ti, f.e., f.a.
(volum disponibil la Biblioteca Acadmiei Romane), p. 52.

62 Ibidem, p. 53.
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sau care vizau regimul de detentie al detinutilor politiei, insa, cu
toate acestea, publicatia nu se afla sub strictul control al PCdR,
fiind un ziar de orientare democratica.
Din cauza cenzurii si a masurilor exceptional, ziaristii
comunisti sau simpatizanti ai PCdR care activau in presa
democratica foloseau adesea un limbaj esopic pentru a transmite
liniile directoare si mesajele partidului. In paginile gazetelor ilegale
comuniste, confratii de la ziarele de prestigiu sau din presa
bulevardiera de mare tiraj erau adesea infierati si etichetati drept
ziaristi „de casa", „cuminti" sau „bombagii", care-§i scriau
materialele din redactii, imeori din „burta", fiind lipiti de scaunele
redactiilor sau ale cafenelelor ori arondati pe langa cabinetele unor
potentati politiei. Desigur, astfel de fizionomii morale se regaseau
frecvent atat in presa „reactionary, cat si in redactiile gazetelor de
pe Fleet-street-ul Bucure§tiului (strada Sarindar/Constantin Mille).
In memoriile sale, reputatul gazetar de stanga, Nicolae
Carandino, (ziarist politic §i cronicar dramatic la „Facla",
„Reporter", „Cuvantul liber", „Azi", „Romania", „Rampa//, „Bis"
si „Dreptatea"; fruntas PNT condamnat la ani grei de inchisoare in
„Lotul Tamadau" - 1947) realizeaza o sinteza a peisajului
publicistic bucurestean din anii r30, precum si a dificultatilor cu
care se confruntau marile ziare „capitaliste", de partid sau de nisa.
Afirmatiile lui Carandino ne ajuta sa surprindem mai bine
conditiile in care gazetele ileagale ale PCdR isi faceau simtita
prezenta si constrangerile la care erau supuse de regim marile
trusturi de presa conduse de „mogulii" vremii:
A

A

Presa era atunci singura cale deschisa protestului eficient. Politica
presupunea

incadrari,

a§teptari.

Politica

presupunea

incadrari,

a^teptari, concesii si servituti, multe servituti. Ziarul oferea puterea la
indemana talentului. Victoriile ca §i infrangerile din lumea tiparului
erau aproape totdeauna iluzorii, dar ele daruiau cam p de manifestare
arderilor juvenile, satisfactii de vanitate, cand nu de orgoliu, §i
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posibilitatea unui control datat. Intr-o viata publica in care marile
principii erau calcate in picioare, nu ziari^tii aveau puterea de a le
asalva.

Ei

se

grabeau

sa

denunte

insa

nedreptatea,

monstruozitatea artistica sau morala, ascultand

rautatea,

parca de o lege

nescrisa §i sfidand uneori chiar interesele lor personale, directe §i
imediate. Nu sustinem ca in lumea gazetareasca s-ar fi refugiat cu
predilectie caracterele justifiare, dar afirmam in schimb ca in aceasta
lume se aflau cele mai multe posibilitati de a denunta public
faradelegea §i cei mai multi oameni capabili sa o faca (...). „U n iversu r,
„Dimineata"

§i

„Curentul",

cu

anexele

lor

politice,

Iiterare

§i

economice, erau mari intreprinderi care, prin natura lor, trebuiau sa
A

respecte condiriile impuse de regim. In aceste limite, unele institutii
erau direct reacfionare, altele aveau o orientare generala democratica si
altele, in fine, aparau vederile $i interesele „cititorului de cen tra". Pe
langa institutiile permanente, consolidate de trecerea timpului si
devenind adevarate chei de bolta ale a^ezarii de stat, apareau si
dispareau, la chemarea clipei, a personalitatii si, desigur, a intereselor
fluente, ziare §i reviste de respiratie scurta. De§i uneori scantaietoare,
ele duceau, la tiraj redus, o viata precara. Se intampla astfel ca ziarele
mici sa fie, ca intreprinderi, mai putin aservite marelui capital si, in
consecinta, sa ofere redactorilor respectivi o mai mare libertate de
mi§care. Existau asemenea ziare mici de dreapta $i altele de stanga,
dupa cum existau §i polemi§ti gata sa sustina astazi, de dragul unei
situatii tentante, pareri in evidenta contradictie cu cele sustinute ieri. Se
aflau insa - mai pufini, e drept - §i unii care aveau o convingere, o
credinja, $i care nu intelegeau sa renunfe la ea; ei a§teptau sa le bata
ceasul, plecau cand ziarul la care colaborau i$i modifica atitudinea,
provocau polemici, chestii personale §i „dezvaluiri" de senzatie (...)
Organele de partid propriu-zise nu aveau, in schimb, decat o valoare
strict partizana. Ele serveau la promovarea unor personalitati (pretinse
sau reale) in cadrul organizafiei respective, prom ovare despre care
marea presa lua seama dupa ce se efectuase. Ziaristul de presa de
partid era considerat mai mult prizonier decat combatant, cineva care
putea deveni o semnatura sau putea ramane un valet63.

63 Nicolae Carandino, Nopti albe
Eminescu, 1992, pp. 192-193.

zile negre. Memorii, Bucuresti, Editura

55

SIG U K A N JA PE URM ELE LUI G H EO R G H E CRO SN EFF

Asemeni altor confrati din presa democrats care si-au scris
memoriile dupa razboi, Carandino abia daca aminteste in scrierile
sale de presa clandestine a PCdR $i influents scazuta a acesteia in
randul maselor. Desigur, trebuie sa luam in calcul faptul ca
miscarea comunista a activat in clandestinitate timp de 20 de ani
(1924 - 1944), avand astfel un numar cu mult mai mic de membri si
simpatizanti decat cel al partidelor democratice (PNT, PNL,
PSDdR) sau al formatiunilor extremiste de dreapta care functionau
legal (Partidul „Totul pentru Tara", Partidul National Cre§tin).
In privinta „problemei comuniste", Siguranta monitoriza cu
strictete
actiunile
PCdR
desfa^urate
prin
intermediul
„organizatiunilor ilegale si cele camuflat comuniste". Amintim aici
informatiile primite din interiorul miscarii comuniste privitoare la
declansarea unei campanii de presa in mai 1936 pentru amnistierea
detinutilor politici, pe care Siguranta ii eticheta drept „detinuti
revolutionari"64. Conducerea partidului isi dorea sa creeze un
curent favorabil in cercurile intelectuale de stanga, inclusiv prin
redactarea unor memorii si apeluri, care urmau sa determine
Guvernul si Palatul sa elaboreze un decret regal de amnistie cu
prilejul sarbatoririi Zilei Nationale (10 mai 1936) sau a Zilei
Restauratiei (8 iunie 1936)65.
A

M Raport intitulat „Cam pania

comuni$tilor

pentru

amnistia

generala"

elaborat de Sectia a 4-a din Corpul Detectivilor (2 mai 1936). ANIC,
Colectia 50, Dosar nr. 1322, ff. 30-31.
65

Pe fondul ascensiunii fortelor nationaliste in intreaga Europa atragerea
intelectualilor cu vederi progresiste, umaniste §i democratice intr-un front
antifascist controlat de comunisti a constituit un obiectiv major al liderilor
Cominternului $i ai PCdR (a doua jumatate a anilor '30). Desigur, marea
majoritate a savantilor ^i oamenilor de cultura care au activat in asociatiile
antifasciste din epoca nu au avut de-a face cu actiunile sau cadrele superioare
ale PCdR, fiind animati doar de dorinta a milita impotriva razboiului, pentru
prom ovarea pacii §i a valorilor dem ocratice/constitutionale (de ex. dr.
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Autoritatile represive au „documentat" bine demersul
PCdR, prezentandu-1 cu acuratete intr-o nota-raport interna din 2
mai 1936:
Aceasta campanie urmeaza sa fie sustinuta mai puternic prin presa de
stanga in special ziarul Dimineata, Adevarul, Credinta, Tempo, Facia,
Cuvantul Liber, Chemarea §i celelalte, pe langa propaganda ce se va
a

face prin manifestele $i imprimatele clandestine comuniste. In cercurile
comuniste se spera ca o asemenea campanie va convinge massele
muncitoare si intelectuale din Romania, de a reactiona $i determina
guvenrul tarii sa acorde o larga amnistie inainte de punerea in aplicare
a noilor legiuiri speciale (...) Partidul comunist spera ca prin acordarea
amnistiei generale va putea

reconstitui din nou cadrele pentru

pregatirea revolutiei comuniste in Romania; comitetul central fiind
informat ca nemulfumirile in toate ramurile de activitate ale statului se
accentueaza din zi in zi, din cauza crizei economice §i financiare.
Aceasta

campanie

urmeaza

sa

fie desfa§urata

dupa

directivele

comitetului mondial de lupta pentru apararea antifasci^tilor, ce sta in
directa legatura cu Komintemul si va fi dusa dupa un plan bine stabilit
§i paralel cu acfiunea similara din celelalte state. Tot in cercurile
comuniste se mai spune ca amnistia ce va fi data de Rege, ar aparea ca
o favoare capilor revolufionari comuni^ti, ceea ce le-ar diminua
oarecum autoritatea fata de massele populare, intrucat au acceptat sa
primeasca
guvem ului,

un asemenea act de clementa din partea
impotriva

carora

este

indreptata

Regelui si

intreaga

mi?care

A

revolutionara. In alta ordine de idei, comuni§tii in intimitatea lor spun
ca numai pe cale de inducere in eroare, adica interventiuni influente pe
langa

membri

guvem ului,

in

sensul

ca

prin

amnistierea

revolutionarilor comuni^ti, acestia vor fi compromi§i in activitatea lor
fata de mi^care §i increderea masselor §i in acest mod sa determine
guvemul la propunerea amnistiei catre Majestatea Sa Regele. In realitate
Gheorghe Marinescu, Victor Eftimiu, George Enescu, Mihail Sadoveanu,
George Oprescu). O enumerare a personalitatilor care au activat in aceste
organizatii se regase^te in studiul introductiv al lucrarii „«Cuvdntul liber» in
apararea independents $i integritdtii Romdniei", Bucuresti, Editura Eminescu,
1982, p. 19.
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insa se urmare§te aceasta actiune in scopul vadit ca partidul comunist sasi reorganizeze cadrele asa cum s-a intamplat §i in trecut cu amnistierea
frunta§ilor comunisti Ana §i Marcel Pauker, Marcovici Smil, Finkelstein
David si altii, dovediti ca au organizat mi^carea revolutionara in
Romania, dupa amnistierea lor in situatiunea actuala66.

Istoricul Ion Spalatelu apreria ca in perioada 1933 - 1938 au
aparut aproximativ 200 de publica tii aflate in orbita PCdR, in marea
lor majoritate provenind din presa legala67. In opinia noastra,
numarul este u§or exagerat, intrucat multe dintre gazetele „camuflat
comuniste" (titulatura atribuita de autoritati organelor de presa aflate
sub sfera de influenta a PCdR) aveau o existenta efemera, fiind
nevoite sa-§i schimbe frecvent numele din cauza cenzurii sau a
suprimarii lor. De pilda, gazeta „CIopotul" din Boto§ani condusa §i
detinuta de militantul antifascist Scarlat Calimachi a fost nevoita ca in
cei patru ani de existenta (1933 - 1937) sa-§i schimbe denumirea de
patru ori: „Soarele,/, „Raza,/, „Horia" §i apoi „Glasul nostru"68.
A

66 Idem.
67

Ion Spalatelu, „Presa revolutionara §i dem ocrata din anii 1933-1937 despre
sprijinul acordat organizatiilor fasciste de cercurile reactionare interne §i
externe", in Atialele Institutului de Studii Istorice §i Social-Politice de pe Idnga
CC al PCR, nr. 4/1967, p. 113.

68

In memoriile depuse in 1969 la Institutul de Studii Istorice §i Social-Politice
de pe langa CC al PCR, Scarlat Calimachi afirma ca la data interzicerii
aparitiei gazetei sale (1937), „Glasul nostru" avea un tiraj de 10.000 de
exemplare, fiind distribuita in mai toate ora§ele din Moldova §i Basarabia.
„Scarlat Calimachi. Memorii (1896-1969)". ANIC, Colectia 60-Amintiri,
memorii §i msemndri ale unor personalitdti despre situatia economico-sociald §i
politica din Romania, 1914-1970 (in continuare Colectia 60), Dosar nr. 415, f.
18. Despre infiintarea gazetei antifasciste botosanene „Clopotul" (30 iunie
1933) in urma mai multor „consfatuiri" pe care Calimachi le-a avut cu un
grup de prieteni §i membri ai PCdR, cat §i depre riscurile pe care le
presupunea tiparirea §i difuzarea acesteia, vezi Scarlat Calimachi, „Despre
lupta presei antifasciste (1933-1937)", in Presa noastra, nr. 9/1957, pp. 7-9.
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De retinut si cuvantarea sustinuta la al Vll-lea Congres al
Cominternului (desfasurat la Moscova in perioada 25 iulie - 20
august 1935) de catre Boris Stefanov (secretar general al PCdR
intre 1935 - 1940), care se declara satisfacut de cre§terea numarului
de publicatii ilegale, apreciind numarul acestora la 30:
Reteaua presei ilegale a partidului s-a largit in mod considerabil.
Numarul ziarelor ilegale de masa publicate de catre partidul nostru se
a

ridica la 30. In cursul anului trecut, am reu§it sa imbunatatim din
punct de vedere tehnic presa centrala a partidului §i sa organizam
publicarea saptamanala a organului central al partidului, Scanteia69.

69 Cuvantarea lui Boris $tefanov, zis „D ragu" (reprezentant al PCdR la al
Vll-lea Congres al Cominternului) sustinuta in ziua de 31 iulie 1935.
Alocutiunea a fost reprodusa integral de revista bisaptamanala franceza
„La corespondance internationale", anul XV, nr. 100, 27 octombrie 1935.
ANIC, Fond CC al PCR-Sectia propaganda $i agitatie, Dosar nr. 99/1935, f. 13.

Marturiile celor care au lucrat
in redactia „Scanteii"

Ilie Zaharia s-a aflat in colectivul de conducere al redactiei
„Scanteii" incepand cu a doua jumatate a anului 1935. Zaharia
intrase in UTCdR in anul in care absolvise Facultatea de Drept din
Bucure§ti (1932), iar in PCdR fusese primit un an mai tarziu. Pana
la data cooptarii sale in redactia oficiosului central al PCdR,
Zaharia mai publicase diverse articole in gazetele de stanga
controlate de PCdR (de ex. „Tribuna studentului sarac" sau
„Excelsior"), activand §i intr-o asociatie culturala infiintata din
initiativa PCdR, Liga contra prejudecatilor (a functionat in anul 1935
timp de cateva luni).
In memoriile aflate in custodia Institutului de studii istorice
§i social-politice de pe langa CC al PCR, Zaharia a vorbit pe larg §i
despre episodul biografic din perioada in care s-a aflat in redactia
„Scanteii"70. Este una dintre putinele marturii care ne introduce in
atmosfera tensionata §i plina de primejdii in care i§i desfa§urau
activitatea gazetarii partidului. De§i, in a doua jumatate a anilor
'30, §tefan Voicu §i Sorin Toma au fa cut parte din colectivul

70 „Ilie Zaharia (Amintiri), octombrie 1972", Institutul de studii istorice §i
social-politice de pe langa CC al PCR din Bucure§ti (1972). ANIC, Colectia
60, Dosar nr. 682, ff. 12-13.
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redactional al „Scanteii" ilegale, niriunul dintre ace§tia nu se refera
in memoriile sale la perioada petrecuta aid71.
71

§tefan Voicu, Vremuri, oameni..., Bucure^ti,

Editura

Eminescu,

1980.

Singura mentiune a lui Sorin Toma referitoare la perioada petrecuta la
Scdnteia este o intalnire nedatata pe care membrii redactiei au avut-o cu
$tefan Fori§, secretar al CC al PCdR (cel mai probabil episodul dateaza din
perioada 1936-1937, dupa arestarea lui Crosneff). Toma il cuno§tea
personal pe Fori§, intrucat acesta il vizita frecvent pe tatal sau la domiciliu:
„Odata, noi, redactorii Scdnteii, organul central de presa al PCR (care
aparea ilegal), am solicitat conducerii un «tur de orizont» asupra situatiei
politice §i economice. S-a stabilit o intalnire cu Fori§, pe atunci unui dintre
secretarii Comitetului Central. §edinta s-a tinut in casa unui simpatizant.
Eram

prezenti

Leonte

Rautu,

§eful

redactiei,

§tefan

Voicu,

Petru

Navodaru, eu §i inca cineva pe care nu mi-1 amintesc. Curand a sosit §i
Forif. Intra, ne dam mana, ne a§ezam pe scaune. El se uita la noi, aprinde o
tigara, tace. Tacem §i noi, a§a ne instruise Rautu, care-1 cuno§tea mai bine.
Tace el, tacem noi. Tigara e pe terminate. Eu, ca sa-1 ajut sa inceapa, dau sa
deschid gura, dar Rautu ma trage de maneca. Am inteles. «A§teptati ca
tacerea sa devina §i pentru el insuportabila. Abia atunci va vorbi», ne
prevenise el. A§a a §i fost. Dupa a doua tigara a rupt, in sfar§it, tacerea".
Din pacate, memorialistul nu dezvaluie numele gazdei §i nici nu ofera
detalii despre discutiile purtate la acea §edinta conspirativa. De§i, in
cuprinsul volumului autorul schiteaza un scurt portret al tatalui sau §i
descrie succint prima casa parinteasca, Sorin Toma nu aminte§te nimic
despre cel de-al doilea imobil in care a locuit impreuna cu parintii sai
(Alexandru §i Sidy Toma, nascuta Sara Margulis) fi care a fost folosit in
mai multe randuri pe post de casa conspirativa a „Scanteii" ilegale (strada
Elena Cuza nr. 72). Sorin Toma, Privind inapoi. Amintirile unui fost ziarist
comunist, Bucure§ti, Editura Compania, 2004, p. 54, pp. 140-141. Intr-unul
din cele trei dosare de cercetare intocmite de Comisia Controlului de
Partid/Colegiul Central de Partid pe numele lui Sorin Toma, se afla o
declaratie data de acesta cu prilejul unei perchezitii domiciliare produse in
februarie 1938. Potrivit documentului, Toma locuia la acea data in casa
parintilor sai de pe strada Elena Cuza nr. 72, alaturi de sofia sa, Ana Toma,
nascuta Grossman (viitoarea sotie din anii '50 a primului $ef al DGSP,
generalul-maior de Securitate Gheorghe Pintilie, zis „Pantiu§a"). Conform
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Conform spuselor sale, din redactia „Scanteii" mai faceau
parte la acea data (1935) studentul medirinist Mircea Balanescu,
romancierul §i gazetarul Ion Calugaru, jurnalistul Paul
Teodorescu, muncitorul tipograf Ion Pancu §i un frizer basarabean.
De regula, §edintele de sumar aveau loc la domidliul lui
Calugaru72, atunci cand acesta nu era acasa, sau la frizerul amintit,
unei autobiografii date pe 5 septembrie I960, Sorin Toma a delimit
urmatoarele pozitii pana la numirea sa in Agitprop-ul CC al PCdR:
membru

UTCdR

(iun.

1932-?);

membru

in conducerea

colectiva

a

Organizatiei Comuniste Studentesti condusa de Dan Rautu (oct. 1932-?);
a

membru al PCdR din iunie 1933. In prima jumatate a anului 1934 a fost
arestat alaturi de alti membri ai conducerii organizatiei studentesti
comuniste (Valter Roman, Ilie Berlizon, Ghita Gross etc.), fiind pus in
libertate dupa 24 de ore. Ulterior, a fost prom ovat ca membru in Agitpropul Comitetului Judetean Ilfov al PCdR $i redactor al oficiosului filialei
„Steagul Ro$u" (febr.-iun. 1934), iar apoi in Agitprop-ul CGSU condus de
A

Iosif Chisinevschi (iul. 1934). In vara anului 1934, resortul de agitatie si
propaganda al organizatiei de partid a Capitalei era condus de Leonte
Rautu, in subordinea caruia se aflau: Stefan Voicu, Valter Roman, Buzea
Sinkar etc.; secretar al Ligii Contra Brutalitatilor (?-dec. 1934); secretar al
Agitprop-ului Comitetului Judetean

Ilfov al PCdR si redactor-sef al
a

„Steagului Rosu" (ian. 1935-ian. 1936). In prima jumatate a anului 1936 a fost
„atras" in Agitprop-ul CC al PCdR si in redactia „Scanteii", participand
totodata si la traducerea unor materiale de propaganda sovietice si la
redactarea catorva brosuri tiparite sub egida CC al PCdR (1936-1940). ANIC,
Fond CC al PCR-CCP, Dosar T/959 (Toma Sorin), f. 300, ff. 321-340.
A
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In noiembrie 1954, pe frontispiciul casei din strada Elena Cuza nr. 72 care
a adapostit redactia „Scinteii" (1934-1938) a fost am plasata o placa
A

comem orativa cu urm atoarea inscriptie: „In aceasta casa, in care a locuit
academicianul poet A. Toma (tatal lui Sorin Toma, redactor-§ef al
„Scinteii" in perioada 1947-1960-n.n.), intre anii 1934-1938 a funcHonat
redactia ilegala a ziarului «Scinteia»". In cadrul ceremoniei, la care au
participat reprezentanti ai Sfatului popular al Capitalei §i ai Comitetului
de partid al orasului Bucure§ti, a luat cuvantul secretarul Comitetului
amintit, §tefan Cruceru. Vezi Scinteia din 16 noiembrie 1954. §edintele de
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iar legatura cu conducerea partidului era asigurata prin
intermediul unui anume „Alexandru" (posibil Solomon Schein sau
§tefan Fori§), membru in Biroul Politic §i Secretariatul CC al PCdR
(decedat dupa 23 august 1944).
lata cum i§i amintea Zaharia perioada petrecuta in redactia
„Scanteii" ilegale:
A

In 1935, dupa desfiintarea Ligii contra prejudecatilor, eu am fost predat
ca legatura de partid secretariatului CC pentru redactarea //Scinteii",
am organizat la Ion Calugaru primele §edinte pentru redactarea
„Scinteii", nu cu el de fata; a§a cum se obi§nuia, gazda participa numai
la momentul politic, atunci cand se facea analiza acelui moment §i
trebuia fiecare sa participe ca sa cunoasca §i viata politica §i cea de
partid, orientarea politica a partidului (...) Activitatea in aceasta
redactie era cam urmatoarea: faceam articolul respectiv la §edintele de
redactie corectam materialul, apoi pe cale tehnica era predat la
tipografie. In §edintele de redactare era §i Alexandru, secretarul
comitetului central73.

Casa conspirativa a frizerului este amintita de acelasi Zaharia
§i intr-un articol de presa aparut in 1959, insa nici de aceasta data
autorul nu indica exact numele gazdei §i adresa acesteia:
N-am mai fost de foarte multi ani prin fundatura Dristorului. Cum o fi
aratand oare astazi camaruta frizerului, in care se intalnea in 1936
redacfia „Scanteii" ilegale, condusa de un secretar al Comitetului
Central, mort un an mai tarziu la Jilava? (este vorba de Crosneff-n.n.)74
sum ar s-au tinut §i in alte locatii clandestine, a§a cum precizeaza §i
Zaharia, insa imobilul definut de tatal lui Sorin Toma (strada Elena Cuza
nr. 72) nu adapostea §i tipografia care edita ziarul.
73

„Ilie Zaharia (Amintiri), octombrie 1972", Institutul de studii istorice §i
social-politice de pe langa CC al PCR din Bucure§ti (1972). ANIC, Colectia
60, Dosar nr. 682, ff. 12-13.

74 Ilie Zaharia, „Bucure§ti-centru al presei antifasdste", in Presa noastra,
septembrie 1959, nr. 9/1959, pp. 15-16.
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Zaharia rememoreaza §i momentul in care Gheorghe
Crosneff i-a luat locul lui „Alexandru" in Secretariate CC al PCdR
§i, in mod automat, pozitia de coordonator al „Scanteii" fi
Agitprop-ului (Zaharia nu le cunoftea adevaratele identitati, ci
doar pseudonimele de partid). Dupa o perioada petrecuta la
„Scanteia", Crosneff i-a transmis ca „din motive conspirative", 1-a
scos din colectivul redactional, nemaiputandu-i incredinta sarcini
pe „linia presei ilegale"75. Fiind nemultumit de motivatia oferita,
Zaharia 1-a chestionat cu prilejul unei intalniri intamplatoare cu
acesta, petrecuta pe strada Popa Nan din Bucurefti. Zaharia 1-a
abordat pe Crosneff intr-un mod care nu respecta cutumele
activitatii clandestine ale PCdR:
a

Intr-o zi, locuind la frizerul acela din raion - despre care am spus - era
str. Raion (este vorba de Calea Raionului, viitoarea strada Theodor
Sperantia-n.n.) unde am

spus ca am tinut nifte fedinte pentru

„Scinteia", m-am intalnit pe str. Popa Nan cu Ivan Crosnev (Gheorghe
Crosnef-n.n.) fi 1-am oprit, spunandu-i ca eu nu sunt de acord cu
modul de a spune ca, din motive conspirative v-a determinat ca eu sa
nu mai lucrez. „Ce m otive?" - am intrebat eu - „hai sa ne lam urim ".
A

^

Intai a fost foarte focat fi mi-a atras atentia ca nu se opre§te in strada
oameni, mai ales din conducere fi „sa ftii ca rn-ai speriat fi eram gata
sa scot pistolul, pina ce te-am recunoscut". Ne-am plimbat apoi
putintel fi m-a intrebat unde am lucrat la Bacau, m-a intrebat unde am
locuit la Bacau, daca am stat langa spital; am afirmat ca langa spital,
d ar nu cel evreesc unde era unui trotkist, ci langa celalalt spital de stat,
comunal. Atunci s-a lamurit fi a spus c-o sa mai am vefti de la el. §i in
felul acesta eu am aflat ca motivele conspirative care, i-au determinat
poate sa ma retraga din viata „Scinteii", era acuzatia ca eu af fi inca de
la Bacau trotkist fi agent de siguranta76.
73

„Ilie Zaharia (Amintiri), octombrie 1972", Institutul de studii istorice fi
social-politice de pe langa CC al PCR din Bucurefti (1972). ANIC, Colectia
60, Dosar nr. 682, f. 14.

76 Ibidem, f. 14.
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Relatarea lui Zaharia ne prezinta §i o particularitate specifics
militantilor comuni§ti proveniti din randul minoritatii bulgare.
Revolverul sau pistolul erau accesoriii indispensabile in recuzita
revolutionarilor de profesie bulgari din acei ani. Gheorghe
Vasilichi, secretar al Comitetului ora§enesc al PCdR Bucure§ti §i al
Comitetului judetean Ilfov al PCdR (1930 - 1932) vorbe§te in
memoriile sale despre armele de foe aflate in permanenta asupra
comuni§tilor basarabeni §i dobrogeni77 (amintim aid §i alti membri
marcanti ai DRO sau PCdR care purtau la ei pistoale sau revolvere:
Petre Borila, Petre Gheorghe, Dimitrie Ganev).
In cele din urma, la nivelul conducerii PCdR s-a constituit o
comisie formata din Ilie Pintilie, §tefan Voicu §i Mihai Diaciuc,
alias „Dascalescu", care urma sa analizeze suspidunile de
„trotkism" ce-1 vizau pe Zaharia78. Pe parcursul derularii
cercetarilor, care au durat un an de zile (1936 - 1937), Zaharia a
fost suspendat din colectivul „Scanteii", acolo unde primea §i o
remunerate semnificativa, fiindu-i interzisa totodata §i semnatura
in presa legala controlata de partid79.
V\

77

Mihai Burcea, „Judecarea comuni§tilor in timpul razboiului. Procesul lui
Petre Gheorghe", in Adrian Cioroianu (editor), Comuni§tii inainte de
comunism. Procese $i condamnnri ale ilegali$tilor din Romania, Bucuresti,
Editura Universitatii din Bucure§ti, 2014, pp. 312-313. Despre cele doua
revolvere pe care Dimitrie Ganev le purta in permanenta asupra sa, vezi §i
Col. Magistrat P. Cetate, Conspiratia comunista in Romania $i evrcica Ana
Pauker in fata Justitiei Militare, 1941, p. 25 (volum disponibil la Biblioteca
Academiei Romane).

78 Comisia incerca sa afle in ce au constatat relahile pe care Zaharia le avusese la
Bacau cu cativa social-democrati din localitate (1933-1934). La acea vreme,
social-democratii erau catalogati drept sodal-fasd§ti.
79 „Ilie Zaharia (Amintiri), octombrie 1972", Institutul de studii istorice §i
social-politice de pe langa CC al PCR din Bucure§ti (1972). ANIC, Colectia
60, Dosar nr. 682, f. 15. Zaharia nu a respectat intru totul dispozitia de
partid, continuand sa publice in gazeta „Excelsior", insa fara sa-§i semneze
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Totodata, militanta comunista Rodica Bortoi (nascuta Rebeca
Goldstein, sora teroristului Max Goldstein, fugita in URSS cu
cateva luni inainte de a fi condamnata in contumacie la munca
silnica pe viata, in „Procesul din Dealul Spirii" in care fusese
judecata alaturi de fratele ei) revenise clandestin in tara in iulie
1936, fiind insarcinata de Sectia romana a Comintemului sa
contacteze Secretariatul CC al PCdR, via Moise Dubinschi. Intr-o
autobiografie data pe 17 ianuarie 1950, Rodica Bortoi vorbeste
despre legaturile sale „superioare" preluate la intoarcerea in
Romania (Dubinschi si Crosneff), boala lui Crsoneff si activitatea
depusa in redactia „Scanteii":
Prima intalnire cu secretariatul am avut-o prin Vlad, care a fost un
timp legatura mea. Dupa aceia am tinut legatura cu tov. Crosnef, care
imi dadea sarcini in legatura cu „Scanteia". Acest tov. care mi s-a parut
foarte bun si devotat §i care era grav bolnav de tuberculoza, a cazut, a
fost tinut la Jilava §i a murit acolo. Tot pe aceasta linie am avut
legatura cu tov. Mircea Balanescu. In acel timp am dat cateva articole
in „Scanteia" ilegala de dem ascare a trotkismului contrarevolutionar,
care se transformase in banda fascista de spioni (pe atunci la Moscova
a avut procesul lor). Deasemenea in acest sens ajutat de un tov. pe care
nu-1 tin minte (este vorba de Gheorghe Dumitru-n.n.), am scris o
bro§ura mica care a fost publicata $i raspandita ilegal80.

La randul sau, publicistul comunist Paul Teodorescu, care
semna frecvent articole de opinie in presa democrata („Adevarul
articolele cu pseudonimul literar pe care il va adopta ca nume dupa 1945
a

(Ilie Zaharia). In cele din urma, Comisia constituita ad-hoc a stabilit ca
acuzatia de ^rotk ism " adusa lui Zaharia s-a dovedit neintemeiata (in 1937
a fost numit instructor al CC al Ajutorului Ro§u din Romania). Zaharia
afirma in amintirile sale ca la acea vrem e acuzatia de „trotkism " era mai
periculoasa decat cea de a fi colaborator al Sigurantei.
80 Autobiografie semnata de Rodica Bortoi la data de 17 ianuarie 1950.
ANIC, Colectia 53, Dosar B/208, f. 23 (Borzoi Rodica).
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literar", „Raza" sau „Cuvantul liber"), vorbe§te intr-o autobiografie
data la 11 iunie 1966 despre partidparea sa la cateva sedinte
redactionale ale „Scanteii" ilegale, incepand cu primavara anului
1936. La acea data se afla sub arme la Regimentul 2 Artilerie Grea din
Bucure§ti, insa, fiind incorporat cu termen redus, benefiria de
permisii §i concedii, avand calitatea de „osta§ decazarmat". Crosneff
i-a trasat sarcina de a realiza un reportaj referitor la marea
demonstrate antiguvemamentala organizata de PNT in Capitala, in
ziua de 31 mai 193681. La aceasta manifestatie, la care au luat parte
drca 70.000 de oameni, au partidpat §i cateva sute de comuni§ti care
au scandat lozind impotriva guvemului „fasdzant Tatarescu", pentru
eliberarea Anei Pauker, amnistierea detinutilor politid, legalizarea
PCdR §i pentru formarea unui guvem al Frontului Popular (dupa
modelul Frantei §i al Spaniei):
A

In 1936, de§i eram militar, am fost chemat la cateva §edinte ale redactiei
„Scanteii", organul CC al PCR, cu Gh. Crosnef, secretar al CC §i
redactor-§ef, Mircea Balanescu §i Ilie Zaharia. Din insarcinarea tov. Gh.
Crosnef, la 31 mai 1936 am partidpat la marile manifestatii de front
popular din Capitala, asistand la trecerea coloanelor de manifestanti prin
A

81

In dosarul sau personal intocmit de Ministerul de Interne pe numele lui
Paul Teodorescu (fiu al primarului liberal al ora§ului Calara§i) se afla o
nota intocmita cu o zi inaintea demonstratiei din 31 mai 1936, in care se
arata ca acesta activa in „sectiunea de agitatie $i propaganda a partidului
comunist din Romania, impreuna cu §tefan Fori§, Isidor Pomarleanu §i
A.

altii identificati la acest serviciu". In majoritatea dosarelor personale ale
gazetarilor comuni§ti sau simpatizanti se regasesc astfel de documente
care atesta supravegherea lor permanenta (Gheorghe Dinu, §tefan Voicu,
Miron Radu Paraschivescu, George Macovescu, Alexandru §ahigian), ceea
ce ne indica faptul ca aparatul represiv era la curent cu actiunile
intreprinse de „elementele de penetratie comunista" in presa legala. Nota
din 30 mai 1936, elaborata de Sectia a IV-a din Corpul Detectivilor, privind
„Identificarea comunistului Paul Teodorescu". ANIC, Fond 95, Dosar nr.
19540, f. 7 (Teodorescu Paul).
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piata N. Balcescu, purtand pe sus pe C. Trandafirescu (muncitorul
comunist Constantin Trandafirescu-n.n.) fi la marea intrunire de la
Arenele Libertatii (Arenele Romane-n.n.), intocmind un material asupra
acestor demonstrate populare la lupta antifascists82.

In amintirile depuse la Institutul de studii istorice §i social
politice de pe langa CC al PCR, Teodorescu vine cu amanunte
suplimentare referitoare la colaborarea sa temporara cu periodicul
coordonat de Crosneff, afirmand ca impresiile culese de la
demonstratia din 31 mai 1936 au fost publicate in „Scanteia":
Defi, cum spun, eram inca in serviciul militar, chiar eu am facut
relatarea care a aparut in „Scanteia" asupra acestor manifestari fi am
mai colaborat cu o seama de informatii fi casete politice fi luari de
pozitie, pana ce in cursul acestui an a fost dizolvata din hotararea CC
redactia; eu am fost mahnit fi de abia anul trecut am aflat cauza; din
cauza unei clevetiri, unul dintre redactorii pomeniti fiind suspectat de
trotkism, fiind suspendat din activitatea de partid, declanfandu-se o
ancheta s-a constatat ca era vorba de un omonim al lui Ilie Zaharia, tot
din Bacau, care era in vremea aceea un fel de curier al Intemationalei a
IV-a (fondata de Leon Trotki-n.n.) fi astfel ca fi altii, Ilie Zaharia a avut
de suferit ponoasele83.

Marturia lui Teodorescu coincide cu cea a lui Zaharia,
oferindu-ne in plus o informatie importanta. Din cauza
suspiciunilor care planau asupra lui Zaharia, redactia „Scanteii,/ a
fost desfiintata printr-o dispozitie a conducerii PCdR (posibil
§tefan Forif). Publicatia a continuat sa apara pana in 1939, insa sub
coordonarea unei noi echipe.
82

Autobiografie semnata de Paul Teodorescu la data de 11 iunie 1966.
ANIC, Colectia 53, Dosar T/37, vol. I, f. 72.

83

„Paul Teodorescu (Amintiri), noiembrie 1972". Institutul de studii istorice
fi social-politice de pe langa CC al PCR din Bucurefti. ANIC, Colectia 60,
Dosar nr. 662, ff. 75-76.
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Un alt gazetar care a activat in redactia „Scanteii" la jumatatea
anilor 3 0 a fost Petre Navodaru. In perioada 1934 -1940, Navodaru
(membru de partid din 1933 §i absolvent al Facultatii de Drept din
Bucure§ti - februarie 1935) a lucrat in cadrul Colegiului de presa
ilegala din Agitprop-ul CC al PCdR. De asemenea, a facut parte din
colectivele de redactie ale gazetelor ilegale ale CC al UTCdR,
„Tanarul leninist" §i „Studentul comunist", precum §i din cele ale
PCdR, „Steagul ro§u" (organ al Comitetului judetean al PCdR Ilfov) §i
„Scanteia" (organ al CC al PCdR), care erau §apirografiate sau tiparite
la multiplicatoarele „Gestettner". Pe langa aceste sarcini, Agitprop-ul
i-a atribuit si misiunea de a coordona o serie de periodice legale
controlate de PCdR („Glasul femeii", „Arena", „Era noua" §i „Cadran")
in care Navodaru a publicat mai rnulte articole sub pseudonime
literare.-Prezentam un fragment din amintirile lui Petre Navodaru
care vizeaza perioada petrecuta in cadrul Agitprop-ului CC:
In toate aceste publicatii am scris bineinteles articole semnate cu
diverse pseudonime, deoarece nu era atat problema popularizarii unui
redactor sau altuia ci sa umplem publicatia cu articole pe cat se poate
de bune, §i sa nu arate ca este scrisa de foarte putini (...) Cat a vreme am
facut parte din redactia „Scinteii" ilegale, intii a „Steagului ro§u", era
uzul ca articolele noastre sa fie citite de Colectivul de redactie,
M 9
imbunatatite dupa sugestiile celorlalti tovara§i §i acolo am invatat
disciplina unei redactii foarte laconice, deoarece in prima etapa §i
Scinteia dar §i celelalte ziare ilegale erau trase la multiplicator. Spatiul
era foarte limitat §i se ftia ca un articol poate sa cuprinda 300 de
cuvinte daca avea o singura coloana §i 600 sute daca avea doua
coloane, ziarul. §i fire§te ca astazi mai zambim de lucrurile acestea,
articolul trebuia sa fie complet sa nu scape din vedere nici problema
taraneasca §i problema coloniala §i nici celelalte probleme. Dar in
perioada aceea a fost o ucenicie utila §i ne straduiam ca materialul pe
care-1 facem sa fie pe inteles §i era just ca fiecare material in parte sa fie
complet inchegat deoarece nu ne adresam unui cititor despre care sa
fim asigurati ca va mai citi §i numarul urmator, deoarece era o presa
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ilegala care se distribuia in conditii foarte grele §i implicit nu erai deloc
sigur ca cititorul va avea continuitate nu te puteai referi la anumite
lucruri

ca

cunoscule,

deoarece

fusesera

dezbatute

in numerele

anterioare ale ziarului. Redactia noastra era restransa §i desigur ca nu
putea fi rolul redactorilor sa mearga sa culeaga materiale de pe teren.
Aceste materiale erau culese in mod sistematic §i prin legatura noastra
cu partidul cu organizatia din Bucure§ti la Steagul Ro§u, cu Comitetul
Central

cand

era

vorba

de

„Scinteia"

noi

primeam

materiale

informative despre actiuni in fabrici, arm ata pe care trebuia sa le
grupam , sa le redactam in a§a fel ca sa incapa in spatiul restrans de
care dispuneam incit sa fie pe inteles. Parte din aceste materiale erau
redactate de anumiti oameni care nu aveau nici experienta scrisului,
dar aceste materiale erau foarte pretioase pentru noi §i ele constituiau
oarecum fluxul viu de viata care sprijinea presa noastra ilegala, caci
altfel ar fi fost alcatuita numai din articole teoretice §i din lozinci §i ar fi
fost

desigur

mult

mai

putin

interesanta.

Colectivul

nostru

de

AGITPROP a sprijinit la un moment dat §i organizarea de ziare de
intreprinderi. Erau foi de 4 pagini intitulate „La Beca Ro§ie". Beca era o
fabrica textila care erau ocazionale legate de o actiune concreta de
greva sau de revendicari in fabrica respectiva (greseala de transcrieren.n). Aceste foi de intreprindere erau foarte bogate, aprovizionate cu
material informativ de catre chiar celula din intreprinderea respectiva
§i au jucat un rol destul de im portant in organizarea actiunilor
revendicative in fabricaw.

Stefan Fori^ mentioneaza intr-o autobiografie data la
Comintern (29 iulie 1940), ca perioada in care s-a aflat sub
indrumarea lui Crosneff a fost una prolifica pentru aparatul de
propaganda al PCdR. Foris a colaborat cu Crosneff pana la
trimiterea primului ca $ef al delegatiei romane la Congresul
Mondial al Pacii de la Bruxelles (sfarsitul lui august 1936):

84 „Petre N avodaru (Am intiri)", Institutul de studii istroice §i social-politice
de pe langa CC al PCR din Bucure§ti (1972). ANIC, Colectia 60, Dosar nr.
587, ff. 22-23.
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Pe linia presei am avut mai multe succese

(conduceam gazete

antifasciste, conlucram la „Zorile", „Dimineata", „A devarul" etc.). Am
creat o organizatie de partid la „Era N oua" (primul num ar a aparut in
februarie 1936 sub directia scriitorului §i publicistului progresist N. D.
Cocea, avandu-1 ca secretar de redactie pe tanarul gazetar comunist
Miron Radu Paraschivescu; a fost interzisa de autoritati in primavara
anului 1936-n.n.), un colectiv pentru ziarele burghezo-dem ocratice §i
un colectiv pentru presa antifascists. Am recrutat membri noi de partid
dintre

ziari§ti.

Am

fost cooptati

$i

in

redactia

„Scinteii",

sub

conducerea tov. Krosnev85.
A

In ciuda acestor succese repurtate de aparatul de
propaganda, conducerea partidului nu a reu$it sa realizeze unele
dintre cele mai importante obiective prevazute in programul
politic al PCdR de la acea vreme: un front unic proletar cu socialdemocratii si un front popular antifascist cu toate formatiunile
politice, inclusiv cele burgheze (principalul partid vizat de
comunisti era PNT), care aveau ca deziderat lupta impotriva
extremei drepte. Toate conciliabulele initiate in acest sens cu unii
dintre liderii celor doua formatiuni politice din opozitie au e§uat
(de regula, pertractarile cu reprezentantii partidelor democratice
erau purtate de $tefan Fori§ sau Lucrefiu Patra§canu).
Cat despre genul gazetaresc preferat (reportaj, ancheta,
pamflet) sau stilul scriiturii practicate de Crosneff, nu ne-am putut
forma o imagine clara, intrucat nu am intrat in posesia articolelor
scrise de acesta la „Pravda,/, iar marea majoritate a articolelor
publicate de gazetele PCdR erau nesemnate. Nici consultarea
colectiei „Scanteii'/din perioada in care Crosneff a fost responsabil
cu indrumarea Agitprop-ului si implicit a oficiosului central al
partidului (1936) nu ne-a oferit prea multe detalii despre
semnatura acestuia din acelea§i motive (numele celor care
85 Cristina Diac, „$tefan Fori§, prototipul revolutionarului de profesie", in
Arhivele Totalitarismului, nr. 3-4/2013, p. 214.
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desfasurau activitate redactionala erau absente din paginile
ziarului). Putem doar presupune ca scriitura acestuia era una
angajata, caracteristica presei muncitoresti §i care avea rolul de a
mobiliza lucratorii din fabrici $i uzine sub stindardul PCdR si al
luptei impotriva fascismului.

Activitatea in structurile de conducere ale PCdR
(mai - octombrie 1936)

Cele cateva luni de zile in care Crosneff s-a aflat in pozitia de
secretar al CC al PCdR §i coordonator al agitatiei si propagandei
partidului au constituit o perioada efervescenta in istoria
ilegalitatii PCdR.
Amintim aici participarea a circa doua mii de comunist la
marea demonstrate antiguvernamentala a PNT din 31 mai 1936.
Prin lozincile scandate §i placardele afi§ate la marea manifestatie a
opozitiei, comuni§tii au reu§it sa-§i faca auzite principalele mesaje
§i linii directoare ale politicii lor. La nici o luna distanta, partidul a
reu§it sa-§i mobilizeze activul §i sa dea o riposta ferma bandelor de
legionari §i cuzi§ti care au atacat redactiile cotidianelor progresiste
(„Adevarul" §i „Dimineata"). In ziua de 21 iunie 1936 cateva sute
de nationalist extremist au dat foe ziarelor amintite, dupa
modelul autodafe-urilor naziste, chiar in fata sediilor redactiilor de
pe strada Sarindar/Constantn Mille. Au avut loc confruntari dure
intre garzile de auto-aparare formate din muncitori tpografi §i
bandele huliganice care solicitau totodata interzicerea celor doua
periodice „comuniste". Ulterior, evenimente similare au avut loc in
marile ora§e din tara, degenerand in adevarate lupte de strada
intre cele doua tabere, soldate chiar cu morti §i raniti. Mai multi
tineri comunist au partcipat la razmeritele de pe strazile Capitalei
purtate cu adeptii celeilalte extreme ideologice (iunie - iulie 1936).
A
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De asemenea, la cateva zile de la izbucnirea Razboiului Civil
din Spania (18 iulie 1936), PCdR a initiat o campanie de ajutorare §i
de popularizare a Cauzei guvernului republican spaniol,
transmitand prin intermediul „Scanteii" un mesaj de solidaritate
cu poporul spaniol86. In toamna acelui an, comuni§tii au constituit
in toata tara Comitete pentru ajutorare a Spaniei republicane, care
aveau menirea de a recruta voluntari §i de a sprijini cu fonduri §i
bunuri familiile celor plecati pe front.
Pentru a identifica testimonialele (referinte §i autobiografii
date in perioada verificarii membrilor de partid §i in anii '50)
referitoare la Crosneff am consultat dosarele de partid ale unor
comuni§ti cu care Crosneff a lucrat in cadrul Secretariatului §i
Biroului CC al PCdR (Vanda Nicolschi, Nicolae Goldberger si
Gavrila Birta§)87, Agitprop-ului sau Colegiului presei ilegale.
Numele lui Crosneff este mentionat trecator, de§i ocupa o functie
importanta in partid, avandu-i drept colegi de idei pe cei
mentionati mai sus.
Un alt izvor asupra caruia ne-am aplecat a fost cel care viza
rapoartele trimise de conducerea partidului din tara catre
Comintern sau structurile PCdR aflate in afara granitelor (Berlin,
Praga, Viena).
Amanunte despre perioada in care a detinut pozitia de
secretar al CC se gasesc intr-un raport cifrat de activitate al
Secretariatului CC al PCdR care acopera intervalul de timp scurs
de la Plenara a V-a largita a CC al PCdR pana in ianuarie 193788.
A

j

*

8(1 „Lupta eroicului popor spaniol §i datoria popoarelor din Romania de a-i
da ajutor", in Scanteia din 1 septembrie 1936. ANIC, Fond CC al PCR-Sectia
propaganda §i agitatie, Dosar nr. 61/1936.
87 ANIC, Colectia 53, Dosar B/148, vol. I §i vol. II (Birta§ Gavril), Dosar G/107
(Goldberger Nicolae), Dosar N /104, vol. I §i vol. II (Nicolschi Vanda).
88 „Raport asupra activitatii Secretariatului dela Plenara V-a largita a CC al PCR.
Iulie 1936 - Januarie 1937". Documentul este semnat de „Mircea" la data de 15
ianuarie 1937. ANIC, Fond CC al PCR-Cancelarie, Dosar nr. 8/1937.
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Potrivit documentului, dupa instalarea noului Secretariat al
CC al PCdR, conducerea partidului a demarat procesul de
„prelucrare" a documentelor Plenarei cu activul de partid
(aproximativ 60 - 80 de membri) §i cu membrii de rand, in
conformitate cu hotararile adoptate la Plenara a V-a largita de la
Praga din mai-iunie 1936 (prima plenara tinuta de la incheierea
lucrarilor celui de-al VH-lea Congres Mondial al Internationalei
Comuniste, vara anului 1935). Resortul de care se ocupa Crosneff
era aspru criticat, intrucat diseminarea documentelor Plenarei s-a
facut in absenta rezolutiilor scrise care au aparut mult mai tarziu la
tipografia „Scanteii". Totodata, tentativele intreprinse de
Secretariat de a propaga documentele Plenarei in presa legala au
suferit un e§ec lamentabil89.
Pe de alta parte, raportul cifrat aprecia rezultatele obtinute
de „Valeriu,/ in fruntea §colii de partid din Bucurefti, care, cu
prilejul „trecerii sale in alta munca" a fost desfiintata.
La preluarea noii sarcini, Crosneff §i-a intocmit un plan de
munca §i a schimbat componenta Agitprop-ului cu o echipa noua,
formata din Moise Dubinschi (,,0"), Stela Moghiorof („E") §i Mircea
Balanescu („F")90. O prima masura implementata de noul colectiv al
Agitprop-ului a fost cea de infiintare a unei §coli de cadre la Cluj. O
intreaga retea de astfel de §coli profilate pe cursuri de scurta durata
urmau sa fie infiintate in toata tara. La inceputul anului 1937, §coala
de la Cluj avea 20 de cursanti impartiti pe 4 grupe de studiu.
Seminariile erau serale, bisaptamanale, cu o durata de 3 ore.

89 Ibidem,

f. 40.

90 Numele ilegali§tilor din conducerea partidului sunt criptate in raportul
cifrat cu initiate scrise cu majuscula. Descifrarea lor se gase§te in interiorul
dosarului care contine raportul lui „M ircea"

fi s-a facut pe baza

amintirilor lui Nicolae Goldberger fi Anton Tatu Jianu, in 1967. ANIC,
Fond CC al PCR-Cancelarie, Dosar nr. 8/1937.
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Raportul lui „Mircea" consemna §i alte realizari sau
neajunsuri ale Agitprop-ului §i gazetarilor de la „Scanteia" din a
doua jumatate a anului 1936, precum dedzia de a scrie pe intelesul
celor cu o instructie §colara precara sau absenta sintezelor din
paginile „Scanteii":
O munca speciala a Agitpr. a fost editarea §i redactarea Scanteii §i a
altor materiale de partid. Acest colectiv conducandu-se de cateva
recenzii §i directive ale BP (Biroul Politic-n.n.) a scos 6-8 numere de
Scanteia. Trebuie spus ca aceste num ere au fost un pas insemnat
inainte

pentru

imbunatatirea

Scant.

Colectivul

a

reu§it

ca

corespondentele din fabrici §i uzine sa fie mai numeroase §i sa fie
scrise chiar de muncitori, nu a§a cum se intamplea adesea inainte ca
corespondentele din fabrici §i uzine erau scrise de functionary de
partid. Afara de aceasta Scanteia a reu§it in masura insemnata nu
numai sa apara la timp, dar sa fie §i actuala §i sa poata servi, intr-o
A

masura oarecare, de material de directive a CC pentru activul lui. Inca
un plus al Scanteii din ultima vrem e a fost ca articolele in marea lor
majoritate nu mai erau lungi §i academice. De unde inainte Scanteia
avea 6 sau 10 articole, ultimele Scantei aveau de la 30 pana la 40
articole tratand foarte multe probleme. Totu§i n-am reu§it in masura
suficienta de a transforma Scanteia intr-un ziar in care membri de
partid §i muncitorii, - in forme de informatii scurte - sa poata gasi
raspuns la toate problemele actuale, care framanta viata politica a tarii
§i mai ales viata politica a Partidului nostru. Trebuie spus aci ca
articolele mari teoretice in presa noastra nu da nici activului ceea ce
vrem noi. Problemele teoretice de care se ocupa activul de partid mai
ridicat politice§te, el le gase§te astazi mai u§or in presa care patrunde
in tara, fie in Izvestia, fie in Journal de Moscou, fie in literatura
franceza de partid, care prin diferiti intelectuali sau chio§curi sosesc in
tara. Activul mijlociu §i mai ales membri de partid din org. de jos nu
au destula pregatire pentru a prelucra articolele lungi, dar mai ales nu
au conditiunile corespunzatoare de prelucrare. Needucati la citit, mai
ales teroarea ii face pe ei ca sa prinda problemele Partidului cu mult
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mai u§or §i mai efectiv din articola§e scurte scrise fie in Scateia, fie in
Lupta de Clasa, sau chiar in Manifeste91.

Documentul confine §i un capitol dedicat Colectivului „Z"
(celula de partid a presei legale §i ilegale), in care autorul se arata
multumit de efortul depus in interesul Cauzei de catre cei circa 20 30 de gazetari comuni§ti sau simpatizanti care lucrau in presa
democratica de stanga. Munca acestora insa fusese neglijata de
conducerea partidului care nu reu§ise sa o exploateze intr-un
mod corespunzator. Intr-o maniera autocritica, „Mircea" punea
acest e§ec pe seama „sectarismului" existent in sanul
Secretariatului CC al PCdR:
Munca acestor oameni a contribuit la popularizarea lozincelor Congr.
al Vll-lea (al Intemationalei Comuniste desfa§urat la Moscova in vara
anului 1935-n.n.) in tara. Numai sectarismul inradacinat in partidul
nostru ne-a impiedicat pe noi sa ne ocupam mai inainte de aceasta
celula. Multe motive, dar mai ales motive de ordin conspirativ care §i
ele sunt foarte adesea in munca noastra o expresie a sectarismului
nostru, au fost invocate pentru a nu ne apropia de ace§ti oameni (...)
Toata munca editurei noastre pe taramul ilegal, dar mai ales pe
taramul legal ar fi facut pa§i insemnad inainte daca organizam din
timp munca acestui colectiv92.
A

In privinta documentelor §i literaturii de partid, raportul
arata ca anul 1936 a fost unui prolific din punctul de vedere al
volumelor, numarului ^i calitatii bro§urilor tiparite la editura
partidului. O problema ramasa nerezolvata a constat in modul de
distribuire al materialului propagandists, pe care semnatarul
raportului il caracteriza ca fiind „catastrofal":
91

„Raport asupra activitatii Secretariatului dela Plenara V-a largita a CC al
PCR. Iulie 1936 - januarie 1937". Documentul este semnat de „M ircea" la
data de 15 ianuarie 1937. ANIC, Fond CC al PCR-Cancelarie, Dosar nr.
8/1937, ff. 50-51.

92

Ibidem, f. 51.
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Cuvantul Partidului, hotararile CC al Partidului - acest lucru trebuie
spus - nu ajunge la membri prin materialul nostru, ci din gura in gura
sau din ceea ce cadrele partidului sug din presa burgheza93.

Aceasta stare de lucruri se agravase dupa arestarea „lotului"
de 19 comuni§ti in frunte cu Ana Pauker (iulie 1935), atunci cand,
din considerente conspirative, Secretariatul CC al PCdR a intrerupt
total legaturile cu §eful aparatului tehnic al CC al PCdR, in sarcina
caruia se afla distribuirea §i depozitarea materialelor de partid.
Dintr-un raport dedicat activitatii celulei/organizatiei de
partid a presei din Agitprop-ul CC al PCdR, intocmit la 6 luni de la
decesul lui Crosneff, aflam ca structura responsabila cu
indrumarea gazetarilor §i scriitorilor in presa legala era
subimpartita in 5 sectii: Sectia ziari§tilor profesioni§ti (alcatuita din 7
gazetari care lucrau la „Adevarul", „Dimineata", „Credinta",
„Prezentul,/ §i „Rampa,/; coordona mai multe campanii initiate de
partid precum: lupta pentru pace in cadrul Comitetului National
pentru Pace, ajutorarea Spaniei republicane §i alegerile comunale),
Sectia scriitorilor (alcatuita din 6 scriitori §i un editor care colaborau
la saptamanalele de stanga din Capitala: „Azi"/ „Viata
romaneasca", „Reporter" etc.), Sectia antifascista (formata din cativa
studenti infiltrati in PNT) §i Comisia financiara (alcatuita din doi
membri). In fruntea acestora se afla Biroul de conducere al celulei
presei format din secretarii resorturilor amintite §i unul dintre cei
doi membri ai Comisiei financiare94.
In perioada in care Crosneff a coordonat activitatea
„Scanteii,,/ gazeta §i-a continuat linia ideologica dogmatica trasata
%

A

/V

93

Ibidem, f. 57.

94

Raport nesemnat din 5 iulie 1937 intocmit de un membru din conducerea
celulei/organizatiei

de

partid

a

presei.

Documentul

era

destinat

Secretariatului CC al PCdR. ANIC, Fond CC al PCR-Secpa propaganda §i
agitatie, Dosar nr. 22/1937, ff. 10-14.
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de Comintern $i Congresul al V-lea al PCdR de la Gorkovo (vezi $i
pozitia partidului in „problema nationala" - principiul
autodeterminarii popoarelor pana la despartirea de stat). Din
lecturarea colectiei gazetei pe perioada iunie - octombrie 1936 ne
putem forma o imagine de ansamblu asupra modului in care
conducerea partidului §i resortul sau de propaganda se raportau la
diversele probleme spinoase din epoca (multe dintre articolele
aparute in aceasta perioada erau redactate sau supervizate de
Crosneff). Limbajul era unui dur §i intransigent: Provinciile istorice
ale Romaniei erau considerate „regiuni ocupate" in care traiau
„nationalitatile asuprite"95; PCdR sustinea „mi§carea stilista" din
Basarabia in virtutea dreptuiui la libertatea de constiinta si a luptei
impotriva prejudecatilor; social-democratii erau etichetati drept
„fatam iti" sau „tradatori", deoarece refuzau cu obstinatie sa
infaptuiasca „unitatea proletara" sub forma unei aliante politice cu
PCdR (Frontul Unic Proletar); gazetele democrate din cartierul
presei - „Adevarul" si „Dimineata" - erau catalogate ca fiind
„burghezo-democratice", in timp ce cotidianul nationalist
„Universul" era etichetat drept „monitorul neoficial hitlerist din
Romania",96 iar directorul „Curentului" (Pamfil §eicaru) era
considerat ideologoul fascismului in Romania97; asasinarea
liderului „Cruciadei Romanismului" (Mihai Stelescu) era pusa in
seama guvemului Tatarescu-Inculet, care ar fi „dirijat" din umbra
aceasta crima la ordinele lui Codreanu98; totodata, acela^i guvern
era acuzat ca ducea o politica de „razboi, fascism si infometare a
93 „Rezolutie

din

august

1936

asupra

creierii

partidelor

comuniste

teritoriale", in Scanteia din 15 octombrie 1936. ANIC, Fond CC al PCRSectia propaganda §i agitatie, Dosar nr. 69/1936.
96 B. §tefanov, „Ce vrem noi §i ce vor ei", in Scanteia din 15 septembrie 1936.
Ibidem, Dosar nr. 62/1936.
97 „D. Pamfil Seicaru «apara» pe D. Dr. N. Lupu", in Scanteia din 15
septembrie 1936. Ibidem.
98 „ Asasinarea lui Stelescu. Pozitia de «drepti!» Fa^a de Codreanu", in
Scanteia din 1 septembrie 1936. Ibidem, Dosar nr. 61/1936.
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tarii"99. „Scanteia" nu menaja nici Casa Regala pe care o considera
aliata a regimurilor fascist italian si nazist german100.
Chiar daca regulile conspiratiei interziceau folosirea
„legalilor" in activitati ilegale, de multe ori, gazetarii comuni§tii
treceau de la presa ilegala la cea legala, in functie de necesitatile
conducerii PCdR sau ale Agitprop-ului. Astfel, cele doua resorturi
al Agitprop-ului deveneau adesea intersanjabile. De pilda, in
memoriile sale, §tefan Voicu (membru de partid in Colegiul presei
legale) afirma ca in perioada februarie-martie 1938 a fost insarcinat
de catre §tefan Fori§ sa redacteze un material, care urma sa fie
prezentat intr-o §edinta a conducerii PCdR (documentarul ar fi
trebuit sa cuprinda o serie de statistici §i date referitoare la politica
externa §i economica a Romaniei). La acea vreme, Voicu lucra ca
gazetar la prestigiosul saptamanal economic „Excelsior" (infiintat in
februarie 1935 de oligarhul liberal Ion Manolescu-Strunga), fiind
acreditat ca jumalist la mai multe institutii financiare §i profesionale
de profil, de unde reu§ea sa culeaga o serie de informatii pretioase
mi§carii. In vederea indeplinirii sarcinii trasate, Fori§ i-a pus la
dispozitie pentru cateva saptamani o mansarda situata intr-o casa
conspirativa a partidului de pe strada Cuza Voda101.
Dupa arestarea lui Crosneff, presa ilegala a partidului a
intrat intr-o perioada de declin. O scrisoare nesemnata trimisa de
un membru al conducerii operative a partidului din tara
(Secretariatul CC al PCdR) catre Biroul Polite din exterior (cel mai
probabil catre liderul partidului, Boris §tefanov) enumera o serie
de realizari §i insuccese intampinate pana in ziua de 27 ianuarie
A

99 „Jos guvem ul Tatarescu-Inculet-Valer Pop. Guvern de razboiu, fascism si
foamete", in Scdnteia din 15 septembrie 1936. Ibidem, Dosar nr. 62/1936.
100 B. $tefanov, „Jos guvernul Tatarescu-tradatorul tarii! ", in Scdnteia din 1
octombrie 1936. Ibidem, Dosar nr. 67/1936.
101 §tefan Voicu, Vremuri, oameni..., Bucure§ti, Editura Eminescu, 1980, pp.
123-127.
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A

1937. In domeniul presei, misiva arata ca, la acea data, partidul nu
mai tiparea presa ilegala. Toate resursele se indreptau catre
Colegiul presei legale §i gazetarii care semnau in periodicele
influentate sau controlate de partid:
Presa ilegala nu mai scoatem. Numai din cand in cand cate o
instructiune pentru lamurirea org. cum trebuie muncit in diferite
directii. Toata atentia am indreptat-o spre presa legala. Am largit
colegiul presei prin atragerea a catorva tineri, care colaboreaza la o
serie de ziare §i reviste din provincie. Muncim pentru scoaterea unei
reviste despre mersul evenimentelor din Spania; in vederea aceasta am
luat un interview de la consulul spaniol (...) Colegiul mai colaboreaza
la o serie de reviste literare ca Azi, Meridian. Organizeaza cercuri pe
langa

aceasta

revista

in provincie,

care

colaboreaza

§i verifica

materialul acestei reviste. Pentru crearea colegilor de presa §i in
provincie am luat o serie de masuri prin org. noastre, prin scrisori din
partea cercului de presa, de aci, catre diferiti literari §i scriitori §i prin
trimiterea unui tanar de la colegiul de aci deocamdata la Craiova102.

Declinul in care intrase presa partidului §i vidul de putere
creat in urma arestarilor din octombrie 1936 sunt doua cauze
majore care au facut ca reactia partidului fata de ancheta si
procesul liderilor PCdR sa fie una lipsita de vigoare
combativa/,,revolutionara".

102 Scrisoare intitulata „Dragi tovara§i!" din 27 ianuarie 1937 descoperita de
Siguranta pe 31 ianuarie 1937, cu prilejul unei perchezitii efectuate la
domiciliul Ronei Peisahovici (viitoare Ronea Gheorghiu), sotia lui Petre
Gheorghe, lider al Comitetului Judetean Ilfov al PCdR (1941). ANIC, Fond
CC al PCR-Cancelarie, Dosar nr. 16/1937, f. 4-5.

Arestarea lui Crosneff

Pe 27 octombrie 1936, cotidianul nationalist „Universal" i§i
informa cititorii asupra trimiterii in fata Consiliului de Razboi al
Corpului 2 Armata din Bucure§ti a §apte membri ai CC al PCdR:
Constantin Parvulescu, de profesie lacatu§ mecanic, cu domiciliul
in strada Zaharia nr. 23 (condamnat in contumacie la 10 ani
inchisoare), „evreul" Nicolae Goldberger de profesie rihtuitor
(condamnat in trecut la 5 ani inchisoare)103, „supusul bulgar"
Gheorghe Crosneff din strada Traian nr. 201, „evreii" Iuliu

103 La ANIC se gasesc 5 dosare personale intocmite de Ministerul de Interne
A

pe numele lui Nicolae Goldberger. In „foaia personala" completata cu
prilejul arestarii se preciza ca „individul Nicolae Goldberger" fusese
retinut de pe strada de catre organele Directiei Generale a Politiei, in ziua
de 17 octombrie 1936. Documentul mai preciza ca retinutul era recidivist,
avand o condam nare de 5 ani inchisoare pronuntata in ziua de 10 aprilie
1926 de catre Consiliul de Razboi al Corpului 6 Armata din Cluj. ANIC,
Fond 95, Dosar nr. 6234/53574c, f. 3. intr-un alt tipizat com pletat in
momentul internarii in Lagarul de internati politiei de la Targu-Jiu (1941),
se enum erau domiciliile pe care Goldberger le avusese in capitala, in anii
'30-'40: Bulevardul Mara§e§ti nr. 17, strazile Elena Cuza nr. 23 (aici locuia
la momentul incarcerarii din

1936), Alexandru Vlahuta nr. 28 bis,

Apolodor nr. 2 §i Traian nr. 50. Ibidem, Dosar nr. 6234/14438, f. 1. In
documentele elaborate de autoritati, Goldberger apare cu profesia de
cizm ar §i nu de rihtuitor, a§a cum preciza §tirea furnizata de „Universul".
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Orenstein104 (inginer la Directiunea CFR) §i sotia sa Emestina
Orenstein105 (farmacista) din strada Daniel Barceanu nr. 24,
croitoreasa Rozalia Kovaci §i Suzana Bere§, alias „Fezerne" din
strada Teodor Aman nr. 15106.
Articolul nesemnat din „Universul" nu specifica data la care
fusesera arestati (17 octombrie 1936), insa punea accentul pe
originea etnica a majoritatii celor care formau „lotul" pentru a
sublinia caracterul strain al mi§carii comuniste.

104 Inginerul Iuliu Orenstein (n. 1895, mun. Bacau, jud. Bacau), absolvent al
$colii politehnice superioare din Zurich, serviciul militar satisfacut la
Regimentul 1 CFR (lasat la vatra cu gradul de sublocotenent de rezerva).
S-a casatorit cu Emestina Orenstein, nascuta Klein in februarie 1930. Dupa
arestarea sa, Directia Generala a CFR 1-a suspendat din postul pe care-1
a

ocupa la Directia Intretinerii pe intreaga durata a cercetarilor (17 oct. 1936iun. 1937). Va fi reprimit in serviciu incepand cu data de 1 iulie 1937.
105 Ernestina Orenstein, nascuta Klein (n. 14 iul. 1908, com. Pufe^ti, jud.
Vrancea) a intrat in PCdR in 1932, lucrand ca dactilografa in aparatul
tehnic al CC al PCdR $i pe postul de „curier pentru strainatate intre Biroul
Politic $i Secretariatul CC al PCdR". La cateva saptamani de la izbucnirea
razboiului cu URSS a fost intemata in Lagarul de internati politiei de la
Targu-Jiu (10 iulie 1941), de unde, in toamna anului 1942 a fost deportata
in Transnistria. Dupa 23 august 1944, se va casatori cu Chivu Stoica,
„romanizandu-§i" numele in Ecaterina „Tina" Chivu. In perioada iunie
1941-23 august 1944, a fost intemata in lagarele de la Targu-Jiu, Vapniarka
§i Grossulovo. In timpul mandatului de ministru al Afacerilor Extem e
detinut de Ana Pauker (1947-1952), Ecaterina Chivu a ocupat diverse
A

funcfii de conducere in MAE. In anul 1974 s-a pensionat din pozifia de
directoare

a

Centrului

de

documentare

§i

informare

§tiintifica

al

Academiei de $tiinte Sociale §i Politice. La acea data locuia pe strada
Herastrau nr. 6, avand un alt patronim, Ecaterina Micu (divortase intre
timp de Chivu Stoica). ANIC, Fond CC al PCR-Sectia gospodaria de parlid,
Dosar nr. 4/1974.
106 „§apte conducatori comuni§ti au fost inaintati Consiliului de Razboi", in
Universul din 27 octombrie 1936.
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„Universul" nu oferea prea multe amanunte despre aceasta
afacere judiciara, marginindu-se la doar cateva precizari sumare
despre profilul retinutilor (profesiile, domiciliile sau pozitiile ocupate
in mi$care). Astfel, cititorii periodicului au mai aflat ca la domiciliul
croitoresei Rozalia Kovaci s-au gasit unele ,.materiale'" §i „mijloace"
folosite „pentru sprijinirea mi§carii revolutionare comuniste"'107.
Constantin Parvulescu ar fi fost retinut de la domiciliul sau „in
momentul in care se pregatea sa piece la Moscova - cu pa§aport fals a i documente, prin care sa dovedeasca Komintemului activitatea
revolutionary a partidului comunist din Romania §i sa primeasca noi
fonduri §i instructiuni". Despre Gheorghe Crosneff se afirma ca ar fi
fost „monitorul Kominterului in Romania trimis de Moscova ca sa
indrumeze §i sa controleze mi§carea anarhica din tara"; ing. Iuliu
Orenstein ar fi fost „reprezentantul mi§carii comuniste la CFR", iar
Suzana Beres ar fi activat pe post de curier/persoana de legatura cu
membrii grupului108.
Informatiile publicate de „Universul" fusesera obtinute chiar
de la Siguranta, care, in data de 24 octombrie 1936, finalizase
formalitatile birocratice in acest caz, trimitandu-i pe arestati in fata
procurorilor militari. Dosarul cazului intocmit de Siguranta
confirma cele scrise de ..Universul". Aici se regase§te o adresa a
directorului general al Directiei Generale a Politiei catre Consiliul
de Razboi al Corpului 2 Armata din Bucure§ti (24 octombrie 1936)
prin care arestatii au fost deferiti justitiei militare109 §i un referat
(datat 23 octombrie 1936) ce continea rezumatul cercetarilor.

107 Idem.
108 Idem.
,lW Adresa nr. 64727S din 24 octombrie 1936 semnata de catre Constantin
Cem at, director general al Directiei Generale a Politiei catre primul
comisar regal al Consiliului de Razboi al Corpului 2 Armata din Bucure§ti.
ANIC, Colectia 96-Procese intocmite de organele Justitiei, Sigurantei §i Jnndarmeriei
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Din referat110 aflam ca cele 7 arestari au fost efectuate de
Sectia a 4-a din Corpul Detectivilor in urma unor indelungate
„supravegheri". Pe baza informatiilor obtinute din interiorul
mi§carii comuniste, care indicau faptul ca, in dimineata zilei de 17
octombrie 1936, Parvulescu urma sa piece la Moscova, via Praga,
agentii Sectiei a 4-a au trecut la arestarea §i perchezitionarea
acestuia in timp ce se afla pe o strada din apropierea casei sale.
Asupra sa, politi§tii au descoperit un pa§aport fals cehoslovac pe
numele „Karl Kadet" ce urma sa fie folosit in momentul trecerii
granitei prin punctul de frontiera „Nicolae Titulescu"111 (la acea
data, Parvulescu era dat in urmarire general!, intrucat se sustragea
de la executarea unei pedepse de 10 ani inchisoare pronuntata in
urma cu un an de Consiliul de Razboi al Corpului 2 Armata).
Deplasandu-se la locuinta lui Parvulescu din strada Zaharia nr. 23,
Siguranta a descoperit mai multe materiale ilegale de propaganda
(bro§uri, ziare clandestine, manifeste) §i rapoarte/instructiuni ale

pentru comuni§ti, militant! ai mi§carii muncitore§ti §i ai organizatiilor de masd
revolu tionare, 1917-1944 (in continuare Colectia 96), Dosar nr. 6808, vol. II, f. 13.
110 Ibidem, ff. 14-25.
111 Punctului de frontiera Halmeu i se schimbase denumirea in „Nicolae
Titulescu" cu cateva luni in urma, insa pa§aportul lui Parvulescu purta
inca insemnele §i §tampila cu vechea denumire expirate intre timp
(Halmeul era binecunoscut in epoca pentru produsele de contraband!
traficate, cat §i pentru

tranzitarea

sa de catre

filierele clandestine

comuniste: corespondent! ilegal!, curieri sau voluntari pentru Brig!zile
Internationale). De asemenea, documentul de c !l!to rie aflat in posesia lui
Parvulescu avea viza de intrare in ta r! din 15 octombrie. Apeland telefonic
punctul de frontier! „Nicolae Titulescu", politi§tilor din Bucure§ti li s-a
r!sp u n s c ! in evidentele granicerilor nu figura nicio persoan! cu numele
de Karl Kadet care s ! fi trecut hotarul legal in ziua de 15 octombrie. Mai
mult, stand de vo rb ! cu proprietara casei in care Parvulescu locuia cu
chirie, agentii au aflat c ! in dimineata zilei de 17 octombrie, Parvulescu ii
spusese c ! avea sa piece curand c !tre frontiera cu Cehoslovacia.
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PCdR, insa inainte de a patrunde in casa, agentii 1-au arestat si pe
Nicolae Goldberger care tocmai parasea imobilul (la perchezitia
corporala efectuata i s-au gasit cateva documente §i o scrisoare din
care reie§ea apartenenta sa la partid). La domiciliul lui Parvulescu
se afla §i „tehnica" sa, Suzana Bere§, alias „Feszerne", zisa
„Luiza"112, cu care acesta traia in concubinaj (si la locuinta acesteia
112 Suzana Bere§ - Parvulescu, alias „Luiza" (n. 1898, mun. Tam aveni, jud.
Mure§ - d. 7 apr. 1942, mun. Bucuresti), provenea dintr-o familie saraca
din Transilvania. Ramasa orfana de tata la scurt timp dupa nastere,
Suzana a fost incredintata bunicilor spre cre^tere din cauza saraciei in care
traia mama sa. Pana la varsta de 10 ani s-a ocupat cu cre§terea ga§telor
satului, cand a plecat de acasa pentru a-§i castiga existenta (alfabetul il va
invata la 26 de ani, dupa intrarea in partid). A muncit la diferiti patroni
din Ardeal. Dupa implinirea varstei de 17 ani s-a casatorit cu un muncitor
cazangiu din Sibiu, Frederic Bere$, care va deceda un an mai tarziu in
A

urma unui accident. In urma relatiei cu Frederic Beres a rezultat un copil
pe care il va creste cu greu, intrucat abia i§i gasea de lucru. Se va casatori
ulterior, pentru a doua oara, cu un frizer care mai avea 4 copii dintr-o
A

^

casatorie anterioara. In prima jumatate a anilor '20 a reu§it sa se califice in
meseria de rihtuitoare la o fabrica de incaltaminte, angajandu-se ulterior la
Fabrica „H erdan" din Sibiu, unde a devenit membra a Sindicatelor Unitare
(1923). Un an mai tarziu va fi primita in organizatia locala a PCdR Sibiu,
devenind o activista infocata. Dupa 1924 a divortat de sotul ei, mutanduA

se cu copiii intr-o cam era inchiriata din Sibiu. In 1928, CC al PCdR
dispune chemarea ei la Bucuresti pentru a o incadra in echipa aparatului
tehnic al CC al PCdR (1928 - 1936). Copiii $i-i va interna intr-un orfelinat
pentru a se dedica muncii de partid (va intrerupe legatura cu ei dupa ce
fostul

sot

a

denuntat-o

la

Siguranta

pentru

activitate

clandestine

A

comunista). in lucrarea dedicata fostei sale colege de suferinta, Ecaterina
A

Chivu ii creioneaza un portret encomiastic: „In acest timp Suzana
transporta geam antane cu manifeste, brosuri, §i instructiuni ale PCR in
toate colturile tarii, fiind un exemplu de curaj, devotem ent ^i spirit de
sacrificiu. Pentru ea nu au existat sarcini pe care sa i le fi incredintat
Partidul si pe care sa nu le fi indeplinit. Era foarte iubita §i apreciata
pentru cinstea, vigilenta §i initiativa de care dadea dovada. $tia sa iasa din
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agentii au gasit o suma de bani §i materiale de propaganda
ilegale). Din strada Zaharia, agentii s-au deplasat la domiciliul
sotilor Orenstein (strada Barceanu nr. 24) unde s-au gasit alte
„documente compromitatoare", precum §i o ma§ina de scris marca
„Underwood"113, iar de aici la domiciliile lui Gheorghe Crosneff
imprejurarile cele mai critice salvand materialul de Partid si strecuranduse din ghiarele Sigurantei, pe a-i carei agenti stia sa-i pacaleasca (...)
a

Suzana a fost de multe ori arestata si maltratata. Indata ce se elibera,
incepea din nou munca in alt oras sub alt num e". Dupa eliberarea din
inchisoare (1939) s-a angajat ca rihtuitoare la o fabrica de pielarie din
Capitala, insa dupa cateva luni de zile va fi concediata din cauza agitatiilor
comuniste pe

care

le provoca

printre

muncitori.

Dupa izbucnirea

razboiului a fost cooptata in Comitetul Central al Apararii Patriotice, unde
a activat pana la deces (1941 - apr. 1942). S-a stins din viata la Spitalul
Colentina din Bucuresti, in urma unei afec^iuni cardiace capatate in
detentie (jumatate din corp ii era paralizat la momentul decesului). Vezi
Ecaterina Chivu, Suzana Parvulescu, Editia a Il-a, Federatia Fo§tilor
Detinuti ^i Internati Politiei Antifascisti, Bucuresti, 1948. Pe 11 iunie 1948,
cu prilejul Zilei Internationale a fostilor detinuti politiei (instituita de
Federatia Internationala a Fostilor Detinuti Politiei in amintirea eliberarii
Lagarului de concentrare de la Buchenwald) au avut loc mai multe
evenimente comemorative organizate de PMR la fostul

Penitenciar

Doftana, la mormintele muncitorilor decedati pe 8 noiembrie 1945 (Parcul
National), la Sala Dalles (unde a conferentiat Constantin Parvulescu), cat $i
la locul de veci al „neinfricatei luptatoare pentru cauza poporului, Suzana
Parvulescu" (cimitirul „Colentina" din Bucuresti, actual „Reinvierea"). La
comem orare au participat cativa membri de partid din perioada ilegalitatii
care au cunoscut-o pe defuncta, delegati din partea Comitetului orasenesc
al PMR Bucuresti, ai Comisiei Sindicale din Judepjl Ilfov, UTM, UFDR §i
muncitori de la intreprinderile „Dambovita", „Voina", „Stoia", „IMS".
Natalia Mustata, reprezentanta a UFDR a sustinut un scurt discurs
comemorativ, prin care a evocat „figura luminoasa" a Suzanei Parvulescu.
Scanteia din 14 aprilie 1948.
113 In acea zi (17 octombrie 1936), Iuliu Orenstein se afla la locul de munca din
A.

Gara de Nord (sediul Directiei IntreHnerii Caii a Directiei Generale a CFR).
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(strada Traian nr. 201) §i al Rozaliei Kovaci (strada ing. Saligny nr.
4). La Crosneff s-a gasit „un mare stoc de documente
compromitatoare" (multe dintre documentele gasite la Parvulescu
§i Crosneff fusesera batute la ma§ina de scris a Ernestinei
Orenstein), iar la Rozalia Kovaci un „depozit de material
agitatoric, compus din manifeste, bro§uri §i ziare, toate aparute
clandestin". Singura locuinta ramasa necercetata a fost cea a lui
Nicolae Goldberger, care, in cursul anchetei preliminare, a refuzat
cu „incapatanare" sa-§i declare domiciliul (este §i motivul pentru
care in „Universul" nu a aparut adresa la care locuia).
a

In timpul zilei a fost convocat telefonic la biroul §efului sau, unde il
a§teptau doi comisari de politie, care 1-au rugat sa-i insoteasca la sediul
Sigurantei, unde se afla si sotia sa, pentru a da o declaratie. Aici a fost
retinut impreuna cu sotia sa. Dupa trei zile de la retinere, Iuliu Orenstein a
fost supus unui interogatoriu in cursul caruia a aflat ca la domiciliul
conjugal fusese efectuata o perchezitie in urm a careia au ie§it la iveala o
serie de docum ente socotite de politi§ti ca avand un „continut com unist".
Ulterior, Orenstein le-a declarat agentilor Sigurantei ca pachetul de
docum ente cu caracter comunist ii fusese lasat tem porar sotiei de o
cuno^tinta de-a ei (Aneta Bla§ca), dar care nu s-a mai intors dupa ele. De la
A

Siguranta, inginerul a fost trimis la Inchisoarea militara Jilava, unde a fost
tinut in izolare timp de aproape trei luni (26 octombrie 1936-18 ianuarie
1937). A fost eliberat din arest preventiv la data de 18 ianuarie 1937 pe
baza unui referat elaborat la data de 12 ianuarie 1937 de catre capitanul
magistrat Virgil Ta§cau (substitut de raportor la Tribunalul Militar din
Bucuresti), care a fost aprobat de comandantul Corpului 2 Armata
(generalul de divizie adjutant Constantin Ilasievici) in ziua de 16 ianuarie
1937. Documentul capitanului Tascau stabilea, in mod surprinzator,
inexistenta faptelor imputate lui Iuliu Orenstein, propunand in final
punerea sa in libertate, intrucat nu ar fi fost „periculos ordinei publice".
Vezi Declaratia data de Iuliu Orenstein la data de 29 ianuarie 1938 $i
Referatul nr. 1 din 12 ianuarie 1937 semnat de catre capitanul magistrat
Virgil Tascau, substitut de raportor la Tribunalul Militar din Bucuresti.
ANIC, Fond 95, Dosar nr. 121642, f. 25 (Orenstein Iuliu), Dosar nr. 121643,
ff. 55-57 (Orenstein Iuliu).
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Pe baza cercetarilor intreprinse, referatul elaborat de Sectia a
4-a din Corpul Detectivilor conchidea:
Toate documentele gasite sunt concepute in termeni extrem de violenti
§i contin ofense la adresa M.S. Regelui, contra guvernului, contra
institutiilor tarei §i un indemn fatif la revolutie, tinzand ca prin razboi
civil sa rastoarne actuala forma de guvernamant §i sa instaureze un
guvern sovietic. De asemeni se gasesc documente prin care se dau
instructiuni agentilor comuni§ti, de modul cum trebuie sa procedeze
pentru a patrunde in toate organizatiile muncitore§ti, cetatene§ti,
sportive, culturale, de binefacere, oficiale §i particulare, in organizatii
§i partide politice, in §coli, in cazarmi §i pretutindeni, cu scopul de a le
acapara §i in urma de a Ie servi scopului final urmarit de ei - revolutia.
Se mai gasesc §i o serie de rapoarte din care se vede ca cei arestati sunt
printre conducatori §i fac parte din comitetul central al partidului
comunist din Romania, inlocuind fostul comitet central, arestat §i
condam nat in frunte cu Ana Pauker, Coleff §i ceilalti114.

Din acest referat reiese ca, in momentul producerii
arestarilor agentii nu fusesera informati asupra importantei pe care
o detineau in ierarhia comunista o parte dintre cei retinuti (trei
dintre ei erau secretari ai CC al PCdR, dintre care unul fusese
insarcinat de Biroul Politic de la Viena cu indrumarea muncii
Secretariatului din tara, fiind practic lider al comuni§tilor din
Romania - Nicolae Goldberger).
Documentul contine §i caracterizarile sumare intocmite pe
numele celor arestati si din care mai aflam ca Gheorghe Crosneff a
recunoscut verbal apartenenta la mi§care, insa a refuzat sa faca
acest lucru §i in scris. Despre Gheorghe Crosneff, alias „Otto
Bergman" se afirma:
Nu are domiciliu stabil §i a locuit provizoriu in strada Traian Nr. 201.
Nu are alta profesie decat cea de agent revolutionar (...) La Directiune
1,4 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. II, ff. 16-17.
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este cunoscut posedand dosarul Nr. 9133 a.s. ca vechi activant
revolutionar. Din documentele gasite in domiciliul sau rezulta cu
prisosinta ca numitul este trimisul Komintemului ca indrumator §i
observator
Comitetului

al

mi^carii

Central

al

comuniste
partidului

din

Romania,

comunist,

dand

biroului

directive
politic

§i

comitetului de agitatie §i propaganda, precum §i DROului (organizatia
din Dobrogea). A recunoscut verbal activitatea sa revolutionary,
refuzand insa sa dea o declaratie scrisa115.
»

Chiar daca Goldberger nu le-a marturisit politi§tilor unde
domicilia, ace§tia aveau destule dovezi pentru a-1 pune sub
acuzare. In urma documentelor gasite la perchezitia corporala §i a
filajelor repetate s-a stabilit ca acesta a avut mai multe intalniri cu
Suzana Bere§ §i Emestina Orenstein in cursul carora au facut
schimburi de colete §i bani.
In timpul confruntarilor desfa§urate la Siguranta, arestatii nu
au recunoscut ca se cuno§teau intre ei, respingand categoric
acuzele politi§tilor. In ciuda evidentelor, Parvulescu a negat ca 1-ar
fi cunoscut pe Goldberger, de§i acesta fusese arestat chiar in
pridvorul casei sale. Mai mult, proprietarii imobilului (sotii
Bandula) declarasera in scris ca ii vazusera in repetate randuri pe
Goldberger §i Suzana Bere§ intrand la Parvulescu in casa116.
La 30 octombrie 1936117, cotidianul /,UniversuL, revenea cu un
nou articol nesemnat in care anunta trimiterea celor 7 arestati la
Consiliul de Razboi al Corpului 2 Armata in vederea demararii
cercetarilor. „Instructia" a cazut in sarcina comisarului regal
Gruianu - maior magistrat pe langa parchetul militar al Consiliului.
Acuzatii au fost incadrati la articolul 1 din Legea pentru reprimarea
A

At

At

3

a

115 Ibidem, f. 20.
116 Ibidem, f. 24.
117 „Comuni§ti trimi§i in fata consiliului de razboi", in Universul din 30
octombrie 1936.
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unor noi infractiuni contra lini§tei publice din 1924 cunoscuta si sub
denumirea de Legea „Marzescu"118 (la momentul arestarilor,
Bucure§tiul se afla sub stare de asediu).
Odata cu preluarea anchetei de catre organele de justitie
militara, retinutii au fost transferati din arestul Sigurantei la
Lnchisoarea militara Jilava, iar §eful Cabinetului 7 instructie
pendinte de Consiliul amintit (capitanul magistrat Virgil Ta§cau) lea reinnoit mandatele de arestare119.
Anul 1936 s-a incheiat sub auspicii nefaste pentru
conducerea PCdR. Mai multi militanti marcanti din conducerea
UTCdR fusesera judecati $i condamnati la diferite pedepse:
Nicolae Ceausescu, Grigore Preoteasa, Ofelia Manole, s.a. In a
A

«

»

t

A

,ls Articolul 1 al legii stipula: „Simplul fapt al asocierii In scopul de a prepara,
sau de a executa crime in contra persoanelor sau proprietatilor, oricare ar
fi durata asociatiei, sau numarul membrilor ei, precum §i orice intelegere
stabilita in acela§ scop, constitue un delict in contra lini§tei publice §i se va
pedepsi cu inchisoare dela 5-10 ani, cu amenda dela 10.000-100.000 §i cu
interdictiunea corectionala. Se va aplica maximul acestei pedepse cand
asociatia sau acei cari stabilisera intelegerea aveau calitatea de functionari
publici sau vor fi platiti sub orice forma de Stat, judet sau comuna, precum
§i in cazul cand formarea asociatiei sau stabilirea intelegerii s-a facut
intr-un loc consacrat cultului, invatamantului sau educatiunii, sau intr-o
institutiune de Stat, judeteana sau comunala, ori recunoscuta de vreuna
din aceste autoritati". „Legea pentru reprimarea unor noui infractiuni
contra lini§tei publice" adoptata de Parlament la data de 18 decembrie
1924 §i publicata in Monitorul Oficial al Regatului Romaniei din 19
decem brie 1924.
119 „S-au emis mandate de arestare contra unor comuni§ti", in Universal din 7
noiembrie 1936 §i „Confirmare de mandate", in Curentul din 7 noiembrie
1936. Tot la Jilava, in ziua de 22 decembrie 1936, au fost adu§i de la
Craiova cei 19 comuni§ti condamnati in procesul Anei Pauker incheiat in
vara aceluia§i an. „Ana Pauker §i tovara§ii ei adu§i la Jilava", in Universul
din 24 decembrie 1936.
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doua jumatate a lunii noiembrie, la Viena120, au fost arestati in
cursul unei razii doi dintre membrii Biroului Politic al CC al PCdR,
Vanda Nicolschi §i Marcel Pauker, care activau in Capitala austriaca
sub nume false §i cu acte de calatorie contrafacute121 (vor fi expulzati
in Cehoslovacia dupa executarea unei pedepse de noua luni
inchisoare aplicata pentru trecerea ilegala a frontierei). De
asemenea, in ultima parte a anului 1936, Siguranta va da o noua
lovitura mi§carii comuniste prin arestarea a doi dintre fo§tii lideri ai
grevelor ceferiste din februarie 1933: Ilie Pintilie §i Vasile Bagu.

120 Sediul Biroului Politic al CC al PCdR a fost mutat de la Praga la Viena,
dupa

incheierea

lucrarilor Congresului

al VU-lea

al

Intemafionalei

Comuniste (vara anului 1935). Operatiunea a fost coordonata de Nicolae
Goldberger din insarcinarea CominternuluL Autobiografie semnata de
Nicolae Goldberger la data de 19 iunie 1949 (Bucuresti). ANIC, Colectia
53, Dosar G /107 (Goldberger Nicolae), f. 25, Dosar N/104, vol. II (Nicolschi
Vanda), f. 8.
121 „Arestarea comunistului Marcel Pauker la Viena. Ce au stabilit organele
anchetatoare. Un birou special de propaganda pentru Rom ania", in
Curentul din 22 noiembrie 1936.

Moartea in detentie
*

A

In autobiografia lui Goldberger la care ne-am mai referit
anterior, semnatarul afirma ca regimul de detentie de la Jilava din
acei ani a fost unui deosebit de aspru. Din momentul intrarii pe
poarta inchisorii, Goldberger a fost introdus la izolare unde a
ramas timp de 13 luni de zile. Dupa finalizarea anchetelor
Sigurantei, arestatii fusesera trimi^i la o inchisoare militara,
intrucat, la acea data, Capitala se afla sub stare de asediu, iar
procedurile judiciare pentru aceste spete se derulau si in
conformitate cu prevederile Codului Justitiei Militare, care
stipulau transferarea intr-un loc de detinere administrat de armata:
La Jilava am fost linut la izolare 13 luni cu cel mai groaznic regim. Era pe
timpul lui Savinescu din Doftana §i Maiorul Mateescu Comandantul
inchisorii Jilava care tinea corespondenta cu Savinescu din Doftana122.
A

In mod intamplator, chiar oficiosul central al PCdR „Scanteia" - publicase in editia din 15 octombrie 1936, asadar cu
doua zile inaintea producerii arestarilor, un apel referitor la
conditiile grele de detentie de la Inchisoarea militara Jilava:
At

Cei liberati povestesc ca detinutilor Li se da de luni de zile, drept orice
hrana, o jumatate paine pe zi. Sunt izolati unii de altii si nu au decat
122 Autobiografie semnata de Nicolae Goldberger la data de 19 iunie 1949
(Bucure§ti). ANIC, Colectia 53, Dosar G/107, f. 25.
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jumatate de ora de plimbare zilnic. Bataile si sicanele din partea
ofiterilor nu mai contenesc. $tiri mai amanuntite n-au nici cei eliberati
din cauza izolarii. Cine sunt detinutii politiei antifascist! de la Jilava ?
Sunt muncitori cazuti in ghiarele justitiei de clasa, fiindca au luptat
contra fascismului, pentru pace §i libertate, victime ale starii de asediu,
sunt

membri

ai

diferitelor

partide

politice -

national-tarani^tii,

comuni$tii, etc. - $i oameni care in viata lor n-au facut „ politica" dar
care azi s-au ridicat in front unic pentru apararea democratiei $i
dreptului celor multi la bucata de paine rapita de bogati123.

Autorul apelului, T. Stefanescu (cel mai probabil un nume
fictiv dat de gazetarii „Scanteii"), afirma ca printre cei intemnitati
la Jilava se aflau putini comunisti. Marea masa a detinutilor politiei
era formata din muncitori grevi§ti, tineri participant la
demonstratiile antifasciste din vara acelui an si cei 26 de membri ai
Blocului pentru apararea libertatilor democratice (organizatie
infiintata de PCdR in 1935 care a fost interzisa de autoritati in
aprilie 1936). Pentru a pune capat ^barbariilor" petrecute in aceasta
„Poarta catre Doftana" (Jilava era inchisoare de tranzit), Stefanescu
facea apel la muncitorii si militantii partidului de a se deplasa la
inchisoare cu hrana, bani §i imbracaminte, de a petitiona organele
militare pentru introducerea „regimului politic" si de a le serie
detinutilor cunoscuti pentru a le ridica moralul124.
§i gazetarul comunist Sorin Toma vorbe§te in memoriile sale
despre regimul aspru de detentie de la Jilava (unde a fost
incarcerat timp de doua luni) pe care insa nu il echivala cu cel de la
„teribila Doftana". In primavara anului 1938, dupa instaurarea
dictaturii regale, Toma §i alti 25 de indivizi suspectati de
apartenenta la mi§carea comunista a fost arestat in urma unei razii
*

%

♦

t

/V

123 T. §tefanescu, „Nu uitati pe antifasci^tii inchi^i!", in Scantcia din 15
octombrie 1936. ANIC, Fond CC al PCR-Sectia propaganda §i agitatie, Dosar
nr. 69/1936.
124 Idem.
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de amploare a Sigurantei Generale (§tefan Voicu, Constantin Agiu,
Grigore Raceanu, Baruh Berea, Mihail Roller, Nicolae Bellu,
Alexandru Leon, §.a.). Conform spuselor sale, agentii Sigurantei iau „plantat" printre haine un exemplar al „Scanteii", care avea sa
constituie „corpul delict" in baza caruia fusese operata retinerea §i
proba principals pentru viitorul proces. Scena s-ar fi petrecut chiar
sub ochii mamei sale care i-ar fi implorat in zadar pe agenti sa nu
recurga la acest gest infam. Dupa o scurta perioada de detentie
petrecuta la Siguranta, arestatii au fost trimi§i la Inchisoarea
militara Jilava, unde se gaseau inchi§i alti „veterani" ai mi§carii
(Ovidiu §andru, Ion Turcu sau Vasile Bagu), cateva zeci de tarani
acuzati de crima de „lezmaiestate", dar §i mai multi lideri legionari
care insa beneficiau de un regim preferential de detentie (cu
exceptia lui Corneliu Codreanu caruia i se aplicase regimul celular,
de izolare). Lotul de detinuti din care facea parte Sorin Toma a fost
„cazat" intr-una din /,camerele,, de detentie care putea adaposti
cateva zeci de arestati (la Jilava a fost inchis in perioada 18 martie 16 mai 1938, fiind eliberat dupa achitarea sa de catre Tribunalul
Militar al Corpului 2 Armata din Bucuresti, prin sentinta nr. 233
din 9 mai 1938125). §i el mentioneaza interdictia administratiei
inchisorii privind dreptul la pachet:
a

Desigur, Jilava nu era teribila Doftana, dar ca loc de detentie, nu
dezmintea standardele. Era un vechi fort militar dezafectat, construit
sub pamant, cu ziduri groase de un metru, indaratul carora §i vara era
frig. Nu orice fel de frig, ci unui deosebit de umed. §tiam ca pe sub
picioarele noastre curgea

rauletul Jilava, de la care inchisoarea

imprumutase binemeritatul ei nume. «Camera» noastra era, de fapt, un
tunel de beton, lung de vreo 20 m, cu doua priciuri de lemn de ambele
parti, de la un capat la altul. Pe ele dormeam. Numai in «curte» foarte ingusta - razbea, timp de o ora-doua, o raza de soare. Ca sa ne
mai incalzim cat de cat §i sa respiram putin aer curat, §edeam cu
125 ANIC, Fond CC al PCR-CCP, Dosar T/959 (Toma Sorin), ff. 430-431.
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schimbul, doi cate doi, pe pervazul lat al unei ferestre - aceasta era
deschisa, dar barata cu gratii groase. Prin aceeafi fereastra venea §i
putina lumina. Nu intamplator am pomenit de aer. La 26 de oameni,
aveam , pentru 24 de ore, doua caldari cu apa de baut. Alte doua
caldari - a§a-numitele «tinete» - serveau pentru toate necesitatile fizice
(...) Cat despre hrana - daca se putea numi astfel...-, s-o inghiti nu-ti
venea, s-o la§i nu-ti ingaduia foamea, pe care oricum n-aveam cum s-o
potolim. Merindele pe care se osteneau sa ni le aduca de la Bucure§ti
parintii, sotiile, prietenii erau respinse sistematic la «control», sub tot
felul de pretexte126.

Pe 27 ianuarie 1937, un lider din conducerea partidului
comunist de la Bucure§ti („Mircea") ii trimitea „Mariei" (membra a
Biroului Politic al CC al PCdR din exterior) o scurta scrisoare in
legatura cu situatia comuni§tilor arestati in octombrie 1936 §i
pregatirile intreprinse de autoritati pentru buna desfa§urare a
procesului care urma sa aiba loc in cursul anului 1937. Autorul
deplangea slaba reflectare in presa a „caderii" §i absenta unei
campanii intemationale, a§a cum se intamplase in urma cu doi ani,
atunci cand fusesera arestati trei membri ai Secretariatului CC al
PCdR, in frunte cu Ana Pauker. Epistola conspirativa descria
regimul de detentie de la Jilava §i semnala agravarea bolii de care
suferea Crosneff:
Baietii sunt la Jilava, iar fetele la Vacare§ti. Regimul din Jilava, in
ultimul timp, este „corect" dar de stricta izolare §i nu se lasa inauntru
nici imbracaminte, nici hrana. Crosneff este foarte bolnav, varsa mereu
sange §i dupa declaratia comandantului inchisorii facute fratelui lui
Crosneff, pe care nu 1-a lasat sa stea de vorba cu el, reiese ca situatia lui
e foarte grava. Comandantul a declarat: Ce mai umbli la el, el nu s-a
gandit la voi. Lasati-1 in pace, o sa mai traiasca 2-3 luni §i o sa se curete.
Nu §tim cum sa aflam despre familia lui: nevasta §i mai ales copilul,
126 Sorin Toma, Privind inapoi. Amintirile unui fost ziarist comunist, Bucure§ti,
Editura Compania, 2004, pp. 49-51.
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daca traie§te. Am dori sa obtinem o scrisorica §i o fotografie a copilului
pentru el127.
A

Intr-adevar, la fel ca in cazul lui Goldberger, Crosneff a fost
„incelulat" la Inchisoarea militara Jilava. Izolarea detinutilor era
permisa §i in unitatile de detine re civile (de pilda cele profilate pe
temnita grea: Doftana, Aiud, Ocnele Mari, Suceava), care se
subordonau Directiei Penitenciarelor pendinte de Ministerul
Justitiei, insa cu o diferenta majora: detinutul nu putea fi tinut in
izolare permanenta, ci doar pe timpul noptii §i nu mai mult de 8
luni de zile (ca forma de pedeapsa).
Potrivit unui raport din decembrie 1936 intocmit de Ajutorul
Ro§u din Romania (organizatia partidului care se ocupa de
intrajutorarea detinutilor politiei §i a rudelor acestora), in toate
locurile de detinere din Romania s-ar fi aflat la acea data circa
1.000 de detinuti politiei proveniti din zona stangii extreme §i
moderate: comunisti, sindicali§ti, national-tarani§ti (aripa stanga),
social-democrati, s.a.128
Acela§i document facea o scurta prezentare a conditiilor de
detentie existente la Sectia detinutilor politiei din Inchisoarea
militara Jilava, dar §i o trecere in revista a raporturilor dintre
incarcerati §i administratie:
9

A

9

9

9

9

X

De^i la marginea Capitalei, regim foarte sever, barbar. Compozitia
variata a detinutilor politiei, lipsa de unitate de conducere, legaturi,
campanie §i sprijin efectiv de afara se resimte in linia cedarilor de catre
127 Scrisoare intitulata „Draga Maria!" semnata de „Mircea" la data de 29
ianuarie 1937. ANIC, Fond CC al PCR-Cancelarie, Dosar nr. 19/1937, f. 3.
128 Raport al MOPR-ului (Ajutorul Ro§u) din decembrie 1936 intitulat
„Regimul

detinutilor

politiei

in

inchisorile

romane§ti,

in

general".

Documentul este semnat „Tudor" (probabil un membru din conducerea
Comitetului Central al Ajutorului Ro§u). ANIC, Fond 4-CC al Ajutorului
Ro$u din Romania, 1923-1937 (in continuare Fond 4), Dosar nr. 581, f. 47.

S IG U R A N JA PE U R M ELE LUI G H EO RG H E CROSNEFF

97

detinuti fata de ad m in istrate. Se spune „sa traiti". Se face corvoada corvezile cele mai gretoase §i grele - §i cu toate acestea detinutii sunt
crunt batuti, intotdeauna fara motiv. Nu se prime§te mancare, bani,
rufe, sapun, medicamente etc. pentru inchi§ii politiei. Nu se acorda
vorbitor familiilor. Nu pot fi de nimeni vizitati. Ne mai pomenit! (sic!)
A

Inchi§ii cer insistent sa li se retraga recursurile (cei care sunt in recurs)
preferand pentru a fi mutati, oriunde - in afara de Jilava - sa ramaie
definitiv condamnati (cazul celor de la Blocul democratic cate 3 ani, celor
care au ars ziarul huliganic Universul cu cate 10 ani) decat sa mai fie
schinguiti §i infometati la Jilava. §i cand te gande§ti ca la Jilava nu mult
in urma inca pe vremea luptelor istorice a ceferi§tilor de la Grivita, in
Jilava era cel mai suportabil regim din inchisori. Regimul (este vorba de
regimul de detinere aplicat detinutilor politiei diferit de al celor de drept
comun-n.n.), e adevarat §i acolo ca^tigat ^i mentinut (subliniere in
original-n.n.) prin lupte §i jertfe grele, dar cum se poate explica pierderea
unor pozitii atat de inaintate (colectiv pe deplin legalizat intr-o
inchisoare militara) intr-o temnita situata totu§i la periferia Bucure§tiului
cu mii de muncitori din industria grea (CFR) fo§ti inchi§i la Jilava §i cu
atatia intelectuali democrati, cu o presa de stanga §i presupusa
independenta se poate ucide prin batai, umilinte §i infometare pe atatia
vajnici luptatori pentru libertatea noastra a tuturor129.

Salutarea cadrelor/militarilor cu formula cazona „Sa traiti!"
era socotita ca fiind o abatere de la „linia" intransigenta a
partidului privind conduita politica adoptata de „revolutionary de
profesie" in timpul recluziunii (un act de slabiciune fata de putere,
de „capitulare").
Din nefericire, nu dispunem de documente elaborate de
administratia militara a inchisorii care ne-ar putea oferi cealalta
perspectiva asupra conditiilor de detentie de la Jilava130.
129 Ibidem, f. 46.
130 Acest loc de detinere

functiona

in conformitate cu

„Regulamentul

Inchisorilor Militare" §i al altor instructiuni §i regulam ente elaborate de
Marele Stat Major sau MApN (de ex. „Regulamentul Serviciului in
Garnizoana"). Conform „Regulamentului Inchisorilor Militare" un arestat
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In opinia noastra, raportul reflecta in buna masura regimul
dur de detentie aplicat de maiorul Alexandru Mateescu in perioada
in care s-a aflat la comanda inchisorii. Este foarte probabil ca tocmai
nerespectarea normelor privind conditiile de detinere sa fi fost
motivul pentru care a fost indepartat din fruntea inchisorii, in cursul
anului 1938 (va fi inlocuit de maiorul Alfred Brussescu). Totu^i, o
afirmatie prezenta in fragmentul din raportul redat mai sus
consideram ca este cu mult exagerata. Daca la Jilava administratia
inchisorii ar fi asasinat in mod sistematic arestatii preventiv sau
condamnatii aflati in tranzit, prin „batai, umilinte §i infometare",
atunci acest lucru ar fi „rasuflat" in exterior, iar presa democratica ar
fi declan§at ample campanii de presa impotriva autoritatilor
militare131. In ceea ce il prive§te pe Crosneff, documentele par sa
preventiv nu putea ramane intr-o inchisoare militara mai mult de 6 luni.
La expirarea acestui termen, retinutul urma sa fie predat unui penitenciar
civil. Desigur, aceasta dispozitie era incalcata adesea de administratia
militara a inchisorii. ANIC, Fond Ministerul de Interne-Diverse, Dosar nr.
24/1934, f. 83.
A

131 In anii '30, Ajutorul Ro§u din Romania a initiat §i coordonat publicarea in
presa democratica a unor petitii semnate de rudele detinutilor comuni§ti
destinate

autoritatilor

(Ministerul

de

Justitie,

Directia

Generala

a

Penitenciarelor, Corpul 2 Armata din Bucuresti etc.) prin intermediul unui
a§a-zis Cornitet pentru apararea detinutilor politiei. De pilda, cotidianul
„Zorile,/ condus de Emil Socor a publicat in cursul anului 1936 cateva
memorii semnate de acest Cornitet in numele rudelor celor intemnitati. Pe
19 septembrie 1936, Comitetul a publicat in „Zorile" un memoriu adresat
iii mod eronat comandantului Corpului 3 Armata (in fapt, era vorba de
generalul de divizie adjutant Constantin Ilasievici, comandant al Corpului
A

2 Armata sub jurisdictia caruia se afla Inchisoarea militara Jilava) caruia ii
atrageau atentia asupra „ororilor savar§ite in inchisoarea Jilava". Potrivit
documentului, detinutii erau tinuti in izolare saptamani in §ir, nu
beneficiau

de asistenta

maltratati

§i

lasati

fara

medicala
ingrijire

(se

mentiona

medicala:

cazul

Teisler,

unor arestati
Anghel

Schor,

Dumitrescu, Dermelici §i Bobalca) §i nici nu aveau dreptul la pachet, bani
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indice faptul ca la Jilava regimul de detentie aplicat comuni§tilor in
timpul mandatului maiorului Mateescu a fost unul inuman.
Un alt raport al Ajutorului Ro§u din 11 iunie 1937 face o
ampla radiografie asupra sistemului penitenciar romanesc §i a
problemelor cu care se confruntau detinutii antifasci§ti. Referinduse la situatia detinutilor politiei de la Inchisoarea militara Jilava,
documentul reproduce un memoriu adresat comandantului
Corpului 2 Armata din Bucure§ti de catre rudele unor incarcerati
(A. Bobalca, B. Mayer, G. Mossier, D. Camingher, Waldman, T.
Baraschi, Popescu §i M. Posen). Ace§tia atrageau atentia asupra
A

sau alimente, etc. Vezi Zorile din 19 septembrie 1936. Un alt memoriu de
sprijinire a detinutilor politiei a fost publicat de presa „burgheza" de
stanga la inceputul anului 1937. De aceasta data memoriul era asum at de o
„delegatie de intelectuali §i muncitori" care depusesera documentul la
redactia cotidianului „Dimineata" in vederea publicarii. Petitia se adresa
mini§trilor Apararii Nationale si ai Justitiei pentru a lua masuri de
imbunatatire a regimului de detentie al detinutilor politiei din Inchisoarea
militara Jilava (MApN), Penitenciarele Vacare§ti, Doftana §i Targu-Ocna
(Ministerul Justitiei). Adica exact locurile de detinere in care se aflau
condamnati politiei comunisti. De altfel, in memoriu este sem nalat $i cazul
detinutului politic Gheorghe Gheorghiu-Dej care fusese „m altratat crunt"
la Penitenciarul Vacaresti de catre mai multi detinuti de drept comun
A

A

legionari. In ceea ce prive§te Inchisoarea militara Jilava, memoriul preciza:
,yTimp de 6 luni de zile §tiri din ce in ce mai alarmante ne parvin despre
tratamentul neuman ce se aplica detinutilor politiei in inchisori. La Jilava
timp de 6 luni, in mod cu totul arbitrar, se interzice orice vorbitor cu
detinutii politiei orice predare de alimente, rufe §i bani pentru indulcirea
trupului

lor.

Detinutii

politiei

sunt

tinuti

intr-un

frig

distrugator,

infometati, strict izolati unii de al|ii, precum §i de cei de afara, astfel ca nici
ei, nici rudele lor, nu mai pot §ti m acar daca mai sunt in viata unii din ei".
Cel mai probabil, §i acest memoriu fusese redactat din initiativa PCdR,
fiind publicat cu sprijinul gazetarilor comunisti sau simpatizanti de la
A

„Dimineata". „In sprijinul detinutilor politiei. Un m em oriu", in Dimineata
din 4 ianuarie 1937.
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administratorului inchisorii care nu ameliorase catusi de putin
regimul de detentie, a§a cum i se solicitase in repetate randuri
printr-o serie de cereri depuse la grefa locului de detinere.
Totodata, semnatarii reclamau faptul ca in ultimele trei luni nu li sa permis sa fie vizitati de rude, iar autorizatiile de libera trecere
emise de comisarul regal le-au fost rupte in fata, in mod ostentativ,
de catre militarii din garda inchisorii. Mai mult:
A

In ciuda frigului §i umezelii care domnesc la inchisoare, ni s-a interzis
timp de trei luni de zile sa dam rudelor noastre inchise, care sufera
aproape in totalitate de tuberculoza §i de reumatism, haine calduroase.
Ne-au fost trimise inapoi pachetele cu lenjeria strict necesara pe care le
expediasem la Jilava, cu urmatoarea mentiune pe mandatui postal de
a

retur: „lnchisoarea Jilava refuza sa permita primirea de pachete, dat
fiind faptul ca ele sunt destinate unor comuni§ti"132.

Raportul Ajutorului Ro§u din Romania se ocupa pe larg §i
de moartea lui Gheorghe Crosneff. Vom cita integral fragmentul
din document care-1 vizeaza pe acesta, intrucat contine mai multe
amanunte care ne pot conduce la ideea ca informatiile asupra
cauzelor decesului au fost culese de la o ruda a lui Crosneff sau de
la un coleg de suferinta din inchisoare:
Vechiul luptator antifascist, Krosnef, a fost arestat, §i aruncat intr-o
celula izolata, umeda §i intunecoasa, avand ca mobilier cateva scanduri
A

care tineau loc de pat. In celula respectiva a fost cuprins de febra, dar
nu s-a intreprins absolut nimic pentru a i se ameliora starea sanatatii.
Dimpotriva au refuzat sa-i dea pana §i a pa ca sa se spele. Intr-o zi cand
era anuntata sosirea unei inspectii, a fost scos in curtea inchisorii unde
i s-a ordonat sa se dezbrace de toate hainele §i sa se spele cu apa foarte
rece.

Avand

temeperatura,

i-a

explicat acest lucru

gardianului,

spunandu-i §i urmarile grave pe care ar putea sa le aiba, daca ar
indeplini ordinul dat, de a se spala cu apa rece. Atunci a fost dezbracat
132 ANIC, Fond 4, Dosar nr. 279, ff. 35-36.
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§i spalat cu forta, iar dupa aceea, adus din nou in celula sa. Drept
pedeapsa pentru ca refuzase sa faca ce i se ceruse in curte, i s-au luat
scandurile pe care dorm ea. A trebuit sa stea §i trei nopti in picioare pe
A

cimentul ud, cu temperatura ridicata. In a patra zi a fost cuprins de o
violenta stare de voma, a inceput sa scuipe sange §i §i-a pierdut
cuno§tinta. Abia atunci, cand se afla deci intr-o stare foarte grava,
directia inchisorii a luat hotararea sa-1 trimita la spital. Dar drumul de la
inchisoare la spital (nu mai putin de 5 km.) a trebuit sa-1 strabata pe jos,
cu mainile §i cu picioarele prinse in lanturi. Dupa ce a parcurs cateva
sute de metri, a cazut pierzandu-§i cuno§tinta, iar soldatii care il escortau
au trebuit sa-1 aduca in spate pana la spital. Sositi la poarta spitalului,
doctorul care era un maior le-a declarat soldatilor ca el nu prime§te
comuni§ti in spital. El a fost deci lasat in hoi, tot legat in lanturi. A fost
in§tiintata familia, dar nu i s-a dat voie sa vina sa-1 vada. Cand membrii
familiei au revenit la poarta spitalului a doua zi, acela§i medic maior le-a
deschis poarta cu un ras sardonic le-a spus: „Acum puteti sa-i vorbiti".
Dar intre timp Krosenf incetase din viata133.
A

In continuare, raportul preciza ca tovara§ii arestati odata cu
el, Constantin Parvulescu §i Nicolae Goldberger, erau supu§i unui
regim de izolare asemanator §i ca administratorul inchisorii i-a
amenintat pe ace§tia de fata cu alti detinuti, spunandu-le ca vor
imparta§i soarta lui Crosneff, daca nu vor respecta regulamentul
de ordine interioara (documentul il indica pe un anume
Constantinescu ca fiind comandant al inchisorii, insa aceasta este o
eroare; cel care comanda inchisoarea era maiorul Mateescu, iar
ofiterul Constantinescu era loctiitorul sau). Documentul din 11
iunie 1937 mai preciza ca de 8 luni nimeni nu mai reusise sa ia
legatura cu detinutii de la Jilava, nemaiputand fi trimise
medicamente, imbracaminte sau alimente134.
In dosarele personale intocmite de Siguranta pe numele lui
Crosneff nu se gasesc decat doua documente care amintesc de
A.

133 Ibidem, ff. 45-46.
134 Ibidem, f. 46.
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decesul acestuia. Primul este o nota din 7 februarie 1937 a Sectiei a
4-a a Corpului Detectivilor, in care se anunta subcombarea
acestuia in dimineata zilei de 6 februarie 1937, la Spitalul militar
din Bucure§ti, din cauza tuberculozei aflate in faza terminals
(detectivii fusesera informati chiar de catre administratia Inchisorii
militare Jilava)135. Cel de-al doilea document este o nota a aceleia§i
structuri de politie (30 martie 1937) in care conducerea Corpului
Detectivilor era informata asupra preluarii §tirii referitoare la
moartea lui Crosneff de catre Agentia telegrafica comunista
„Runa". Jurnali§tii de la „Runa" ii publicasera un scurt necrolog in
„Buletinul de presa" nr. 63/1937 (editat de „Runa"), care se incheia
cu aprecierea ca Gheorghe Crosneff „a fost unui dintre cei mai
fideli §i capabili luptatori din mi§carea comunista"136.
Am consultat colectiile cotidianelor „Capitala", „Universul"
§i „Curentul" (de dreapta), „Adevarul" §i „Dimineata" (de stanga)
pe luna februarie 1937 pentru a vedea daca vestea mortii sale a
aparut in presa centrala. Nu am gasit absolut nicio §tire despre
decesul lui Crosneff. In zilele de 6-8 februarie 1937, paginile
gazetelor bucure§tene erau ocupate cu relatarea procesiunilor
desfasurate cu prilejul repatrierii celor doi legionari morti in
Spania (Ion Mota §i Vasile Marin), prescrierea pedepsei capitale
aplicate comunistului Alexandru Constantinescu in 1919 (evadat la
scurt timp de la pronuntarea sentintei, fugitivul s-a predat
autoritatilor romane abia in 1936) §i revolta marinarilor spanioli
impotriva ofiterilor de pe doua tancuri petroliere stationate in
portul Constanta („Campero" §i „Campomanes").
A

A

135 „Detinutul comunist Gheorghe Crosneff a incetat din viata in spitalul militar
Bucuresti". Document nesemnat este intocmit de Sectia a 4-a din Corpul
Detectivilor la data de 7 februarie 1937. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74, f. 57.
136 „Agentia telegrafica comunista «Runa» scrie despre moartea comunistului
Gheorghe Crosneff, arestat la Bucuresti". Document nesemnat este
intocmit de Sectia a 4-a din Corpul Detectivilor la data de 30 martie 1937.
Ibidem, f. 58.

Procesul

A

In primavara anului 1937 a intrat in vigoare un nou Cod al
Justitiei Militare, ceea ce a condus la desfiintarea Consiliilor de
Razboi §i inlocuirea acestora cu Tribunale Militare. Instanta
militara sub jurisdictia careia intrau toate unitatile militare din
garnizoana Bucuresti s-a constituit la data de 20 mai 1937, atunci
cand, in cazarma „Malmaison" (fostul sediu al Consiliului de
Razboi al Corpului 2 Armata din Bucuresti) a luat nastere
Tribunalul Militar al Corpului 2 Armata, avand in componenta sa
doua Sectii: Sectia I era prezidata de prim-presedintele
Tribunalului - colonelul magistrat Dumitru Balsianu, iar Sectia a
Il-a de catre locotenent-colonelul magistrat Dumitru Constantin137.
Procesul comuni$tilor arestati la Bucuresti in toarnna anului
1936 s-a judecat in cursul zilelor de 16,17 §i 21 iulie 1937 de catre un
complet al Sectiei a Il-a format din ofiteri magistrati (in majoritate) si
ofiteri combatanti („de front"): locotenent-colonelul magistrat
Dumitru Constantin (presedintele Sectiei), maior magistrat Pascal
Georgescu, capitan comandor Stefan Bratianu, capitan Serbescu
Constantin $i capitan magistrat Constantin Firescu. Acuzarea a fost
reprezentata de locotenent-colonelul magistrat Eduard Konya,
procuror militar implicat §i in represiunea impotriva muncitorilor
de la Atelierele CFR Grivita din februarie 1933.
137 Dimineata din 19 §i 22 mai 1937.
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Din nefericire, la ANIC nu se gasesc prea multe documente
rezultate in urma anchetelor instrumentate de Siguranta si
procurorii militari. Exista un singur dosar care contine o copie de
pe sentinta instantei militare de fond, recursurile formulate de
condamnati si o decizie a Curtii Militare de Casatie si Justitie prin
care s-a dispus rejudecarea procesului. Insa, dintr-o nota semnata
la data de 15 iunie 1938 de catre grefierul Tribunalului Militar al
Corpului 2 Armata (Constantin D. Casapu) aflam ca intregul
probatoriu era alcatuit din 5 dosare voluminoase, totalizand 2.332
de file138. Am cautat cele 5 dosare in cele 8 inventare care alcatuiesc
Colectia 96-Procese intocmite de organele Justitiei, Siguranfei §i
Jandarmeriei pentru comunisti, militanti ai mi§cdrii muncitore§ti §i ai
organizatiilor de masd revolutionare, 1917-1944, insa nu le-am putut
identifica. Este posibil ca acestea sa fi „disparut" in timpul
procesului de verificare a membrilor de partid (1948 - 1950) sau sa
se afle in custodia Serviciului Istorie al Armatei din cadrul MApN.
In cazul in care am fi avut acces la dosarele mentionate, am fi
putut afla amanunte despre comportamentul acuzatilor in timpul
cercetarilor si daca au „colaborat" sau nu cu anchetatorii.
Nici in Arhiva CNSAS nu se gasesc documente referitoare la
Constantin Parvulescu, desi la inceputul anilor '60 a cazut in
dizgratia conducerii PMR, iar dupa interventia avuta la Congresul
al XU-lea al PCR (noiembrie 1979) a fost supravegheat indeaproape
de organele de Securitate.
Trebuie luat in calcul $i faptul ca doua dintre persoanele
implicate in aceasta afacere judiciara au ocupat functii importante
in nomenclatura PMR dupa 6 martie 1945. Constantin Parvulescu a
fost sef al Comisiei Controlului de Partid de pe langa CC al PMR
in perioada 1945 - 1960 (structura superioara de partid in custodia
careia s-au aflat majoritatea documentelor elaborate de organele
/V

A

138 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. I, ff. 1-2.
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represive in perioada interbelica), iar Nicolae Goldberger a detinut
pozitiile de §ef al Sectiei organelor conducatoare de partid a CC al
PMR si rector al §colii superioare de §tiinte sociale „A. A. Jdanov"
din Bucure§ti (anii '50). Desigur, ipoteza ca documentele cn pricina
sa se fi „evaporat" din dispozitia celor doi este una pur
speculative, insa ea poate fi luata cu titlu de inventar.
La momentul actual nu detinem nicio proba care ar putea
demonstra faptul ca, in timpul anchetelor, Goldberger si Parvulescu
ar fi facut concesii semnificative „dusmanului de clasa".
Revenind la momentul judecatii. Lucrarile procesului s-au
desfasurat in $edinte publice la cazarma „Malmaison" din Calea
Plevnei nr. 139. In fata instantei au fost adusi doar 4 din cei 7
arestati, intrucat Crosneff decedase in perioada detentiei
preventive, Emestina Orenstein fusese eliberata in ziua de 10 iulie
pentru a putea fi intemata in Sanatoriul „Diaconeselor" din
Bucuresti, acolo unde urma sa fie operata de apendicita, iar sotul
acesteia, Iuliu Orenstein, fusese scos din cauza si pus in libertate
din ordinul direct al comandantului Corpului 2 Armata din
Bucuresti - generalul de divizie adjutant Constantin Ilasievici
(ordinul nr. 25690 din 25 mai 1937)139.
A

139 Ordinul nr. 25690 din 25 mai 1937 prin care generalul Ilasievici 1-a scos de
sub urm arire penala pentru tapta de „asociere pentru pregatire de crime
contra sigurantei statului" a avut la baza o Ordonanta definitiva emisa la
data de 14 aprilie 1937 de catre capitanul magistrat V. Ta§cau, substitut de
raportor la Sectia a Il-a a Tribunalului Militar al Corpului 2 Armata din
Bucuresti, §i rechizitoriul capitanului magistrat Radu Ionescu (com isar
A

regal pe langa aceea§i instanta militara) din 22 aprilie 1937. In Ordonanta
capitanului Tascau, care contine 5 pagini, ofiterul magistrat nominalizeaza
materialele

^com prom itatoare"

suspectului

(articolele

descoperite

dactilografiate:

de

Politie

la

domiciliul

„Politica

sociala

a

Domnului

Bu§ila", „A nu exagera", „Conducerea CFR §i dreptul de petitionare a
personalului", „Inginerii ca salariatii", „Patriotismul D-lui Iorga7', „Ce o sa
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zica Europa", „Plebiscitul germ an", „Apel catre intelectuali, profesioni§ti,
oameni de §tiinta, arti§ti, studenti", „Militarizarea tineretului", „Frica"
etc.) §i opineaza ca „Parte din aceste scrisori sunt compuse de Iuliu
Orenstein §i scrise timp de 3 ani in care se trateaza probleme zilnice sub
forma de polemica de articole pentru publicat, fiind §i scrise la ma§ina,
avand un substrat tendentios. Parte din scrisori sunt copiate din Heine,
dovedind inclinatia numitului catre astfel de poezii. Nu intrunesc nici
unele insa elementul publicitatii §i nici nu constituie o provocatiune
directa la comiterea vreunei infractiuni calificata crima sau delict". Copiile
respectivelor articole se gasesc intr-unul din cele 4 dosare personale
intocmite de Siguranta pe numele lui Iuliu Orenstein. Din lecturarea lor
rezulta ca Orenstein era un intelectual antifascist cu un pronuntat spirit
critic indreptat impotriva autoritatilor represive ale statului (cu accent pe
justitia militara), a societatii patriarhale nationaliste, dar §i a liderilor
politiei din PNL §i ai partidele parlamentare care sustineau guvemul
(Gheorghe Tatarescu, Ion Inculet, Nicolae Iorga, Pamfil ^eicaru). Scrierile
sale constituiau un veritabil rechizitoriu la adresa guvemului, care, in
opinia lui Orenstein, se facea vinovat de incalcarea grava a Legii
fundamentale prin interzicerea drepturilor la libera exprimare si asociere
coroborata cu reprimarea dura a mi§carilor democratice, masurile fiind in
contradictie flagranta cu atitudinea extrem de toleranta manifestata fata de
a

formafiunile politice ultranationaliste. In continuare, ordonanta mentiona
ca in cursul interogatoriilor din noiembrie 1936 §i martie 1937, Orenstein a
admis ca manuscrisele sale aveau un caracter critic, polemic, insa nu a
intentionat nicio clipa a le face publice (in cadrul anchetelor instrumentate
de procurorul militar Ta§cau, Orenstein nu a recunoscut apartenenta la
PCdR §i nici ca i-ar fi cunoscut pe ceilalti acuzati, sustinand ca era victima
unei inscenari). Totodata, pe langa articolele dactilografiate descoperite in
biroul sau, politi§tii au mai gasit copia unui articol publicat in presa
germana referitor la unele date statistice asupra cailor ferate sovietice,
precum §i chitante §i scrisori de multumire primite din partea Frontului
Studentesc Democrat (organizatie satelit a PCdR care activa legal) din care
reie§ea ca Orenstein a oferit sume de bani acestei asociatii (circa 1.100 lei).
Capitanul Ta§cau mai preciza in ordonanta ca biroul lui Orenstein de la
Directia intretinerii din Direcda Generala a CFR fusese perchezitionat, insa
nu s-a gasit nimic „subversiv" (toate referintele culese de politi§ti de la
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colegii sai de serviciu il indicau ca pe un profesionist care nu a fost vazut
^

A

niciodata in preajma unor persoane dubioase). In concluzie, ofiterul
Ta§cau afirma ca manuscrisele descoperite in biroul din domiciliul
anchetatului nu contineau elemente de natura sa pericliteze siguranta
statului §i ca acesta nu avea nicio legatura cu pachetul de materiale
comuniste gasit in camera sotiei sale (printre care se gasea §i un manifest
semnat de liderul PCdR, Boris §tefanov), acolo de unde fusese ridicata §i
ma§ina de scris marca „U nderw ood" (expertiza tehnica stabilise ca
manuscrisele lui Iuliu Orenstein nu fusesera dactilografiate la aceasta
ma§ina de scris). Ordonanta prin care Orenstein era absolvit de orice vina
contine §i un element care azi ne poate parea hazliu, insa in acea epoca era
un lucru tabu. Capitanul Ta§cau ii ironiza pasiunea lui Orenstein pentru
poetul germ an Heinrich Heine §i infiera cutezanta acestuia de a fi
indraznit sa-1 critice pe cel care, la acea vreme, era considerat „apostolul
A

neam ului", Nicolae Iorga. In opinia magistratului, reputatul savant nu
putea fi criticat de un om simplu, acesta fiind doar apanajul rezervat
A

eruditilor sau marilor oameni politiei ai vremii. In mentalul colectiv al
vremii, Iorga era perceput ca fiind un stalp al culturii romane, depozitar §i
apartor al valorilor §i al traditilor romane§ti. Poetul §i publicistul Virgil
Gheorghiu spunea in memoriile sale ca in acei ani, Iorga era „o statuie",
„un m onument national", „cel mai insemnat om din Romania". La final,
A

ordonanta capitanului Tascau preciza: „In concluzie. Tinand seama ca
inginerul Iuliu Orenstein are un mijloc de existenta stabil, coroborat cu
sentimentul de familie, fiind casatorit de 6 ani (...) Adaogand ca la
perchezitia facuta de serviciul sau nu s-a gasit nici o scriere §i ca toti §efii
sai declara ca nu cunosc nici un act, sau fapt subversiv al numitului §i din
contra ca intrebuinta un langaj (probabil limbaj-n.n.) umoristic, altii
tratandu-1 drept neserios, ocupandu-se §i cu traduceri de scrisori din
Heine de unde se degajeaza un astfel de spirit, pe care Orenstein il
imprumuta in conceptele de la dosar, ajungand sa se creada chiar un al IIlea Heine. Numai astfel se explica tupeul §i grandom ania lui Orenstein de
a polemiza chiar cu Dl. Iorga intr-un concept al sau, caci sigur ca altfel nu
indrasnea. Tinand seama ca in afara de astfel de concepte cu caracter
maladiv, care insa nu intrunesc elementul publicitatii, precum §i faptul ca
aceste concepte nu constituie o provocatiune directa la comiterea vreunei
infractiuni calificata crima sau delict, nu i se poate imputa nimic altceva
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lui Iuliu Orenstein, acuzatia ca ar face parte din asocierea subversiva a lui
Krosneff, Parvulescu §i altii, nefiind intemeiata nici cu acte §i nici cu fapte,
neexistand nici un tel de mijloc de probatiune". Orenstein a beneficiat §i
de circumstante atenuante care au condus la imbunatatirea situatiei sale
judiciare: nu avea cazier judiciar, iar restul inculpatilor declarasera la
unison ca Orenstein nu avea nicio legatura cu acuzatiile care i se aduceau.
Dar oare cum a ajuns capitanul Ta§cau la concluzia ca acuzele aduse lui
Iulliu Orenstein de catre Siguranta erau nefondate, in conditiile in care
pachetul cu documente comuniste §i ma§ina de scris fusesera descoperite
in camera sotiei sale ? Cum a reusit Orenstein sa-si convinga anchetatorii
de nevinovatia sa si sa-i determine pe capitanul magistrat Virgil Ta$cau §i
generalul de divizie adjutant Constantin Ilasievici sa aprobe eliberarea sa
din arestul preventiv (18 ianuarie 1937)? De ce acelasi general a dispus
scoaterea lui Orenstein din cauza la data de 25 mai 1937 (vezi Ordinul nr.
25690) desi in spete similare justitia militara era deosebit de aspra,
pronuntand pedepse grele? Se pare ca organele de Siguranta si-au pus
aceleasi intrebari $i au dem arat o investigate discreta chiar in preajma
procesului. Din informatiile culese din mediile comuniste §i „mediile
intime" ale inginerului Orenstein de catre agentii Corpului Detectivilor a
reie^it ca acesta ar fi platit 50.000 de lei pentru a-si capata libertatea,
scoaterea de sub acuzare, disjungerea din proces a sotiei sale (judecarea
separat) si reprimirea in serviciu. In ziua de 16 iulie 1937, comisarul Ion
Taflaru din Sectia a 3-a a Corpului Detectivilor (politist cu reputatie in
combaterea miscarii comuniste) a redactat un referat in care arata ca
familia Orenstein a cheltuit mari sume de bani pentru a ie§i onorabil din
aceasta afacere. Desi documentele Corpului Detectivilor nu indica clar
catre cine s-a indreptat spertul/mita, ele lasa sa se inteleaga ca banii ar fi
ajuns la cei ce s-au ocupat de „in stru cta" sotilor Orenstein, recte capitanul
/V.

Virgil Tascau. In fine, actele consultate nu ne pot conduce catre o concluzie
clara

referitoare

la

acest

aspect,

lasandu-ne

in

zona

speculatiilor/supozitiilor (ofiterul Tascau va fi scos din justitia militara
imediat dupa 23 august 1944). Nu stim ce s-a intamplat cu inginerul
Orenstein dupa incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ultima
mentiune a sa in cele 4 dosare personale de la Siguranta este din 11 iunie
1943, atunci cand un raport al Grupei 1 din Corpul Detectivilor afirma ca
Iuliu Orenstein era grav bolnav (paralizie totala), fiind imobilizat in
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Arestatii au fost introdu§i in boxa sub paza armata, insa fara
„fiare" la maini §i picioare. Inculpatilor li se imputa faptul ca s-au
asociat „pentru pregatirea de crime contra sigurantei Statului", iar
Ernestina Orenstein era acuzata ca ar fi detinut „manifeste
clandestine cu caracter subversiv"140.
De asemenea, pe langa cei 4 inculpati introdusi in sala de
judecata au fost pusi sub acuzare croitoreasa Bertha Toth si fiul
acesteia, pictorul Adalbert Toth, pentru „detinere de manifeste
clandestine cu caracter subversiv $i procurare de locuinta si loc de
intalnire" (acestia fusesera arestati dupa 17 octombrie, asa cum
vom arata mai jos).
Apararea a fost formata din avocati ai Biroului juridic de pe
langa PCdR si avocati care se remarcasera in procesele intentate de
autoritati unor militanti ai mi$carii muncitoresti si ai stangii
democratice.
Astfel, capitanul Alexandru Mateescu din Regimentul 21
Infanterie a fost desemnat de instanta pentru a-i reprezenta din
oficiu pe toti inculpatii, iar printre avocatii alesi de acestia au fost:
Mihail Cruceanu (membru fondator al PCdR) pentru Constantin
Parvulescu, Nicolae Goldberger, Rozalia Kovaci si Suzana Bere§; Ion
Bianchi pentru Constantin Parvulescu si Bertha Toth; Iosif Sraier
pentru Nicolae Goldberger; Gheorghe Ionescu pentru Suzana Bere?
si Rozalia Kovaci; Virgil Mora pentru Adalberth Toth.
In privinta martorilor propusi de inculpati, putem distinge
doua strategii de abordare a procedurii audierilor.
/V

locuinta sa din Bucuresti, strada Popa Petre nr. 36. ANIC, Fond 95, Dosar
nr. 121642, ff. 30-34, f. 84 (Orenstein Iuliu), Dosar nr. 121643, ff. 64-67,
Dosar nr. 6523, ff. 6-8, f. 13. Virgil Gheorghiu, Memorii. Martorul Orei 25,
Bucuresti, Editura 100+1 Gramar, 2003, p. 426.
140 Sentinta nr. 79 din 21 iulie 1937 a Sectiei a Il-a din cadrul Tribunalului
Militar al Corpului 2 Arm ata din Bucuresti. ANIC, Colectia 96, Dosar nr.
6808, vol. I, ff. 17-18.
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Conform directivelor partidului, care stipulau ca procesele
politice urmau a fi transformate in tribune de propagare a
mesajelor Canzei pentru a pune presiune publica pe autoritati,
Constantin Parvulescu si Nicolae Goldberger au propus un numar
impresionant de martori (59). Marea lor majoritate nu avea nicio
legatura concreta cu speta in curs de judecata, fiind persoane
publice care activau in sindicate si partide politice din zona stangii
moderate sau radicale. Printre ei se gaseau lideri comunisti care
activau in sindicatele §i presa legala controlata de PCdR (Ilie
Pintilie, Vasile Bagu, Ion Turcu, Constantin Trandafirescu, Marin
Avramescu, Ovidiu §andru, Anghel Haralambie, Athanase Joja,
Stefan Foris), frunta$i socialisti (Mihail Gh. Bujor §i Constantin
Popovici) si membri marcanti ai aripii stangi a PNT (Ilie Lazar,
Mihail Ralea, Ghita Pop, Octav Livezeanu si Ion Hudita), precum
si conducatori social-democrati §i ai sindicatelor aflate in sfera de
influenta a PSDdR, recte Confederatia Generala a Muncii (Lothar
Radaceanu, Eftimie Gherman, Ion Mirescu, Lazar Maglasu, Petre
Craciun, I. Ehrenfeld). Asa cum era de asteptat, la proces nu s-au
prezentat multi dintre cei enumerati aici, ci doar cativa dintre
membrii §i simpatizantii PCdR: Constantin Trandafirescu, Anghel
Haralambie, Mihai Gh. Bujor, Stefan Foris, Athanase Joja §i
Constantin Popovici.
Aceasta tactica adoptata de avocatii partidului se regaseste si
in procesele altor lideri comunisti din perioada interbelica. De pilda,
la procesul lui Boris Stefanov din 1928, strategia de aparare
elaborata de Comintern a prevazut chemarea la Bucuresti a unor
celebri gazetari si avocati straini, precum si citarea ca martori ai
acuzatilor a unor marcanti lideri politiei (Ion Mihalache, Iuliu
Maniu, I. G. Duca, Nicolae Iorga etc.), inclusiv a $efului Sigurantei si
adjunctului sau Romulus Voinescu, respectiv Teodor Banciulescu141.
La fel s-a intamplat §i la procesul comuni^tilor Ilie Pintilie,
141 Cristina Diac, „Comuni§ti din Romania in arhiva Cominternului: Boris
Stefanov", in Arhivele Totalitarismului, nr. 1-2/2014, pp. 129-130.

111

SIG U R A N JA PE UR M ELE LUI G H EO R G H E CROSNEFF

Alexandria Iliescu, Strul Zighelboim si Ovidiu §andru (1939), atunci
cand apararatorii (unui dintre acestia fiind Ion Gh. Maurer) au
propus o lista de 79 de martori, printre care se numarau si
personalitati marcante ale vietii politice interbelice: Mihai Ralea,
Dinu Bratianu, Iuliu Maniu, Virgil Madgearu, Dr. N. Lupu,
Constantin Vi§oianu, Ion Lugosianu, §.a.
Ceilalti inculpati - Suzana Beres, Bertha Toth, Adalbert Toth,
Rozalia Kovaci si Ernestina Orenstein - au propus in total 19
martori. Acestia nu aveau un profil public, ci erau simpli cetateni
implicati sau nu in aceasta afacere judiciara. Ei fusesera propusi pe
considerentul de a oferi informatii precise in legatura cu procesul
sau doar pentru a intregi portretele inculpatilor.
Ministerul public a propus 5 martori (Toni Starkman, sotii
Bandula - Ladislau $i Ilona Carolina -, Vasilichia Ionescu §i
Constantin Barbulescu), care au fost acceptati si de aparare.
Avand in vedere ca nu am intrat in posesia documentelor
care contin pledoariile avocatilor, actul de trimitere in judecata §i
marturiile depuse de inculpati142 §i martori in fata instantei, vom
prezenta firul evenimentelor petrecute in a doua jumatate a anului 1936
pe baza relatarilor aparute in presa vremii si a sentintei tribunalului,
acolo unde se gasesc in rezumat dezbaterile procesului143.
142 Primul inculpat interogat a fost Constantin Parvulescu, fiind urm at de
Bertha Toth (aceasta a depus m arturie cu ajutorul unui interpret de limba
germ ana, intrucat nu cuno^tea limba romana), Adalbert Toth, Suzana
Bere§, Nicolae Goldberger §i Rozalia Covaci.

Avocatii

au cerut in

unanimitate achitarea tuturor inculpatilor.
143 Cotidianele dem ocrate „Dimineata/' §i „Lum ea rom aneasca" au adoptat
un ton neutru. Inculpatii erau prezentati ca simpli muncitori in timp ce
procesul era considerat ca fiind unui „m uncitoresc". Presa nationalists „C urentur' §i „Universur'’ - §i-a insusit un ton vituperant-xenofob la
adresa acuzatilor pe care ii eticheta drept comunisti aflati in slujba
Cominternului, blamandu-i pe unii dintre ei pentru ca nu §i-au insusit
„limba tarii care le suporta prezenta". Totodata, gazetarii celor doua
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Astfel, in cursul anului 1936, Directia Generala a Politiei a
fost informata despre existenta in Capitala a unei puternice
organizatii comuniste condusa de Gheorghe Crosneff $i ajutoarele
sale, Constantin Parvulescu si Nicolae Goldberger144. Politia nu i-a
arestat de indata ce a fost instiintata, ci i-a pus sub o supraveghere
discreta cu scopul de a strange cat mai multe dovezi in vederea
construirii unui probatoriu solid.
Conform sentintei, arestarile s-au produs in clipa in care un
denuntator a informat Politia asupra iminentei plecari la Praga a
lui Constantin Parvulescu, avand asupra sa un pasaport fals $i
importante materiale de partid (17 octombrie 1936). Numele
informatorului a iesit la iveala in timpul procesului, atunci cand
avocatul Virgil Mora a solicitat instantei clementa pentru clientul
sau - Adalbert Toth
invocand articolul 6 din Legea pentru
reprimarea
unor noi infractiuni contra lini§tii publice (articolul
respectiv ii absolvea de vina pe cei care informau autoritatile
despre existenta unor grupuri constitute in scopul de a comite
crime impotriva sigurantei statului). „Jumalele" de dreapta nu au
dezvaluit identitatea denuntatorului, insa el este mentionat in
ziarul democrat „Dimineata" din 23 iulie 1937:
t

9

9

„jurnale" de dreapta mentionau in context peiorativ faptul ca unii dintre
martori

$i

inculpati

erau

„liber-cugetatori",

refuzand

sa

depuna

juramantul cu mana pe Biblie. Dimineata din 18, 19, 21 §i 23 iulie 1937;
Lumea romaneasca din 23 iulie 1937; Curentul din 18, 19 $i 21 iulie 1937;
Universul din 19 si 23 iulie 1937. Lucrarile procesului nu au ocupat spatii
ample in presa cotidiana a vremii indiferent de orientarea politica a
gazetelor. Diferenta majora de abordare a presei in acest caz (in contrast cu
felul in care a fost reflectat procesul Anei Pauker) poate fi explicata si prin
lipsa de notorietate a comuni^tilor trimi§i in judecata, desi importanta
acestora in ierarhia partidului era similara cu cea a condamnatilor din
lotul Anei Pauker.
144 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. I, f. 25.
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D. avocat Virgil Mora, pentru inculpatul Adalbert Toth, solicita
aplicarea art. 6 din legea Marzescu, ce absolva pe delator. D-sa arata ca
numai datorita declaratiilor clientului sau, s-ar fi descoperit intreaga
organizatie comunista. Solicita achitarea, bazat fiind atat pe lipsa de
dovezi, cat si pe ajuorul dat instructiei, ajutor pe care d-sa il socoate
foarte fructuos145.

Cotidianul de centru stanga „Lumea romaneasca" mergea si
mai departe, atribuindu-i lui Toth un stigmat infamant pentru
subterana comunista - cel de „agent provocator":
Coinculpatul Adalbert Toth care a incercat sa faca declaratiuni in
contra celorlalti muncitori, a sfar^it prin a deveni agent provocator,
invinuindu-si pana si pe propria sa m am a146.
A

In continuare, sentinta prelua un fragment din preambulul
rechizitoriului in care se arata ca, dupa arestarea $i condamnarea
conducerii CC al PCdR (procesul Ana Pauker), Crosneff a fost trimis
de Comintern pentru a reorganiza partidul, putemic afectat de
arestarea Secretariatului CC (vara anului 1935). in fapt, Crosneff
sosise clandestin in Romania la inceputul anului 1935, a$adar
inaintea „decapitarii" conducerii partidului de catre Siguranta. In
tara, mai preciza sentinta, Crosneff a trait cu pseudonimul de
„profesorul Otto Bergman" din Brasov. Sub acest nume a inchiriat o
garsoniera mobilata de la proprietara unui imobil situat pe strada
Traian nr. 101 (Toni Starkman).
Ulterior, Crosneff a inceput sa se intalneasca pe strada $i la
domiciliul sau cu cei cu care impartea banca inculpatilor. De
145 „Desbaterile finale in procesul muncitoresc de la Tribunalul Militar.
Pledoariile avocatilor. Replica d-lui procuror militar. Ultimul cuvant al
acuzatilor. Sentinta", in Dimineata din 23 iulie 1937.
146 „Procesul muncitoresc de la tribunalul militar a luat sfarsit. Acuzatii au
fost condam nati la un total de I 8 I/2 ani inchisoare", in Lumea romaneasca
din 23 iulie 1937.
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asemenea, Crosneff 1-a vizitat in mai multe randuri pe Constantin
Parvulescu la locuinta pe care acesta o inchiriase in strada Zaharia
nr. 23 sub numele de „Niculescu".
La inceputul lunii aprilie 1936, concubina lui Parvulescu,
Suzana Beres, i-a facut cunostinta Berthei Toth cu Vasilichia Ionescu
(martora a acuzarii), proprietara unui apartament din strada
Toamnei nr. 121, cu scopul de a-i inchiria acest apartament, unde sa
locuiasca alaturi de fiul ei, Adalbert. Ulterior, dupa perfectarea
tranzactiei, Bertha i-a subinchiriat o camera „profesorului Otto
Bergman" (iunie 1936) unde acesta a tinut mai multe sedinte
clandestine la care au participat Constantin Parvulescu, Suzana
Beres, Nicolae Goldberger si Rozalia Kovaci.
In cursul dezbaterilor procesului, Bertha Toth a sustinut ca
nu a avut cunostinta de apartenenta la miscarea comunista a lui
Crosneff $i tovarasilor sai, insa instanta nu i-a luat in considerare
marturia, intrucat acuzarea a prezentat un proces-verbal de
perchezitie, intocmit la domiciliul acesteia din strada Toamnei, din
care reiesea ca adapostise in camera sa o ladita plina cu manifeste
si brosuri comuniste. In fata acestei probe, Bertha Toth a aratat ca
nu a cunoscut continutul cufarului care i-ar fi fost adus de un
prieten de-al fiului sau, Iuliu Racz, pentru a-1 pastra timp de cateva
saptamani. Credibilitatea doamnei Toth a fost serios afectata atunci
cand procurorii au precizat ca la acea data, Iuliu Racz se afla la
Penitenciarul Satu Mare, fiind inchis pentru activitati comuniste.
Fiul Berthei, Adalbert Toth, a fost absolvit de orice vina,
deoarece instanta a apreciat atitudinea sa adoptata in cursul
cercetarilor, neimputandu-i decizia de a-i subinchiria camera lui
Crosneff, decizie pe care a atribuit-o mamei sale (Adalbert mai
fusese judecat in trecut pentru delicte si infractiuni la Legea
A

A
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„Marzescu", insa fusese achitat din lipsa de probe)147. Chiar daca nu
interactionase cu Crosneff §i comilitonii sai, Toth i-a vazut in mai
multe randuri intrunindu-se in camera vecina. Pe aceste temeiLiri
legale, pictorul Adalbert Toth a fost achitat la sfarsitul procesului.
Sentinta amintita contine si o scurta descriere a materialelor
tiparite la editura clandestine a CC al PCdR si care au fost
descoperite la domiciliile inculpatilor:
Cu ocazia arestarei membrilor asociatiei §i perchezitionarilor facute, sau descoperit docum ente com prom itatoare cu caracter comunist,
bro$uri, reviste, manuscrise, rapoarte, imprimate etc., toate concepute
in termeni extrem de violenti $i continand grave ofense la adresa
Majestatii Sale Regelui, contra Guvem ului, contra tuturor institutiilor
Tarii §i un indemn fati§ la revolutie, tinzand ca prin deslantuirea unui
rasboiu civil, sa rastoarne actuala
instaureze

un

guvern

comunist.

forma de guvernam ant §i sa
De

asemenea

sau

mai

gasit

documente, prin care se iau instructiuni agentilor comunisti, de modul
cum trebuie sa procedeze pentru a patrunde in toate organizatiile
muncitore^ti, cetatene^ti, sportive, culturale, filantropice etc. aceasta in
scopul de a le acapara, astfel ca sa poata servi scopului final preconizat
de ei „revolutia com unista". S-au mai gasit $i o serie de rapoarte din
care se poate vedea cu prisosinta, ca cei arestati sunt principalii
conducatori §i fac parte din Comitetul Central al Partidului comunist
din Romania, inlocuind vechiul comitet arestat §i condam nat in frunte
ce Ana Pauker §i ceilalti148.
A

In ceea ce-1 prive^te pe Crosneff, instanta a declarat „stinsa"
actiunea initiata de acuzare impotriva sa, intnicat impricinatul a
murit in cursul efectuarii urmaririi penale. Hotararea tribunalului
militar nu ne ofera niciun fel de informatii referitoare la decesul
147 Judecatorii au luat in considerare §i faptul ca in timpul „instructiei",
Adalbert Toth i-a nominalizat pe toti cei care au participat la adunarile
gazduite de Crosneff. ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. I, f. 31.
148 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. I, f. 25.
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sau, in schimb, vorbeste pe larg despre activitatile sale clandestine
stabilite in cursul anchetei si a lucrarilor procesului. Din continutul
sentintei aflam ca Gheorghe Crosneff a colaborat cu anchetatorii sai,
recunoscand ca a facut parte din conducerea PCdR, in calitate de
responsabil cu propaganda si agitatia si coordonator al activitatii
DRO din Dobrogea149. Desi a acceptat sa ofere o serie de informatii
144 Constatand ca normele „muncii conspirative" nu erau „respectate deloc"
de catre militantii partidului, lucru care a condus la numeroase „caderi",
conducerea PCdR a hotarat elaborarea unei tiparituri care sa fixeze un set
de instructiuni in acest domeniu. Disciplinarea aparatului de lucru al
partidului era socotita vitala pentru asigurarea supraviejnirii politice a
minusculei formatiuni politice clandestine. Pe cale de consecinta, in
primavara anului 1932, Editura CC al PCdR din Bucuresti a publicat un
mic indreptar referitor la „regulile elementare de conspiratie" pe care
trebuiau sa le indeplineasca membrii $i simpatizantii PCdR. Aceasta
bro§ura ilegala a fost tiparita in cateva sute de exemplare, fiind distribuita
in orasele in care functionau putem ice organizatii de partid (Bucuresti,
Iasi, Timisoara). „Manualul" continea norme privind modul in care
comuni$tii/structurile de partid trebuiau sa asigure securitatea caselor
conspirative/tipografiilor/depozitelor, cum sa in^ele vigilenta Sigurantei §i
a „tradatorilor'/ strecurati

in

miscare,

atributiile

„tehnicilor"

$i ale

responsabililor „cu munca politica", folosirea parolelor si a pseudonimelor
de partid, etc. Din lecturarea bro§urii rezulta ca Parvulescu §i Crosneff au
incalcat unele recomandari care vizau adapostirea materialelor de partid:
„Nu trebuie sa tii la tine acasa documente de partid, dari de seama,
literatura, etc. Daca aceasta rezulta din felul munci tale de partid, trebuie
sa ascunzi spre noapte totul, pe cat posibil in afara locuintei tale". De
asemenea, tiparitura continea si un capitol referitor la comportamentul pe
care trebuia sa-1 adopte un militant in timpul anchetelor: „Niciodata sa nu
recunosti ca apartii partidului sau faci munca de partid, nici despre tine §i
cu atat mai mult despre alti tovarasi, chiar daca Siguranta este informata
despre aceasta, sau poseda declaratiile altor arestari (...) D eclarable
tovarasilor trebuie sa se margineasca la negarea acuzatiilor care li se
aduc".

Acest

veritabil

ghid

al activistului comunist

a fost tradus

concomitent in limbile maghiara si rusa. Documentul a ajuns in scurta
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relevante din biografia sa politica, Crosneff nu a dezvaluit doua
dintre cele mai importante secrete vizate de procurori - locul in care
se gasea tipografia clandestine a CC al PCdR si numele celor care ii
inmanasera materialele de propaganda. Crosneff nu ar fi putut nega
dovezile irefutabile aflate in posesia acuzarii. Adoptarea unei pozitii
partinice intransigente i-ar fi ingreunat si mai mult situatia la procesul
ce avea sa vina:
Inculpatul a recunoscut la instructie ca §i-a adoptat un nurne fals
tocmai pentru ca venise clandestin in Romania de unde fusese
expulzat in urma articolelor ce scrisese in ziarul „Pravda" din
Bazargic. Ca de asemenea, inculpatul a mai recunoscut faptul gasirei la
el a unui stoc de manifeste §i imprimate clandestine, pe care banuie§te
ca i le-ar fi dat mai multe persoane pe care nu le cunoa^te, sau
comunistul

Boris $tefanof (prin

mentionarea

numelui celui care

conducea partidul la acea data, Crosneff nu i-a periclitat viata, intrucat
acesta nu activa in tara, ci in strainatate-n.n.), un membru important al
conducerei propagandei comuniste mondiale. Ca in special pe Boris
$tefanof ?i pe Racovschi (Cristian Racovski-n.n.), i-a cunoscut inca
inainte de razboi, intrucat de atunci activeaza in mi§carea comunista
(sic!-n.n.). Ca inculpatul Gheorghe Crosneff, §i-a asociat in Romania pe
comunistul Constantin Parvulescu, Nicolae Goldberger, Suzana Beris,
Rozalia Covaci §i altii a rezultat atat in instructia scrisa, cat si din cea
ora la, din marturisirile inculpatilor Constantin Parvulescu, Bertha
Toth, Toth Adalberth, cat $i din depozitiile martorilor Tony Starkman
si Ionescu Vasilichia (...) Ca inculpatul a marturisit, ca materialul ii era
dat, sau il dadea asociatilor sai, chiar la intalnirile de pe strada. Ca din
acel material subversiv gasit asupra lui §i la locuinta sa din strada
vrem e si in custodia Siguranfei, cu prilejul unor perchezitii domiciliare §i
corporale efectuate printre adeptii Cciuzci, in perioada 1932-1935 (Sima
Chi§inevschi,

Hava

Grimberg,

Perl

Samuil,

Albert

§i

Alexandru

Rosenberg, prof. Ladislau Baumgarten, Popescu Doreanu, Saul Avadanei
etc.). „Ce trebuie sa stie orice revolutionar", Bucuresti, Editura Partidului
Comunist din Romania, 1932. ANIC, Fond CC al PCR-Sectin organizatorica,
Dosar nr. 100/1932.
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Traian No. 201, se poate vedea cu prisosinta scopurile criminale ce
acesta $i asociatiunea formata de el urmarea (Dosar anexa vol. I. Filele
165-172) precum §i faptul ca el dirija o intreaga organizatie cu scopuri
criminale, impotriva sigurantei Statului Roman, tinzand la formarea
unui pretins front popular, prin utilizarea directivelor Kominternului
din Moscova, al carui trimis special, pentru Romania, era el150.

Marturisirile lui Crosneff nu trebuie privite ca pe o abdicare de
ia idealurile Cauzei pe considerentele amintite mai sus. Pe de alta
parte, Crosneff se confrunta pentru prima oara cu interogratoriile
Sigurantei $i ale procurorilor militari si de aceea este posibil sa fi avut
un moment de slabiciune, insa este de avut in vedere ca acuzarea
detinea probe zdrobitoare impotriva sa $i „tovarasilor" lui, la care se
adaugau si marturiile incriminatoare ale proprietarilor de la care
Parvulescu §i Crosneff inchiriasera locuintele: sotii Bandula (Ladislau
si Ilona Carolina), Toni Starkman si Vasilichia Ionescu. Cel mai
probabil, Crosneff a considerat ca adoptarea unei pozitii flexibile in
cursul anchetelor il va conduce catre o pedeapsa mai putin aspra. Si,
a$a cum am precizat mai sus, merita reiterat faptul ca „erour nostru
nu a divulgat locul in care se tipareau cele mai importante materiale
de propaganda ale CC al PCdR sau numele celor care deserveau
tipografia partidului151.

150 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. I, ff. 26-27.
151 Tipografia CC al PCdR va fi in cele din urma descoperita de catre organele
Directiei Generale a Politiei, la data de 23 martie 1940, atunci cand agentii
secreti au descins intr-un imobil situat pe strada B. II nr. 27 din Parcul
Rahovei (este posibil ca in toamna anului 1936 tipografia CC-ului sa se fi
A

aflat in acelasi loc). In aceea$i zi a fost identificata si tipografia Comitetului
de partid al organizatiei Capitalei amplasata pe strada Aleea Suter nr. 5.
„Raport nr. 657 din 27 martie 1940 asupra mi§carii comuniste de la 15-31
Martie 1940". Documentul a fost elaborat de Grupa a Il-a din Corpul
Detectivilor care functiona in cadrul Directiei Generale a Politiei. ANIC,
Colectia 50, Dosar nr. 1327, f. 71.
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Pozitia adoptata de Parvulescu in timpul cercetarilor a fost
oarecum similara. El si-a recunoscut apartenta la mi§carea
comunista, calatoria efectuata in trecut la Moscova si
achizitionarea unui pa§aport cehoslovac fals in vederea parasirii
tarii. In apararea sa, Parvulescu a invocat condamnarea de 10 ani
inchisoare pronuntata in contumacie cu cativa ani in urma, care nu
i-ar fi permis sa mai ramana in tara. De asemenea, banii care s-au
gasit la domiciliul sau a declarat ca i-a primit la Moscova de la
Ajutorul Rosu International (MOPR), pentru a se putea intretine
pana la gasirea unui loc de munca. Parvulescu a admis ca
materialul gasit la el in casa ii apartinea, insa, la fel ca in cazul
celorlalti invinuiti, a refuzat sa recunoasca „faptul de a se fi intalnit
si lucrat in asociatie cu Gheorghe Crosneff, Nicolae Goldberger si
aid inculpati"152.
Aceasta tactica sugerata de avocatii inculpatilor a fost
sesizata §i speculata de cotidianul de dreapta ^Curentul":
A

De rem arcat ca, toti declara ca nu se cunosc intre ei, de$i au fost
arestati cand se aflau impreuna, la sediul clandestin. Este un sistem
arhicunoscut, socotit cel mai eficace, pentru a inlatura acuzatia de
„asociere" care le poate mari pedeapsa cu 1-3 ani in plus153.

Nefiind in posesia dosarelor care contin lucrarile procesului,
nu dispunem de depozitiile inculpatilor $i martorilor. Exista doar
cateva schimburi de replici purtate intre judecatori si
martori/inculpati, care au fost consemnate de ziarul „Universul" in
editia din 19 iulie 1937. Redam un scurt fragment din dialogul care
a avut loc intre Constantin Parvulescu $i presedintele completului
de judecata, locotenent-colonelul magistrat Dumitru Constantin:
152 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. I, fv. 27.
153 „Tribunalele Militare. Procesul unor comuni§ti", in Curentul din 18 iulie
1937.

1
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Acuzatul

Parvulescu:

Eu

sunt

acuzat

fiindca

am

facut

politica

muncitoreasca...
D. presedinte: Politica muncitoreasca e cu totul altceva decat ce ai facut
d-ta!154

La finalul procesului, reprezentantul Ministerului Public si-a
mentinut concluziile prezente in rechizitoriu, solicitand
condamnarea inculpatilor la pedespe cuprinse intre 5 si 10 ani
inchisoare, pentru infractiuni §i delicte prevazute in Codul Penal $i
„Legea Marzescu".
In final, sentinta tribunalului militar a conchis:
A

Ca inculpatii Gheorghe Crosneff, Constantin Parvulescu, Rozalia
Covaci, Nicolae Goldberger si Suzana Bere§ au comis fapte de asociere
pentru pregatire la crime contra sigurantei Statului prevazut la art. 1
alin. 1 din legea pentru reprimarea unor noui infractiuni contra lini?tei
publice, prin aceia ca incepand

din Februarie 1936 §i pana

in

Octombrie 1936, s-au constituit intr-o asociatie criminala in scopul de a
prepara §i executa crime contra sigurantei Statului, prin schimbarea
violenta a formei de guvem am ant actuala $i pentru inlocuirea ei cu un
regim sovietic. Ca inculpafii de mai sus, s-au intalnit atat la domiciliul
lui Crosnef din Strada Traian Nr. 201 cat §i la Constantin Parvulescu
din Strada Zaharia No. 23 precum si in urma la domiciliul inculpatei
Bertha Toth din Strada Toamnei. Ca din materialul compromitator cu
caracter comunist gasit la inculpatii Gheorghe Crosnef,

Nicolae

Goldberger, Suzana Beres, Constantin Parvulescu, Rozalia Covaci si
ceilalti s-a mai putut constata cu prisosinta scopurile criminale catre
care tindea asociatia de mai sus. Ca in ceea ce prive^te intentiunea de a
comite infractiunea de catre inculpatii mai sus vizati, aceasta reiese in
mod implicit din insasi materialitatea faptelor marturisite de inculpatii
Gheorghe

Crosnef,

Constantin

Parvulescu,

Nicolae

Goldberger,

precum §i din cele dovedite de tribunal in sarcina celorlalti155.

134 „Procesul unor comunisti. Ziua II-a", in Universal din 19 iulie 1937.
155 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. 1, fv. 31.
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lata $i pedepsele pronuntate in dupa-amiaza zilei de 21 iulie
1937 de catre completul Sectiei a Il-a a Tribunalului Militar al
Corpului 2 Armata (sentinta nr. 79):
- Constantin Parvulescu a fost condamnat la 7 ani inchisoare
corectionala, 10.000 de lei amenda penala, 6 ani interdictie
corectionala si 5.000 de lei cheltuieli de judecata, pentru
„asociere pentru pregatire de crime contra Sigurantei
Statului" (art. 1 coroborat cu art. 28 din Legea pentru
reprimarea unor noi infractiuni contra lini§tii publice,
precum si alte articole din Codul Penal „Regele Carol al IIlea", Codul Justitei Militare §i Inaltul Decret Regal nr.
2109/1936 prin care s-a prelungit starea de asediu).
- Nicolae Goldberger a fost condamnat la 2 ani si 6 luni ani
inchisoare corectionala, 10.000 de lei amenda penala, 6 ani
interdictie corectionala si 5.000 de lei cheltuieli de judecata,
pentru „asociere pentru pregatire de crime contra Sigurantei
Statului" (art. 1 coroborat cu art. 28 din Legea pentru
reprimarea unor noi infractiuni contra lini§tii publice,
precum si alte articole din Codul Penal „Regele Carol al IIlea", Codul Justitei Militare si Inaltul Decret Regal nr.
2109/1936 prin care s-a prelungit starea de asediu).
- Rozalia Kovaci a fost condamnata la 2 ani si 6 luni ani
inchisoare corectionala, 10.000 de lei amenda penala, 6 ani
interdictie corectionala $i 5.000 de lei cheltuieli de judecata,
pentru „asociere pentru pregatire de crime contra Sigurantei
Statului" (art. 1 coroborat cu art. 28 din Legea pentru
reprimarea unor noi infractiuni contra lini§tii publice,
precum si alte articole din Codul Penal „Regele Carol al IIlea", Codul Justitei Militare §i Inaltul Decret Regal nr.
2109/1936 prin care s-a prelungit starea de asediu).
- Suzana Beres a fost condamnata la 5 ani inchisoare
corectionala, 10.000 de lei amenda penala, 6 ani interdictie
A

A

A
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corectionala si 5.000 de lei cheltuieli de judecata, pentru
„asociere pentru pregatire de crime contra Sigurantei
Statului" (art. 1 coroborat cu art. 28 din Legea pentru
reprimarea unor noi infractiuni contra lini§tii publice,
precum si alte articole din Codul Penal „Regele Carol al IIlea", Codul Justitei Militare si Inaltul Decret Regal nr.
2109/1936 prin care s-a prelungit starea de asediu).
- Bertha Toth a fost condamnata la un an inchisoare
corectionala, 2.000 de lei amenda penala, 6 ani interdictie
corectionala $i 1.000 de lei cheltuieli de judecata, pentru
„detinere de manifeste clandestine cu caracter subversiv si
procurare de locuinta si loc de intalnire" infractorilor amintiti
mai sus (art. 17 coroborat cu art. 7, art. 5 si art. 28 din Legea
pentru reprimarea unor noi infractiuni contra lini§tii publice,
precum §i alte articole din Codul Penal „Regele Carol al IIlea", Codul Justitiei Militare si Inaltul Decret Regal nr.
2109/1936 prin care s-a prelungit starea de asediu).
- Adalbert Toth a fost achitat156.
A

A

156 Sotia inginerului Iuliu Orenstein avea sa fie judecata de aceea§i instanta
militara, insa dupa extem area din Sanatoriul „Diaconeselor". Astfel, prin
sentinta nr. 153 din 17 septembrie 1937, Emestina Orenstein a fost
condamnata la un an inchisoare corectionala, 5.000 lei amenda penala §i
2.000 lei cheltuieli de judecata, pentru detinere de manifeste clandestine cu
caracter subversiv", in virtutea art. 17 (aliniatul „c") „combinat,/ cu art. 7, 8
§i 28 din Legea „M arzescu". Condamnarea farmacistei Emestina Orenstein
a fost anuntata §i de cotidianul nationalist „Curentul", care a publicat o
stire laconica in interiorul ziarului privind pedeapsa aplicata de instanta
militara,

pentru

„detinere

de

manifeste

cu

caracter

subversiv".

„Comunista condam nata", in Curentul din 20 septembrie 1937. Dupa
pronuntarea condamnarii, Emestina Orenstein a depus recurs, care avea
sa intre pe rolul Curfii Militare de Casafie §i Justice abia la inceputul lunii
A

februarie 1938. In editia din 5 februarie 1938, ziarul ultranationalist
„Cuvantul" i§i in^tiinta cititorii asupra retragerii mai multor recursuri
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Hotararea prevedea ca inculpatilor sa li se scada timpul
petrecut in arest preventiv din cuantumul pedepselor aplicate.
La cateva ore de la pronuntarea sentintei, Constantin
Parvulescu, Nicolae Goldberger, Suzana Beres, Rozalia Kovaci si
Bertha Toth au depus recurs la Curtea Militara de Casa tie si
Justitie. Recurentii 1-au mandatat pe Ion Gh. Maurer sa le
reprezinte interesele in fata instantei militare supreme (ulterior, in
colectivul avocatilor tocmiti pentru a le apara cauza a fost cooptat
si Petre Grozdea, viitor colonel de justitie militara in anii '50).
In februarie 1938, Maurer si Grozdea au depus la Curtea
amintita „motivele de recurs" in care aratau unele erori prezente in
sentinta. Conform apararii in noul Cod Penal „Regele Carol al IIlea" adoptat in 1936 figura un articol (nr. 315157) asemanator cu art.
A

depuse de catre diver§i „intimati" la instanta militara suprema. Printre
acestea se afla §i cel al Ernestinei Orenstein §i al sotiei tanarului lider
comunist Petre Gheorghe (militanta comunista Ronea Peisahovici, viitoare
Ronea Gheorghiu). Un decret de gratiere emis de suveran in debutul
scurtei

guvernari

Goga-Cuza

era

motivul

pentru

care

respectivii

hotarasera retragerea recursurilor. Actul de clementa a fost publicat de
ziarul „C u ren tu r din 17 ianuarie 1938, iar sotia inginerului Orenstein
intra sub incidenta decretului, intrucat pedeapsa primita in temeiul Legii
„M arzescu" nu depa§ea un an. Asadar, Emestina Orenstein a fost eliberata
in cursul lunii ianuarie 1938. „ Important decret de gratieri §i reduced de
pedepse”, in Curentul din 17 ianuarie 1938. „De la Curtea militara de
Casare §i justitie", in Cuvdntul din 5 februarie 1938.
157 Art. 315 stipula: „Simplul fapt al asocierei, in scopul de a prepara sau de a
executa crime sau delicte, ori chiar numai o crima sau un delict
determinant,

contra

vietii,

integritatii

corporale

sau

libertatilor

persoanelor, ori contra bunurilor, oricare ar fi durata asociatiei §i num arul
membrilor ei, precum si orice intelegere stabilita in acelasi scop, constituie
delictul de asociatiune contra lini?tei publice ?i se pedepse$te cu inchisoare
corecfionala de la 2 la 6 ani $i amenda de la 5.000 la 50.000 lei". Codul Penal
Carol al Il-lca, Editie Oficiala, Ministerul Justitiei, Bucuresti, Atelierele de
tipografie si cartonat Penit. „Vacare$ti", 1938, p. 103.
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A

1 din Legea „Marzescu", dar care prevedea pedepse mai blande. In
opinia avocatilor, decizia instantei de fond era viciata, intrucat
judecatorii nu au tinut seama si de probele administrate de
apararea impriciniatilor, refuzand categoric examinarea acestora si
luarea lor in considerare. Maurer $i Grozdea solicitau casarea
sentintei pe motiv ca magistrate Tribunalului Militar al Capitalei
nu aratasera in hotarare si care au fost „scopurile criminale" vizate
de condamnati si „asociatia" lor158.
La 9 martie 1938, Curtea Militara de Casatie §i Justitie sub
presedintia generalului magistrat Constantin Turbatu a amanat
judecarea recursului pentru ziua de 16 martie 1938. Nici la data
fixata Curtea nu a pronuntat o hotarare, insa acest lucru a fost
cauzat de o propunere venita din partea apararii care a depus noi
„motive de recurs". De aceasta data era vorba de o serie de chichite
avocatesti prin care se reclamau incalcarile unor dispozitii
prevazute in Codul Justitiei Militare privind desemnarea
aparatorului din oficiu159.
Abia la data de 4 mai 1938 (dupa alte doua amanari: 30
martie si 13 aprilie 1938), Curtea Militara de Casatie si Justitie a
emis Decizia nr. 169 prin care a dispus casarea sentintei nr. 79 din
21 iulie 1937 a Sectiei a Il-a a Tribunalului Militar din Bucuresti,
hotarand totodata reluarea „instructiei" $i rejudecarea cauzei de
catre aceeasi
instanta
militara160.
T
t
Retrimiterea cauzei spre o noua judecata avea la baza un act
normativ represiv promulgat in primele luni ale dictaturii regale
instaurate in februarie 1938. Este vorba de Legea pentru apararea
ordinii in stat161, care abroga Legea „Marzescu" din 1924, in baza
158 ANIC, Colectia 96, Dosar nr. 6808, vol. I, f. 43, ff. 47-48.
159 Ibidem, f. 63.
iso Decizia nr. 169 din 4 mai 1938 a Curtii Militare de Casare §i Justitie. ANIC,
ColecHa 96, Dosar nr. 6808, vol. I, f. 68
161 Vezi art. 44 din „Legea nr. 1.556 din 14 aprilie 1938 pentru apararea ordiniei in
Stat" publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 88 din 15 aprilie 1938.
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careia fusesera condamnati „eroii" istorisirii noastre (faptele urmau a
fi reanchetate si rejudecate in conformitate cu prevederile noii legi).
La data pronuntarii Deciziei nr. 169 (4 mai 1938), in detentie
se mai aflau: Rozalia Kovaci, Nicolae Goldberger, care i§i retrasese
cererea de recurs cu o luna in urma, Constantin Parvulescu §i
concubina sa, Suzana Beres.
Dosarele cercetate nu contin documente referitoare la
rejudecarea procesului de catre instanta de fond, insa in cotidianul
de dreapta „Curentul" din 21 octombrie 1938 am gasit o §tire
lapidara care anunta finalizarea „instructiei" in noul proces al
„falangei comuni§tilor notorii" arestati in toamna anului 1936 si
care „alcatuiau Comitetul de lucru pentru Romania a partidului
comunist". Acestia urmau a fi rejudecati conform hotararii Curtii
Militare de Casatie §i Justitie din 4 mai 1938. Ancheta a fost
instrumentata de acelasi capitan Virgil Tascau (procuror militar
la Parchetul Militar al Tribunalului Militar al Corpului 2 Armata
din Bucuresti) care a intocmit si rechizitoriul de trimitere in
judecata a inculpatilor162.
Cateva luni mai tarziu, in „Universul" $i „Curentul" din 6
mai 1939 a aparut o §tire sumara care anunta condamnarea unor
comuni§ti pentru „uneltire contra ordinei sociale". Conform
periodicelor amintite, Sectia I a Tribunalului Militar al Corpului 2
Armata din Bucuresti, condusa de locotenent-colonelul magistrat
Virgil Enescu, a redus cuantumul condamnarilor aplicate initial,
pronuntand urmatoarele pedepse:
- Constantin Parvulescu - 3 ani inchisoare corectionala, 2.000
de lei amenda si un an interdictie corectionala;
- Suzana Beres - 2 ani $i 4 luni inchisoare corectionala;

162 „C. Parvulescu, Suzana Vere§ si Rozalia Covaci, condamnaH pentru
comunism, vor fi rejudecati", in Curentul din 2 1 octombrie 1938.
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- Rozalia Covaci - 2 ani inchisoare corectionala,
»
r 2.000 de lei
amenda si un an interdictie163.
Asadar, la rejudecarea procesului, inculpa tii au fost
condamnati pe baza actului normativ care a abrogat Legea
„Marzescu": Legea pentru apararea ordinii in stat, care ranforsa
articolul 209 din Codul Penal privitor la delictul de „uneltire
contra ordinei sociale"164.
La pronuntarea condamnarii, Rozalia Kovaci se afla in
libertate, ea fiind eliberata in mod provizoriu de la Penitenciarul
Corectional Vacaresti pe 17 martie 1939, acolo unde se afla din
ziua de 9 octombrie 1938165 (condamnata mai fusese detinuta
%

»

163 „Tribunale militare. Comunisti condamnati pentru uneltire contra ordinei
sociale", in Universul din 6 mai 1939 §i „Tribunalul militar. Sentinta in
procesul comunistilor", in Curentul din 6 mai 1939.
1W Vezi art. 209 in Codul Penal Carol al 11-lea, Editie Oficiala, Ministerul
Justitiei, Bucuresti, Atelierele de tipografie §i cartonat Penit. „Vacare$ti",
1938, p. 209-210. Noua lege stabilea ca infractiuni faptele de „uneltire
contra ordinei sociale" $i inasprea pedepsele aplicate in spetele de acest
gen. Vezi Legea nr. 1.556 din 14 aprilie 1938 pentru apararea ordiniei in
Stat" publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 88 din 15 aprilie 1938.
165 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 53577/8183, f. 2 (Kovaci Rozalia). In ziua de 13
mai 1937, in timp ce se afla incarcerata la Spitalul central al Penitenciarului
Corectional Vacaresti, Rozalia Kovaci a declarat greva foamei din cauza
retuzului magistratilor militari ai Tribunalului Militar din Bucuresti de a o
audia si de a-i ingadui sa dea o declaratie referitoare la situatia sa din
detentie. Un alt motiv pentru care detinuta politica Rozalia Kovaci a
recurs la aceasta forma de protest a fost refuzul conducerii spitalului de a-i
aproba internarea in Spitalul militar din Bucuresti, intrucat era suferinda
de apendicita, plamani si inima (medicul primar al spitalului a examinat-o
$i a declarat-o sanatoasa, refuzand sa avizeze transferul la alta unitate
spitaliceasca). Abia la sfar^itul lunii ianuarie 1938, dupa agravarea starii de
sanatate, medicul si conducerea Penitenciarului Vacaresti au solicitat
avizul aparatului central al penitenciarelor pentru transferarea ei la un
spital din

Bucuresti,

in vederea efectuarii

operatiei de apendicita.
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Procedurile au durat mai mult de doua luni de zile. Medicul-sef al
Directiei Penitenciarelor §i Institutelor de Preventie va ingadui transferul
A

in aprilie 1938. In cele din urma, pe 23 august 1937, Rozalia Kovaci i-a
trimis pre^edintelui Tribunalului Militar Bucuresti un memoriu in care i$i
demasca

colegele

de

detentie

din

„colectivul

antifascist"

de

la

Penitenciarul Corecfional Vacare§ti. Kovaci intrase in conflict cu lidera
colectivului,

Ronea

Gheorghiu,

sotia

militantului

comunist

Petre

Gheorghe, pe care o acuza ca impartea in mod inechitabil ajutoarele
muncitore§ti primite din exterior (bani, imbracaminte si alimente). De
asemenea, Kovaci le acuza pe detinutele politice din cadrul acestui grup,
inclusiv pe Suzana Beres, ca ar fi indemnat-o sa adopte o pozitie
intransigents in timpul interogatoriilor $i procesului $i de negare a
faptelor

comise

(dupa

finalizarea

procesului

-

iulie

1937

-

s-a

A

desparfit/izolat de colectiv din cauza persecutiilor). In memoriu, Kovaci ii
solicita presedintelui instantei militare amintite sa-i ingaduie audierea la
tribunal, intrucat „colectivul antifascist" o persecuta constant, catalogando

drept

„tradatoare".

Mai

mult,

intr-o

seara,

cateva

membre

ale

colectivului au batut-o $i dezbracat-o pentru a-i smulge o scrisoare de
desolidarizare de colectiv pe care intentiona sa o trimita Tribunalului
Militar din Bucuresti. Salvarea i-a venit odata cu interventia gardiencelor
$i a detinutelor de drept comun care au scos-o din mainile fostelor
„tovarase de idei". Redam un fragment elocvent din petitia Rozaliei
Covaci: „Viata colectivului, tovara§ie, drepturi egale, etc. numai vorbe
goale. Egalitatea lor arata astfel: o parte din colectiv m ananca de 6 ori pe
zi, partea cealalta de 3 ori. Diferenta de calitatea mancarei, tot asa de mare
cat §i de cantitate. Eu vazand aceste nedreptati, n-am putut sa tac §i am
pus intrebarea: Asta este tovara§ie, asta este egalitatea ? Ele au cautat sa
ma convinga, ca acel care activeaza mai mult pentru mi^care, trebuie sa fie
mai cu deosebire ingrijite. Am raspuns, de ce prostiti muncitorii cu vorbe
A

mari, egalitate etc.".

Intr-adevar, distribuirea

ajutoarelor

primite

in

inchisoare de catre detinufii comunisti se facea pe principii ierarhice. De
regula, detinutilor din conducerea celulelor de partid existente in locurile
de detinere le reveneau cantitafi mai mari de alimente §i bunuri, dand
astfel dovada de o flagranta lipsa de echitate si camaraderie. Memoriul
Rozaliei Kovaci, prin care se lepada de cam aradele sale din detentie, se
incheia cu precizarea ca „n-am fost, nu sunt ^i nu voi fi niciodata
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anterior la Penitenciarul Dumbraveni, unde o avusese colega de
detentie pe Suzana Beres).
Restul condamnatilor
vor fi eliberatii in urmatoarele luni,r
»
intrucat isi ispasisera deja pedepsele pronuntate in iulie 1937,
inclusiv perioada petrecuta in arest preventiv.
Nicolae Goldberger a ramas in inchisoarea militara Jilava
pana la data de 6 august 1938, cand a fost transferat la
Penitenciarul Special Doftana. In corespondenta purtata de cele
doua unitati de detentie cu prilejul efectuarii formelor de transfer,
comandantul inchisorii, colonelul Alfred Brussescu i-a transmis
administratorului de la Doftana ca:
/\

A

Detinutul

Goldberger

Nicolae, a executat

la aceasta

Inchisoare,

separatiune in celula de la data de 25 Oct. 1936 §i pana la data de 6
august 1938, cand a fost transferat fara insa sa fie pus la munca
deoarece aceasta inchisoare nu are organizata munca interna166.

comunista". O declaratie pe care avea sa o contrazica chiar ea intr-un alt
A

memoriu din 22 aprilie 1938 destinat aceleiasi instante militare. In
respectivul document, Rozalia Kovaci solicita suspendarea restului de
pedeapsa din motive medicale (intre timp contractase si o tuberculoza) si
recunostea ca in trecut s-a „incurcat in angrenajul politicei ce impartaseam
atrasa de mirajul doctrinei partidului comunist", angajandu-se ca pe viitor
sa renunte la orice tip de activitate politica. ANIC, Fond 95, Dosar nr.
53577/2009, ff. 18-20, ff. 36-37 (Kovaci Rozalia). Un caz similar intalnim $i
in lucrarea lui Pavel Campeanu, fost detinut politic in timpul celui de-Al
Doilea Razboi Mondial, care vorbeste de privilegiile de^inute de liderii
celulei de partid din Penitenciarul Caransebes, in frunte cu Gheorghe
Gheorghiu-Dej, si inegalitatile care domneau in interiorul acestei celule:
„Principiul pus in practica la Caransebes era astfel negafia perfecta a
celebrului slogan comunist: cine nu munce^te nu mananca, transformat in:
numai cine nu munce^te m ananca". Pavel Campeanu, Ceau$escu, anii
numaratorii inverse, Iasi, Editura Polirom, 2002, p. 61.
166 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 6234/224 (Goldberger Nicolae), f. 12.
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Pe 1 mai 1939, Goldberger a fost trimis de la Penitenciarul
Special Doftana la Penitenciarul Corectional Vacare§ti, iar de aici la
Prefectura Politiei Capitalei pentru a fi pus in libertate (aceasta era
procedura standard prin care erau pu§i in libertate detinutii
politiei). La Prefectura, Goldberger a fost preluat de catre agentii
Politiei Sociale care 1-au retinut pana a doua zi, cand a fost trimis la
Circumscriptia 22 Politie pentru a fi plasat la domiciliul declarat Bulevardul Mara§e§ti nr. 17 (a parasit acest imobil, care apartinea
unui anume Coriolan Popovici, la scurt timp dupa cazare).
Constantin Parvulescu a fost eliberat la data expirarii
pedepsei (26 septembrie 1939)167. Din nefericire, cele doua dosare
personale provenite din arhiva Sigurantei contin doar cateva file
referitoare la perioada anilor '30 si nu ne ofera prea multe date
referitoare la titularul dosarelor168. Oare atat de putine resurse sa fi
alocat Siguranta pentru unui dintre cei mai importanti lideri
comunisti din perioada interbelica? Este posibil ca documentele
elaborate de aparatul represiv pe numele lui Parvulescu sa fi
disparut dupa 23 august 1944. Sa nu uitam ca, a§a cum am amintit
anterior, in toamna anului 1945, Parvulescu a fost instalat in
functia de presedinte al Comisiei de Control a Partidului, iar in
cursul procesului de verificare a membrilor de partid a ocupat si
pozitia de presedinte al Comisiei Centrale de Verificare, avand
astfel acces nelimitat la documentele fostului aparat opresiv.
Suzana Beres a fost si ea pusa in libertate in cursul anului 1939,
iesind cu sanatatea grav subrezita in urma celor 2 ani si jumatate de
detentie petrecuti la Dumbraveni, Mislea si Vacare^ti169.
167 Dintr-o „fi§a de incarcerare" aflata intr-unul din dosarele sale personale
a flam ca la Penitenciarul Special Doftana, Constantin Parvulescu a fost
tinut

la

izolare

permanenta

(„incelulare")

in

perioada

20

mai-26

septembrie 1939. ANIC, Fond 95, Dosar nr. 121644, vol. I.
168 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 121244, Dosar nr. 121644, vol. I $i vol. II.
169 Ecaterina Chivu, Suzana Parvulescu, Editia a Il-a, Federatia Fo^tilor
Detinub $i Internati Politiei Antifascisti, Bucuresti, 1948, p. 20.

Moartea lui Crosneff in istoriografia si
hagiografia comunista

A

In evocarea publicata in 1949, Constantin Parvulescu afirma
ca tuberculoza lui Gheorghe Crosneff se prezenta intr-o forma
„agravata" inca de la momentul revenirii ilegale in tara170.
Siguranta 1-ar fi arestat chiar de la domiciliul sau, gasind asupra sa
ultimul numar din „Scanteia" (15 octombrie 1936) §i diferite
materiale de propaganda ilegale. Potrivit lui Parvulescu, Crosneff
a fost supus unor suplicii cumplite cu scopul de a marturisi unde
se afla tipografia ilegala a PCdR. Dupa opt zile de ancheta, agentii
Sigurantei 1-au transportat la Inchisoarea militara Jilava unde i s-a
aplicat un „regim de distrugere", fiind introdus in „izolarea la
secret"171. Prezentam mai jos varianta lui Parvulescu asupra
circumstantelor in care Crosneff a decedat §i a „metodelor de
distrugere a detinutilor antifasci§ti" folosite de maiorul Mateescu:
A

Una din metode consta in aceea ca se luau unele masuri de u§urare a
regimului pentru o zi-doua, ca apoi sa fie brusc anulate. A§a se
intampla uneori cu lumina in camere sau cu acordarea unei rogojini
pentru o singura noapte, etc. Astfel, lui Crosneff i s-a acordat folosirea
170 Constantin Parvulescu, „Gheorghe Crosneff", in Eroi §i martin ai clasei
muncitoare, vol. I, Federatia Nationala a Fo§tilor Detinuti §i Internati
Politiei Antifasci§ti, 1949, p. 51.
171 Ibidem, p. 52.
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unei plapumi adusa de sora sa, plapoma care ii era extrem de
folositoare, el fiind grav bolnav §i avand nevoie de caldura. Dupa
cateva zile detinutii de la „secret" care nu mai facusera baie de cateva
saptamani, au fost du§i pe rand la baie. Crosneff a fost sfatuit de mai
multi tovara§i - prin batai in perete - sa refuze baia. El insa, mandru
de plapoma lui, asigura ca dupa baie o sa-i fie mai cald. Crima fusese
mai dinainte-planuita. Dupa baie, lui Crosneff i s-a luat plapoma.
Urm area: o raceala care a provocat agravarea bolii. La 6 Februarie 1937
el se stinse din viata asasinat de regimul burghezo-mo§ieresc pentru
devotamentul sau neclintit fata de clasa m uncitoare172.
A

In aceeasi nota se inscrie si evocarea semnata de Nicolae
Goldberger cu un an in urma:
Bolnav de tuberculoza, el era tinut intr-un regim de infometare de
catre comandantul inchisorii, calaul maior Mateescu, care facea schimb
de experienta prin corespondenta cu Savinescu, balaurul de la Doftana
(la data aparitiei acestor randuri, Eugen Savinescu era decedat, fiind
asasinat in 1947 fara sentinta judecatoreasca de o echipa de angajati ai
Ministerului de Interne, in urm a unor ordine verbale venite din partea
conducerii

ministerului:

Marin

Jianu-Teohari

Georgescu-n.n.),

§i

nascocea mereu noi metode de distrugere a detinutilor antifasci§ti. Una
din metode consta in aceea ca se luau unele masuri de u^urare a
regimului pentru o zi doua, ca apoi sa fie brusc anulate. A§a se
intampla uneori cu lumina in cam ere sau cu acordarea unei rogojini
pentru o singura noapte etc173.

Ulterior, toate textele referitoare la biografia „eroului"
nostru, aparute in revistele de specialitate sau in presa vremii, vor
avea ca principals sursa istorica cele doua evocari scrise de
Goldberger si Parvulescu in 1948, respectiv 1949. Aceea§i ipoteza a
asasinatului premediat este reluata §ase ani mai tarziu, intr-un
172 Ibidem, pp. 52-53.
173 Nicolae

Goldberger,

„Un

erou

al

clasei

Crosneff", in Scanteia din 16 octombrie 1948.

muncitoare.

Gheorghe

D.
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articol anonim destinat vietii lui Crosneff174, care, in fapt, este o
varianta prescurtata a textelor scrise de catre fostii sai tovarasi.
Dupa decesul lui Dej, lucrurile devin putin mai nuantate. La
70 de ani de la na§terea lui Crosneff, organul central al partidului „Scinteia" - publica sub semnatura lui Florea Dragne un articol
elogios dedicat fostului ziarist „de baricada" al PCdR. Autorul
arata calvarul prin care trecuse Crosneff in cursul anchetelor de la
Siguranta §i in perioada recluziunii de la Jilava, insa nu amintea
nimic despre uciderea acestuia in mod deliberat, punand totul pe
seama regimului inuman de detentie:
Conditiile neomene§ti din inchisoare i-au agravat tuberculoza de care
suferea. A incetat din viata la 6 februarie 1937, cand abia implinise 40
de ani175.

De asemenea, varianta asasinatului este trecuta cu vederea §i
de catre istoricul Olimpiu Matichescu, care, in medalionul dedicat
lui Crosneff la care ne-am referit mai sus (1971), afirma ca decesul
acestuia a fost cauzat de schingiuirile din timpul interogatoriilor §i
conditiile grele de detentie de la Jilava:
Avea

sa

plateasca

scump

atitudinea

sa

intransigents,

proprie

luptatorului comunist, fata de du§manul de clasa. Metodele teroriste,
de constrangere fizica §i morala la care a fost supus de catre organele
de ancheta, completate apoi de izolarea §i necontenitele samavolnicii
din

inchisoarea Jilava,

unde

fusese

intemnitat,

i-au

compromis

definitiv sanatatea. S-a stins din viata in ziua de 6 februarie 1937176.
174 Luptdtori pentru pace, socialism $i fericirca poporului, Volumul I, Institutul de
Istorie a Partidului de pe langa CC al PMR, Bucure§ti, Editura Tineretului,
1955, pp. 150-151.
175 Florea Dragne, „ Lupta tor devotat pentru cauza clasei muncitoare. La 70 de
ani de la na§terea lui Gheorghe Crosnef", in Sctnteia din 11 aprilie 1966.
176 Olimpiu Matichescu, „Gheorghe Crosneff (1896-1937)", in Anale de istorie,
Institutul de Studii Istorice §i Social-Politice de pe langa CC al PCR, nr.
5/1971, p. 171.
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In opinia noastra, Crosneff a sucombat in urma regimului
dur de detentie impus de maiorul Mateescu, care nu a permis
acordarea asistentei medicale minimale la fata locului si nici
internarea in spital, de§i §tia ca arestatul este grav bolnav.
Mateescu a aprobat transferul detinutuiui intr-o unitate
spitaliceasca doar atunci cand starea de sanatate a acestuia a
devenit extrem de grava. Astfel, inevitabilul s-a produs la data de
6 februarie 1937, la Spitalul militar din Bucure§ti (va fi
inmormantat la Cimitirul civil Ghencea, acolo unde fusesera
ingropate §i trupurile muncitorilor uci$i in timpul represiunii de la
Atelierele CFR Grivita, 16 februarie 1933).
Cazul lui Crosneff nu a fost singular in epoca. Pana la acea
data se mai produsesera decese cauzate de regimul de detentie sau
in urma maltratarilor gardienilor/anchetatorilor. In august 1929,
Haia Lifschitz (fosta secretara a CC al UTCdR si responsabila de
editarea oficiosului ilegal al UTCdR „Tanarul leninist", fusese
arestata la Oradea in urma cu un an) a incetat din viata la numai
trei zile dupa eliberarea din detentie in urma unei greve a foamei
initiate cu acordul partidului in arestul Consiliului de Razboi din
Cluj $i continuate la spitalul militar din localitate (autoritatile
tergiversau eliberarea grupului de detinuti politiei din care facea
parte, de§i fusese emis un decret de amnistie), bihoreanul Ludovic
Minsky a murit in arestul Sigurantei din Oradea in urma unor
batai aplicate in cursul anchetei (1935), iar Donca Simo decedase in
Spitalul penitenciar de la Vacaresti (8 iunie 1937) din cauza unei
„afectiuni netratate" in Penitenciarul de femei Dumbraveni177.
^

A

177 „«Eroi §i martiri ai dasei muncitoare». Biografia ca tehnica a propagandei
com uniste", in Krypton Identita. Potere. Rappresentazioni, no. 1, Apologie,
Roma Tre-Press, 2013, p. 95. Eugenia Lunca§, „Haia Lifschitz", in Buletinul
Federatiei Rationale a Fostilor Detinuti $i Internati Politiei Antifascisti,
Bucuresti, nr. 4, august 1949, pp. 24-25. Ofelia Manole, „D onca", in
A
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Un alt aspect din biografia lui Crosneff, in cele doua perioade
distincte ale comunismului romanesc, internationalists si nationalistcomunista, vizeaza implicarea sa in lupta pentru apararea drepturilor
bulgarilor din Cadrilaterul romanesc §i de eliberare a Dobrogei de sub
„asuprirea imperialists" a Regatului Romaniei. Daca in evocarile din
anii '40 - '50 se punea accentul pe atitudinea transantS a PCdR fata
„regimul burghezo-mosieresc" care „dezlantuise o teroare sSlbaticS
impotriva nationalitStilor conlocuitoare din Romania" $i pe
portretizarea lui Crosneff ca unui dintre fruntasii „miscSrii de
eliberare a poporului roman si a nationalitatilor asuprite"178, discursul
se schimba in mod radical in anii '60, din cauza noilor comandamente
ideologice adoptate de conducerea PMR, dupa retragerea trupelor
sovietice din tara. Linia nationalists impusa de Dej si preluata cu
succes de Ceausescu nu mai ingaduia amintirea orientSrii politice
interbelice a PCdR in privinta situatiei minoritStilor etnice din
provinciile alipite la statul roman in 1913 si 1918.
Astfel, in evocarea lui Florea Dragne din 1966 nu se mai
fScea nicio referire la atitudinea partidului fata de „problema
nationala" §i granitele consfintite prin tratatele de pace semnate
dupa incheierea Primului Razboi Mondial, mentionandu-se doar
implicarea lui Crosneff in fondarea DRO179. Acelasi lucru reiese si
din studierea medalionului dedicat lui Crosneff in 1971, publicat
de istoricul Olimpiu Matichescu in revista Institutului de studii
istorice §i social-politice de pe langa CC al PCR180.
„neinfricatei luptatoare" Donca Simo, oficiosul central al PMR din 8 iunie
1950 reamintea cititorului ca in acea zi se „implineau 13 de ani de la
mi^eleasca asasinare a Doncai Simo". Scanteia din 8 iunie 1950.
I7K Nicolae

Goldberger,

„Un

erou

al

clasei

muncitoare.

Gheorghe D.

Crosneff", in Scanteia din 16 octombrie 1948.
179 Florea Dragne, „Luptator devotat pentru cauza clasei muncitoare. La 70 de
ani de la na§terea lui Gheorghe Crosnef", in Scinteia din 1 1 aprilie 1966.
180 Olimpiu Matichescu, „Gheorghe Crosneff (1896-1937)", inAnale de istorie,
Institutul de Studii Istorice §i Sorial-Politice de pe langa CC al PCR, nr. 5/1971.
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Campaniile de presa nationale si intemationale declansate de
PCdR cu ocazia judecarii unor militanti marcanti ai partidului (Boris
Stefanov, Gheorghe Gheorghiu-Dej §i Constantin Doncea, Petre
Constantinescu-Ia§i, Ana Pauker) nu s-au mai repetat $i in cazul
„caderilor" din octombrie 1936. In cazurile amintite, presa
simpatizanta a alocat coloane intregi in care se reda prigoana
autoritatilor impotriva unor simpli muncitori sau intelectuali
antifascisti, popularizand astfel principalele mesaje politice ale PCdR.
In opinia noastra, absenta unor campanii de sustinere a
comuni$tilor arestati in octombrie 1936 are mai multe cauze:
degringolada instaurata la varful partidului dupa numeroasele
arestari si procese produse in a doua jumatate a anului 1936,
declan§area „Marii Terori" in URSS si frictiunile existente intre noii
lideri ai partidului (vezi conflictul pentru suprematia in partid
iscat intre cei doi secretari ai CC al PCdR - Ion Popescu-Puturi si
Stefan Fori§ - la sfar$itul anului 1936). Nu trebuie exclusa nici
varianta unei posibile intelegeri tacite intre liderii comunisti si
organele Sigurantei, pe fondul ascensiunii formatiunilor politice de
extrema dreapta.
In mod surprinzator, nici presa care aparea „sub semnul
crucii incarligate"181 nu a mai prezentat pe larg relatari de la
procesele intentate de autoritati unor „iudeo-comunisti" din PCdR
(eticheta atribuita frecvent de presa nationalista si ultranationalista
militantilor comunisti), a§a cum procedasera in trecutul apropiat (de
exemplu imediat dupa pronuntarea sentintei in „Procesul Ana
Pauker", ziarul „Universur' a scos o editie speciala in care se anunta
cu litere de-o §chioapa condamnarea acesteia $i a tovarasilor ei de
idei - vezi „Universul',-editie speciala din 7 iulie 1936).
A

A

A

181 Calificativ atribuit publicatiilor nationaliste de catre jurnalistul Tudor
Teodorescu-Brani^te.

Tudor

Teodorescu-Brani§te,

Bucure$ti, Editura pentru literatura, 1967, p. 184.
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De altfel, incepand cu anul 1937, cele doua mari cotidiane
de dreapta („Universul" si „Curentul") isi vor diminua treptat
spatiile rezervate stirilor despre arestarea sau judecarea unor
comunisti. Aceasta stare de lucruri va continua si dupa
instaurarea regimului autoritar al Regelui Carol al II-lea
(februarie 1938) si inrautatirea relatiilor politice dintre monarh si
liderul legionarilor (Corneliu Codreanu).
Incepand cu primavara anului 1938, principalii dusmani ai
„carlismului" devin fostii membri ai Partidului „Totul pentru
Tara" (dizolvat odata cu restul partidelor politice). La presiunea
Ministerului de Interne, toate publicatiile vor fi nevoite sa aloce
spatii ample arestarilor si proceselor intentate de autoritati
impotriva a sute de legionari acuzati de comiterea a diferite crime
politice prevazute de Codul Penal. Elocvent in acest caz este
modul in care presa a reflectat procesul lui Corneliu Codreanu din
primavara anului 1938.
Mai mult, parcurgerea intregii colectii a oficiosului
regimului („Romania") condus de celebrul romancier Cezar
Petrescu (iunie 1938 - septembrie 1940) ne releva o diferenta uriasa
de abordare a autoritatilor fata de cele doua extreme politice. In
timp ce actiunile represive intreprinse impotriva legionarilor
(procese, arestari sau declaratii smulse prin constrangere de
renuntare la convingerile politice legionare si aderare la noua
oranduire de stat) erau prezentate pe larg in paginile ziarului,
masurile punitive indreptate contra miscarii comuniste erau
strecurate in stiri telegrafice printre rubricile faptului divers si
cronicile judiciare.
Intr-unul din dosarele personale ale lui Crosneff se regasesc
cateva fotografii realizate la o comemorare a sa care, din nefericire,
nu sunt insotite de niciun fel de explicatii. Imaginile ne infati^eaza
mormantul lui Crosneff la capataiul caruia se gaseste o piatra
funerara, pe care se afla portretul defunctului insotit de urmatorul
A

A

A
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epitaf: „Gheorghe D. Crosneff. 10 aprilie 1896 - 6 febr. 1937. Fost
membru in Comitetul Central al Partidului Comunist Roman.
Luptator neinfricat pentru pace libertate $i progres".
Pe fotografii se disting steagurile partidului §i statului, un
grup de tinere care canta sub bagheta unui dirijor (probabil
Internationala), diver§i activisti de partid, printre care i-am
remarcat pe Nicolae Goldberger si Constantin Parvulescu, §i o
pancarta pe care sta scris urmatorul mesaj: „Glorie eterna eroilor si
martirilor cazuti in lupta impotriva exploatarii capitaliste pentru
pacea, libertatea si fericirea poporului, pentru socialism"182.
Cercetand colectia cotidianului „Scanteia" din perioada 1945
- 1948 am reusit sa stabilim data exacta $i prilejul cu care au fost
realizate instantaneele.
In dupa-amiaza zilei de 16 octombrie 1948, la Cimitirul civil
Ghencea din Bucuresti, a avut loc „dezvelirea pietrei funerare a
neinfricatului luptator al clasei muncitoare Gheorghe D. Crosneff",
in cadrul unei ceremonii organizate de Federatia Nationala a
Fo§tilor Detinuti §i Internati Politiei Antifasci§ti. La eveniment au
participat apropiati ai familiei Crosneff, doi dintre fostii colegi de
detentie ai defunctului (Constantin Parvulescu §i Nicolae
Goldberger), un grup de muncitori si ilegalisti ai partidului, dar si
cativa reprezentanti ai Legatiei Republicii Populare Bulgare (A.
Dancicoff - insarcinat cu afaceri, J. Rainoff - consilier de legatie,
Gh. P aunceff- atasat de presa §i Dragoman F. Naumov).
Langa mormant au fost rostite §i cateva cuvantari; printre
acestea s-au numarat si cele ale lui Nicolae Goldberger (din partea
Federatiei Nationale a Fo§tilor Detinuti §i Internati Politiei
Antifasci§ti) §i Constantin Parvulescu (din partea CC al PMR §i
Prezidiului MAN).
Cu aceea^i ocazie, in dimineata zilei de 16 octombrie 1948,
„Scanteia" a publicat articolul semnat de Nicolae Goldberger in
A

182 ANIC, Fond 95, Dosar nr. 74/53576.
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care autorul evoca personalitatea lui Gheorghe Crosneff (cel
mentionat si de noi mai sus)183.
Ceremonia fusese adusa la cunostinta opiniei publice cu o zi
inainte, atunci cand mai multe gazete si-au instiintat cititorii
asupra inaugurarii pietrelor funerare ale „neinfricatului luptator al
clasei muncitoare Gheorghe D. Crosneff" $i ale „luptatorului
antifascist Francisc Schwartz" (aceasta solemnitate era programata
sa aiba loc duminica - 17 octombrie 1948 - la Cimitirul evreiesc din
soseaua Giurgiului)184.
In mod surprinzator, presa centrala nu a publicat nicio
fotografie realizata cu acest prilej, marginindu-se la difuzarea unui
scurt comunicat care se regaseste in periodicele cercetate de noi:
„Scanteia", ^Universul", „Adevarul" §i „Buletinul Federatiei
Nationale a Fo§tilor Detinuti si Internati Politiei Antifascisti"185.
Interesant este ca solemnitatea nu a fost organizata cu ocazia
celebrarii unui numar de ani de la na^terea lui Crosneff sau cu
prilejul comemorarii mortii sale, ci ca urmare a implinirii a 12 ani
de la arestarea acestuia (16 octombrie 1936).
Faptul ca evenimentul a fost prezentat in mod laconic de
presa, iar oficiosul central al partidului („Scanteia") a gazduit
/V

183 Nicolae Goldberger,
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Crosneff", in Scanteia din 16 octombrie 1948.
184 „Dezvelirea pietrelor funerare ale luptatorilor antifascisti Gheorghe D.
Crosneff §i Francisc Schwartz", in Scanteia din 15 octombrie 1948.
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Crosneff", in Universul din 15 octombrie 1948.
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Gheorghe D. Crosneff §i Fr. Schwartz", in Scanteia din 19 ocotmbrie 1948.
„Dezvelirea pietrei funerare de pe mormantul lui Gheorghe D. Crosneff",
in Universul din 19 octombrie 1948. „Solemnitatea de la Cimitirul
Ghencea", in Adevarul din 18 octombrie 1948. Buletinul Federatiei Nationale
a Fostilor Detinuti si Internati Politiei Antifascisti, Bucuresti, nr. 1, noiembrie
1948, p. 39.
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relatarea comemorarii tocmai intr-un colt al paginii a 5-a (vezi
editia din 19 octombrie 1948) poate fi pus pe seama racirii relatiilor
cu oficialitatile bulgare, in contextul declaratiilor facute de Gh.
Dimitrov privind infiintarea unei Confederate Balcanice (afirmatii
dezaprobate de Moscova) si a schismei produse in acel an in
interiorul lagarului socialist (vezi deteriorarea relatiilor dintre
URS5 §i RSF Iugoslavia).
Saptesprezece ani mai tarziu, Comitetutul Executiv al CC al
PCR adopta o Hotarare (nr. 2525 din 12 septembrie 1966) care stipula
„aducerea la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului si a
patriei pentru socialism (inaugurat pe 30 decembrie 1963-n.n.) a
rama^itelor pamantesti ale unor luptatori revolutionari"186.
Pe cale de consecinta, in ziua de 13 iunie 1967, Institutul de
studii istorice §i social-politice de pe langa CC al PCR $i Sectia
literatura si arta a CC al PCR au elaborat un referat comun in care
propuneau adoptarea unor masuri privind amplasarea in necropla
din Parcul Libertatii a osemintelor si urnelor cu cenusa apartinand
unor figuri proeminente ale mi§carii comuniste §i muncitore§ti.
Pe lista celor propu§i a fi adusi in actualul Mausoleu din
Parcul Carol a figurat si Gheorghe Crosneff ale carui ramasite
pamantesti urmau a fi dezgropate din Cimitirul civil Ghencea si
incinerate ulterior la Crematoriul „Cenu$a" (operatiunea nu putea
fi efectuata fara acordul prealabil al rudelor). Ulterior, urna
acestuia avea sa fie asezata intr-o nisa din interiorul hemicilului
monumentului, alaturi de umele altor „militanti de frunte ai
partidului, victime ale terorii burghezo-mo^ieresti si fasciste" ale
caror oseminte urmau a fi deshumate (Ion Fonaghi, Marin Ionescu,
zis „Neica", Nicolae Mohanescu, Stefan Plavat, Dumitru Popa,
Vasile Roaita, Pompiliu Stefu si Romulus Zaroni)187.

186 ANIC, Fond CC al PCR-Cancelarie, Dosar nr. 95/1967, f. 29.
187 Tbidem, ff. 37-38.
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Recomandarile celor doua structuri ale CC ale PCR au fost
aprobate cateva zile mai tarziu intr-o sedinta a Prezidiului
Permanent al CC al PCR desfasurata (20 iunie 1967)188.
Gheorghe Crosneff se regaseste pe lista militantilor
PCR/miscarii muncitoresti depusi la Monumentului eroilor luptei
pentru libertatea poporului si a patriei pentru socialism publicata post
mortem de catre genealogistul Gheorghe Bezviconi in lucrarea
monografica dedicata cimitirelor bucurestene - „Necropola
Capitalei" (1972)189, ceea ce ne conduce la concluzia ca fostul
fruntas al PCdR a fost deshumat si incinerat conform propunerilor
prezente in referatul din 13 iunie 1967.
Aceasta ipoteza de lucru presupune faptul ca urna cinerara a
lui Crosneff a ramas adapostita intr-o firida a hemiciclului
Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului si a patriei
pentru socialism pana in 1990.
Dupa dezafectarea Monumentului eroilor luptei pentru
libertatea poporului si a patriei pentru socialism (1991), osemintele
aflate in cripte au fost ridicate de urmasi si reinhumate in diferite
cimitire din Bucuresti (de ex. Gheorghiu-Dej a fost inmormantat la
Cimitirul „Bellu" Militar, iar Mihai Gh. Bujor si Gheorghe
Cristescu pe Aleea comunistilor din Cimitirul „Sfanta Vineri"), iar
urnele din hemiciclu au fost mutate in marea lor majoritate la
Crematoriul „Cenusa" (unele dintre acestea au fost luate in
pastrare de catre familiile defunctilor - vezi cazul Anei Pauker).
A$adar, exista cel putin doua supozitii privind locul in care
se afla urna cu cenusa lui Crosneff. Fie a fost transportata de
familie in Bulgaria, in anii '90, fie a fost incredintata Crematoriului
„Cenusa,/ din Capitala pentru a fi pastrata intr-unul din
columbarele institutiei.
9

188 Ibidem, ff. 2-3.
m Gheorghe Bezviconi, NLXropola Capitalei, Bucuresti, Institutul de istorie
„Nicolae Iorga", 1972, pp. 44-46.

in loc de incheiere

La inceputul lunii iunie 1956, vaduva lui Crosneff, Teodora
Calinkova - Crosneva a venit in Romania din Bulgaria ca sa-si
petreaca concediul de odihna. Cu acest prilej, Crosneva s-a adresat
Sectiei relatii exteme a CC al PMR pentru a i se elibera un document
din care sa rezulte vechimea in partid a defunctului sot. Actul ii era
necesar in vederea calcularii pensiei personale. La 6 iunie 1956,
Sectia amintita a redirectionat cererea catre Comisia Controlului de
Partid, care, la data de 13 august 1956 a trimis omologilor de la Sofia
un scurt referat de cadre intocmit pe numele lui Crosneff.
Documentul, care este semnat chiar de catre fostul tovara§ de
detentie al lui Crosneff (Constantin Parvulescu), indica drept
principala cauza a mortii „regimul de exterminare" de la Jilava §i
precizeaza, in mod eronat, ca decesul ar fi survenit in inchisoare:
^

*

Din 1927 pana in 1935 a trait ca emigrant politic la Viena §i in URSS. In
1935 s-a reintors in Romania §i a fost membru al Secretariatului CC al
PCR in cadrul caruia a muncit pana la 16 octombrie 1936 cand a fost
arestat de organele Sigurantei la Bucure§ti. In urma schinguirilor la care
a fost supus de siguranta burghezo-mo§iereasca §i a regimului de
exterminare din inschisoare a contractat o boala grava de plamani §i la 6
februarie 1937 a incetat din viata in inchisoarea Jilava190.

190 Referat din 13 august 1956 semnat de pre^edintele Comisiei Controlului
de Partid de pe langa CC al PMR, Constantin Parvulescu. ANIC, Fond CC
al PCR-CCP, Dosar C/427, ff. 1-4.

Ilustratii
9

G heorghe Crosneff in 1926 §i 1929.
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17 octom brie 1936. G heorghe Crosneff in arestul Directiei
Generale a Politiei. G heorghe Crosneff, alias „A lexandrescu",
„Skorceff", „D im of", „A gnus", „K rasnoff", respectiv
„Spartacus" §i „D obroudjansky", „Banc", „V aleriu",
„Profesor Otto Bergm an" (n. 10 apr. 1896, ora§ul
Bazargic/Dobrici, Bulgaria - d. 6 febr. 1937, mun. Bucuresti),
membru fondator al DRO $i membru in Comitetul Central al
organizatiei (1925 - ?); secretar al CC al PCdR insarcinat cu
indrumarea resortului de Agitatie §i propaganda al CC al PCdR
(Agitprop) si coordonarea activitatii DRO din Dobrogea (iun. 16 oct. 1936).

143

144

MI MAI BURCEA

N icolae G oldberger, alias „V ictor" (n. 1 mai 1904, com. Some$Odorhei, jud. Salaj - d. 19 sept. 1970, Viena, Austria), membru
al Biroului Politic al CC al PCdR (1933 - 16 oct. 1936) $i al
Secretariatului CC al PCdR (1935 - 1936).
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Constantin Ilie Parvulescu, alias „N iculescu", alias „Traian",
zis „G hita" (n. 10 nov. 1895, orasul Baile Olanesti, jud. Valcea d. 11 iul. 1992, mun. Bucuresti), absolvent a 5 clase primare, de
profesie lacatus mecanic; membru in Secretariatul Consiliului
General al Sindicatelor Unitare (1935); membru al Biroului
Politic al CC al PCdR in (1935 - 1936) $i secretar al CC al PCdR
(1 9 3 2 - o c t . 1936).
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Octombrie 1936. Ing. Iuliu Moise Orenstein (n. 1895, mun.
Bacau, jud. Bacau), absolvent al Scolii politehnice superioare
din Zurich, serviciul militar satisfacut la Regimentul 1 CFR
(lasat la vatra cu gradul de sublocotenent de rezerva), inginer la
Directia Intretinerii din Directia Generala a CFR.

Rozalia Covaci (n. 20 dec. 1905, orasul Muncaci, Cehoslovacia),
de profesie croitoreasa; absolventa a 5 clase primare §i Suzana
Beres - Parvulescu, alias „Luiza" (n. 1898, mun. Tamaveni, jud.
Mures - d. 7 apr. 1942, mun. Bucuresti), semianalfabeta; de
profesie rihtuitoare; membra de partid din 1924; membra in
aparatul tehnic al CC al PCdR (1928 - 1936) §i in Comitetul
Central al Apararii Patriotice (1941 - 1942).
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Vanda Nicolschi, nascuta Seiva A verbuch (n. 27 febr. 1902,
orasul Telene§ti, raionul Telenesti, Republica Moldova - d.
1986, mun. Bucuresti), membra a Secretariatului §i Biroului CC
al PCdR (anii '30). M oise D ubinschi si G heorghe C. Dumitru,
alias „M itica Blondul", zis „C odin", membri ai Secretariatului
CC al PCdR (anii '30).
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A lexandru Sencovici, nascut Alexandru Szenkovitz, alias
„Costi" (n. 31 iul. 1902, mun. Dej. Jud. Cluj - d 10 nov. 1995,
num. Bucuresti), de profesie lacatus; membru de partid din
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1925; secretar al Comitetului regional de partid Cluj (1932);
membru in Secretariatul CC al PCdR (1936,1937); secretar al
Confederatiei Generale a Muncii (1945); membru al Comisiei
Centrale de Revizie a CC al PMR (1955 - 1960) fi al PMR/PCR
( 1 9 6 0 - 1979); ministru al Industriei Usoare ( 1 9 4 9 - 1957 fi 1961
- 1969) fi al Industriei Bunurilor de Larg Consum (1 9 5 9 - 1961);
deputat in MAN (1948 - 1980). Ion Popescu - Puturi, alias
„Pelin" (n. 26 mai 1906, satul Puturi, com. Castranova, jud. Dolj
- d. 1993, mun. Bucuresti), fondator si editor al publicatiei
culturale „Ganduri noi" ( 1 9 2 6 - 1927) fi gazetar la oficiosul
BMT (1927 - 1929); instructor al CC al PCdR responsabil cu
indrumarea organizatiilor de masa controlate de comunisti,
precum Liga Muncii (1933 - nov. 1934 §i iul. 1935 - 1936);
secretar al organizatiei Capitalei a PCdR (nov. 1934 - iul. 1935 §i
1938); membru al Secretariatului CC al PCdR (nov. 1 9 3 6 - 1937),
instructor al CC al PCdR pentru organizatiile de masa fi
problemele agrare, fef al Sectiei politice a ziarului „Reporter" fi
secretar al celulei de partid a redactiei, fiind coleg de redactie cu
membrii marcanti din resortul de presa comunist: Mircea
Balanescu, $tefan Voicu fi Matei Socor (1937 - 1 9 3 8 ). Dupa 23
august 1944 a ocupat mai multe pozitii in aparatul de partid si
de stat: membru al CC al PMR/PCR (1960 - 1989); director al
Agerpres (1947 - 1951); loctiitor al ministrului Culturii (1954 1955); director al Institutului de studii istorice fi social-politice
(1961 - ?). §tefan Forif, nascut Istvan Foris, alias „ M arius" (n. 9
mai 1882, com. Tarlungeni, jud. Brafov - d. iun. 1946, mun.
Bucurefti), de profesie ziarist; responsabil al Agitprop-ului CC
al PCdR (1935 - 1937); jumalist la gazetele legale de stanga
„§antier", „A rena", „Reporter" (1 9 3 6 - 1937); membru in
Secretariatul CC al PCdR (dec. 1 9 3 6 - 1937); secretar general al
PCdR (1 9 4 0 -1 9 4 4 ).
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Ianuarie 1935, Chisinau. Un grup de militanti antifasci^ti
fotografiati dupa eliberarea din Inchisoarea militara din
Chisinau a profesorului universitar antifascist Petre
Constantinescu - Iasi, unde se aflase detinut in arest preventiv:
Petre Constantinescu - Iasi (asezat), Scarlat Callimachi (cu
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pipa), M atei Socor (in centrul imaginii) $i profesorii francezi
arh. Francis Jourdain (membru al Comitetului de Vigilenta al
intelectualilor francezi) $i Jerom e Ferruci (reprezentant al
Aliantei Juridice Internationale). Scarlat Callim achi (n. 20 sept.
1896, mun. Bucuresti - d. 2 iun. 1975, mun. Bucuresti),
stranepotul boem al domnitorului moldovean Scarlat
Callimachi care in anul 1817 a prom ulgat Codul civil al
Moldovei; membru al Comitetului National Antifascist (1934);
presedinte al Comitetului local Boto§ani al Blocului pentru
apararea libertatilor democratice, vice-presedinte al Blocului
pentru apararea libertatilor dem ocratice §i membru in
Comitetul Central al BALD (1935 - 1936); ziarist $i director al
gazetelor antifasciste boto$anene „C lo p o tu r, „Raza", „Soarele",
„Horia" §i „Glasul nostru" (1933 - 1937); membru fondator al
Asociatiei „Amicii URSS" (1934); director al Muzeului RomanoRus (1948 - 1968). Alexandru M ihaileanu, zis „A lecu" (n. 21
iun. 1902, ora§ul Corabia, jud. Olt), ziarist comunist la oficiosul
central al PCdR ^Socialismul" (? - 1924) §i la diferite gazete
democratice din anii '30; secretar al Comitetului Central al BMT
r

din Romania ( 1 9 2 7 - 1931).
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Mircea Balanescu, nascut Eugen Bendel (n. apr. 1910, mun.
Roman, jud. Neam|), membru in colectivul redactional al
„Scanteii" (1935, 1936) §i redactor-sef al ziarului (1 9 4 6 - 1949);
ambasador al RPR/RSR in Grecia (1960 - 1967) si Finlanda (1968
- 1973). Paul Teodorescu, alias „Dinu" (n. 1 ian. 1911), ziarist;
membru al Partidului Comunist Francez din 1932; secretar
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general al Uniunii Generale a Studentilor Romani din
Strainatate aflata sub tutela Comitetului Grupului Comunist
Roman de pe langa PCF (dec. 1934 - iul. 1935); redactor-fef al
revistei „Studentul nou" din Paris (1934); redactor la ziarul
„Zorile" (1935); redactor la .Scanteia" (1936); responsabil al
celulei de partid a presei legale de pe langa Agitprop-ul CC al
PCdR (1936 - mart. 1937); a fost exclus din PCdR in martie 1937;
redactor-fef al saptamanalului satiric „Pinguinul" (1937).
Gazeta a avut o existenta efemera (a fost interzisa de cenzura in
prima jumatate a anului 1937, dupa aparitia a doar 4 numere),
fiind infiintata cu acordul PCdR din fonduri colectate personal
de Paul Teodorescu; redactor de politica externa la cotidianul
PNT „Dreptatea" (1 9 3 7 - 1938); secretar al Organizatiei
Tineretului National Taranesc din Sectorul III Albastru Bucurefti(dec. 1937). A lexandra Sahia, nascut Stanescu (n. 11
oct. 1908, com. Manastirea, jud. Calarafi - d. 12 aug. 1937, mun.
Bucuresti), membru al PCdR din 1931 si al Asociatiei „Amicii
URSS" (1934); fondator al publicatiei legale avangardiste .B luze
albastre" (1932); gazetar comunist la cotidianul sarindarean
.D im ineata" (anii '30). Matei Socor (n. 15 sept. 1908, mun. Iafi,
jud. Iafi - d. 30 mai 1980, mun. Bucurefti), membru de partid
din 1934; membru fondator al Societafii pentru Imbunatatirea
raporturilor culturale dintre Romania fi Uniunea Sovietica,
alaturi de George Enescu, Tony Bulandra, Ion Iancovescu,
Octav Doicescu, Victor Eftimiu, Al. Rosetti, Traian Savulescu,
A lexandra Sahia etc. (mai 1935 - ?); fef al Sectiei tineret din
Comitetul National Antifascist (1935); secretar al Colegiului
presei legale de pe langa Agitpropul CC al PCdR (? -1 9 3 5 );
secretar al celulei de partid a presei de pe langa Agitpropul CC
al PCdR (1937 - 1939); gazetar la publicatiile legale „Societatea
de maine" (1 9 3 6 -1 9 3 7 ), „A zi" (1939), .R ep orter" (1 9 3 7 -1 9 3 8 )
fi „Lum ea rom aneasca" (1938 - 1939); membru supleant al
Comitetului de partid al Capitalei fi membru al Agitprop-ului
CC al PCdR (1939 - apr. 1940).
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Stefan Voicu, nascut Aurel Rottenberg (n. 9 ian. 1906, mun.
Bucure§ti - d . 1992, mun. Bucuresti), membru PCdR din 1932;
secretar al Comitetului regional Moldova al PCdR (1934);
instructor al CC al PCdR pentru organizatiile de masa (1935);
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membru in Agitprop-ul CC al PCdR fi in colectivul redactional
al „Scanteii" (1936) (1936); secretar al celulei de partid a presei
de pe langa Agitpropul CC al PCdR (? - 1937); redactor-fef al
revistei teoretice a CC al PMR/PCR „Lupta de clasa"/„Era
socialists" (1955 - ?); membru supleant (1955 - 1960) fi membru
al CC al PMR/PCR (1960 - 1984). Ilie Zaharia, nascut Iosif
G riinberg (n. 2 m art. 1912, mun. Bacau, jud. Bacau), gazetar la
publicatiile legale „Tribuna studentului sarac", „Studentul
rom an" (1931 - 1932), „Cuvantul liber", „O rizont", „Excelsior"
(1935 - 1938) fi membru in colectivul redactional al „Scanteii"
(1936); activist la Sectia economica a CC al PCR (1946 - ?);
secretar general al Ministerului Industriei fi Comepului (1948)
fi al Comitetului de Stat al Planificarii (ian. 1949 - ?);
vicepre§edinte al Comitetului pentru Preturi de pe langa
Consiliul de Miniftri (1963). Ion Calugaru, nascut §trul Leiba
Croitoru (n. 14 febr. 1902, mun. Dorohoi, jud. Botofani - d. mai
1956, mun. Bucurefti), membru al PCdR din perioada
ilegalitatii; scriitor (autor al romanelor „Caii lui Cibicioc",
„Copilaria unui netrebnic", „Trustul") fi publicist in presa
democratica a vremii; membru in colectivul de redactie al
r
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„Scanteii" (1936). M ihail Roller (n. 6 mai 1908, oraful Buhufi,
jud. Bacau - d. 21 iun. 1958, mun. Bucuresti), membru de partid
din 1926; instructor al CC al PCdR, membru in Agitprop-ul CC
al PCdR fi in colectivul redactional al „Scanteii" (anii '30);
membru titular al Academiei RPR (1948 - 1958); deputat in
MAN (1948 - 1957); director adjunct al Insitutului de istorie a
PMR de pe langa CC al PMR (1955 - 1958); redactor-fef al
revistei trimiestriale de istorie „Studii" din Bucuresti (1948 - ?);
adjunct al §efului Sectiei de propaganda fi agitatie a CC al PMR
(1951) fi §ef al Sectiei ftiinta §i invatam ant a CC al PMR (1953).
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M artie 1940. Ziaristul Sorin Toma, nascut Solomon Moscovici
(n. 23 apr. 1914, mun. Bucure§ti - mart. 2016, Israel), in arestul
Prefecturii Politiei Capitalei; membru UTCdR (iun. 1932-?);
membru in conducerea colectiva a Organizatiei Comuniste
Studentesti din Bucuresti (oct. 1932-?); membru al PCdR din
iunie 1933; membru in Agitprop-ul Comitetului Judetean Ilfov
al PCdR si redactor al oficiosului filialei „Steagul Rosu" (febr.iun. 1934); membru in Agitprop-ul CGSU (iul. 1934); secretar al
Ligii Contra Brutalitatilor (?-dec. 1934); secretar al Agitpropului Comitetului Judetean llfov al PCdR §i redactor-§ef al
gazetei ilegale „Steagul Ro§u" (ian. 1935-ian. 1936). In prima
jumatate a anului 1936 a fost „atras" in Agitprop-ul CC al PCdR
si in redactia „Scanteii" unde a redactat numeroase articole
pentru „Lupta de clasa" §i „Scanteia", participand totodata la
traducerea unor materiale de propaganda sovietice §i la
redactarea catorva brosuri tiparite sub egida CC al PCdR (19361940).
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Masina de tiparit „Boston" folosita de aparatul tehnic al PCdR
pentru tiparirea de ziare, brosuri §i manifeste (a doua jumatate
a anilor '30). In anii '50, obiectul a fost expus intr-una dintre
salile Muzeului de istorie a partidului, a miscdrii revolutionare $i
democratice din Romania (pana in aprilie 1966 a purtat denumirea
de Muzeul de istorie a PCR).

Tipografie clandestine a PCdR descoperita de Siguranta in
Bucuresti (a doua jumatate a anilor '30).
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Ziare fi brofuri „ridicate" de Siguranta cu prilejul unei
perchezitii (anii '30).
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1966. Casa din strada Ecoului nr. 29 in care a fost tiparita
„Scanteia" ilegala in perioada iulie-noiembrie 1932 (imobilul se
afla in apropierea Dealului Spirii, cartierul Uranus). Fotografia
din dreapta reprezinta un panou de la Muzeul de Istorie a
Partidului Comunist, a mi$cdrii revolu tionare $i democratice din
Romania (anii '60) pe care sunt expuse cateva facsimile din presa
legala $i ileagala a PCdR, precum §i portretele unor ziaristi
comunisti §i antifascisti (1934 - 1940).
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General de arm ata Constantin Ilasievici (n. 1881, mun.
Dorohoi, jud. Botosani - d. 6 oct. 1955, Penitenciarul Vacare§ti,
Bucuresti), membru al Camarilei Regale (anii '30); mare§al al
Palatului (ian. 1935); comandant al Corpului 2 Armata din
Bucure§ti (oct., 15 dec. 1936, 4 sept. 1937); ministru al Apararii
Nationale (5 sept. - 27 dec. 1937); inspector general al Armatei
(apr. 1938); §ef al Casei militare a M.S. Regelui Carol al II-lea (1
febr. 1939 - ?); comandant al Armatei a IV-a (28 oct. 1939 - 3
iun. 1940). A fost trecut in rezerva de Conducatorul Statului,
generalul Ion Antonescu, la scurt timp dupa abdicarea Regelui
Carol al II-lea (sept. 1940). In 1950 a fost retinut fara forme
legale $i depus la Penitenciarul Sighet. Va muri in detenfie la
Penitenciarul Vacare$ti. Dumitru Iuca (n. 7 mart. 1 8 8 2 - 2 7 nov.
1940), ministru de Interne (26 aug. 1936 - 23 febr. 1937), vorbind
la inaugurarea cursurilor de pregatire tehnica profesionala a
funcfionarilor administrativi de la Fundatia Universitara „Carol
1” (ian. 1937). Sub mandatul acestui ministru liberal s-a produs
destructurarea conducerii PCdR din toamna anului 1936.
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20 mai 1937. Imagini din sala de sedinte a Sectiei a Il-a a
Tribunalului Militar al Corpului 2 Armata din Bucuresti
(Cazarma „Malmaison" din Calea Plevenei nr. 139) surprinse cu
prilejul inaugurarii Tribunalului Militar al Corpului 2 Armata
din Bucuresti. Aceasta instanta militara a tost infiintata prin
decret regal, in urma adoptarii noului Cod al Justitiei Militare
(un paragraf din noul CJM prevedea inlocuirea Consiliilor de
Razboi cu Tribunalele Militare). La festivitate au participat:
generalul magistrat Constantin Manolache (inspector general al
Justitiei Militare), colonelul magistrat Victor Pomponiu (prim
procuror la Curtea Militara de Casa tie §i Justitie), colonelul
magistrat Vasile Chiru (judecator la Curtea Militara de Casatie
§i Justitie), colonelul magistrat Dumitru Balsianu (prim
presedinte al nou infiintatului Tribunal Militar al Corpului 2
Armata), locotenent-colonelul magistrat Dumitru Constantin
(pre^edintele Sectiei a II-a a Tribunalului Militar al Corpului 2
Armata), locotenent-colonelul magistrat Romulus Hotineanu
(prim-procuror pe langa Tribunalul Militar al Corpului 2
Armata), locotenent-colonelul magistrat Eduard Konya
(procuror militar la Tribunalul Militar al Corpului 2 Armata),
maior magistrat Pascal Georgescu (judecator la Tribunal Militar
al Corpului 2 Armata), capitan magistrat Virgil Tascau
(procuror militar la Tribunalul Militar al Corpului 2 Armata din
Bucuresti), avocatii Virgil Mora, Ion Bianchi, Traian Mihail
colonel (r) Homoriceanu etc. In cadrul solemnitatii, judecatorii
$i procurorii militari prevazuti in decret au depus juramantul
de credinta, iar unii dintre ei au sustinut cateva discursuri de
protocol: generalul magistrat Constantin Manolache, ofiterii
magistrati Dumitru Balsianu si Romulus Hotineanu, colonelul
(r) Homoriceanu (din partea baroului). In incheierea
ceremoniei, Inocentiu Stefanescu - confesor al Garnizoanei
Bucuresti - a oficiat un serviciu divin. „DimineaJa" si
„Universul// din 22 mai 1937. In arhive si presa vremii se gasesc
extrem de putine fotografii realizate in salile de judecata ale
instantelor militare interbelice (Consilii de Razboi sau Tribunale
Militare).
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16 octombrie 1948. Cimitirul civil Ghencea din Bucuresti.
•

Dezvelirea pietrei funerare a ,,vajnicului luptator al clasei
muncitoare" Gheorghe Crosneff in cadrul unei ceremonii
organizate de Federatia Nationals a Fo§tilor Detinuti §i Internati
Politiei Antifascisti (Constantin Parvulescu i$i rosteste
cuvantarea, fiind secondat de Nicolae Goldberger, cu ochelari §i
palarie in maini).
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