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Abstract: This article it is dedicated to the issue of communist party verifications of
women party members during the’50s, in the N-V counties of Transylvania. It is a fact
that during this verifications made by the Romanian Communist Party, many of those
checked were women. Our study cases are focused on Maramures and Satu Mare
counties were we have found many informations in archival documents about how the
verifications of the local women organizations were aplied. Also, the documents are
referring to how some women were excluded from the party, the general atmosphere
during those inspections, the reactions of some women to the allegations that were
made upon them. We believe that through our approach, we bring a contribution to
knowledge a less documented topic by the historiography dedicated to the communist
period.
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1. Epurările din perioada 1945-1948 în Nord Vestul Transilvaniei.
Verificarea membrilor de partid demarată în între anii 1948-1950 şi
eliminarea cadrelor care, din diferite motive nu corespundeau standardelor impuse
de Partidul Comunist, nu este altceva decât ultima etapă dintr-un lung şir de
verificări şi epurări efectuate de regimul comunist asupra unor categorii socioprofesionale care însumau în cele din urmă întreaga societate.
În România epurarea a început imediat după 23 August 1944, când guvernul
Sănătescu a elaborat la 7 octombrie decretul lege 486 privind purificarea
administraţiilor publice. Acest decret a fost modificat după ce Pătrăşcanu a preluat
conducerea Ministerului Justiţiei, prin decretul lege 594/23 noiembrie 1944 care
lărgea considerabil sfera procesului de epurare1. În februarie 1945 a venit o altă
măsură de acest gen şi anume legea pentru epurarea presei. După ce Groza a
devenit primul ministru al României, guvernul său a anunţat imediat intenţia sa de
epurare a societăţii româneşti. Se pare că prima declaraţie în acest sens a făcut-o
Groza însuşi la Cluj în data de 13 martie 1945 la o şedinţă festivă a Consiliului de
Miniştri2.
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La 29 martie 1945, guvernul a emis legea 217 pentru purificarea
administraţiilor publice. Această lege specifica foarte clar care sunt categoriile de
funcţionari ce puteau fi epuraţi: care au sprijinit şi activat pentru instaurarea
regimurilor dictatoriale, care au colaborat cu regimurile fasciste, care au activat ca
legionari sau in alte mişcări cu caracter fascist, care au manifestat în timpul
serviciului sau în afara programului de muncă o atitudine antidemocratică, care au
comis crime sau alte forme de delicte, acte de teroare etc. Această lege trebuia
aplicată până la data de 1 iunie 19453.
La 2 mai 1945 a fost emis decretul lege 364 pentru retragerea unor anumite
publicaţiuni periodice şi neperiodice, reproduceri grafice şi plastice, filme, discuri
medalii şi insigne metalice. La 30 mai, decretul 419 extindea prevederile legii 217
asupra salariaţilor Societăţii Române de Radiodifuziune. La 21 iulie prin decretele
579 şi 580 prevederile erau extinse şi asupra Societăţii Anonime Române de
Telefoane şi asupra Societăţii Liniilor Aeriene Române Exploatate de Stat.
La 31 iulie prin decretul 627 este purificat Colegiul Arhitecţilor, la 13 august
1945 prin decretul 659 este epurat personalul artistic de la Opera Română din
Bucureşti, iar la 17 noiembrie 1945, legea 217 a fost extinsă şi asupra personalului
din industria cinematografică4.
Toate aceste măsuri au fost extinse şi asupra Transilvaniei prin decretul 260
din 4 aprilie 1945 însă după recuperarea provinciei, epurarea s-a derulat în cadrul
procesului de reîncadrare administrativă a Ardealului de Nord. Pentru Transilvania,
autorităţile de la Bucureşti aveau în vedere debarasarea de funcţionarii
administraţiei hortiste care urmau să fie înlocuiţi cu funcţionari români. Totuşi,
încadrările urmau să fie făcute numai cu elemente verificate politic, prin urmare era
necesară apartenenţa la formaţiunile politice din FND. Planul guvernului de la
Bucureşti a fost dejucat până la Conferinţa de Pace din februarie 1947, de către
vechile autorităţi. Funcţionarii vechiului regim, sub cupola administraţiei sovietice,
s-au transformat peste noapte în cei mai mari comunişti şi pro-sovietici şi au
refuzat să plece, sperând până în ultima clipă că Ardealul va rămâne în cadrul
Ungariei. Pe de altă parte a avut loc şi o predare de ştafetă dar tot unor funcţionari
maghiari. Faptul că guvernul Groza a recunoscut aceste schimbări ca fiind viabile
au nemulţumit pe românii ardeleni, care, în aceste condiţii şi-au căutat protecţie în
cadrul vechilor partide PNŢ şi PNL. Întrucât majoritatea ţăranilor, funcţionarilor şi
intelectualilor români din Transilvania erau membrii ai partidelor istorice, epurării
atât de necesare în această provincie i s-a deturnat sensul, primii vizaţi fiind
maniştii reacţionari5.
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În judeţele Bihor, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş procesul de epurare a fost
început de către autorităţile sovietice imediat după preluarea controlului asupra
acestei regiuni. Epurarea iniţiată de ruşi viza numai componenta politică. În
consecinţă, au fost cerute instituţiilor publice liste cu toţi funcţionarii şi opţiunile
politice ale acestora. Pentru a scăpa de purificare, funcţionarii maghiari,
simpatizanţi ai unor grupări de extremă dreaptă, au încercat să se recicleze intrând
rapid în Partidul Comunist sau în alte organizaţii fidele comuniştilor. Făcând
propagandă prosovietică dar profitând de încetineala cu care refugiaţii români se
întorceau acasă, aceşti funcţionari maghiari au preluat conducerea tuturor
instituţiilor administrative, poliţie, justiţie etc. conducerea partidelor de stânga,
dând impresia că aici era un fel de „stat în stat”. Mai mult decât atât, după
revenirea Ardealului în hotarele României, aceştia, constituiţi în FND local au
solicitat Bucureştiului să nu hotărască nimic în această regiune fără consultarea
vechilor autorităţi aflate aici la conducere6.
Funcţionarii vechiului sistem hortist au rămas în funcţie şi au devenit
principalii artizani ai epurării iniţiate de guvernul de la Bucureşti. Ei continuau să
facă propagandă în favoarea autonomiei provinciei, au trecut la înlocuirea
primarilor la sate, au fost înlocuiţi intelectualii, mai ales profesorii de liceu, care
fiind manişti refuzau sau se înscriau forţat în FND. Mai mulţi fruntaşi locali ai
ţărăniştilor au fost arestaţi la îndemnul maghiarilor etc. Marii lideri politici, Iuliu
Maniu dar şi Lucreţiu Pătrăşcanu, constatau cu stupoare în vara anului 1945 faptul
că maghiarii făceau ce doreau în Ardealul de Nord, că nu foloseau deloc limba
română în instituţii, ignorau complet pe români şi însemnele româneşti şi că nu
ascultau decât de autorităţile de la Budapesta care le vindea în continuare iluzii7.
În ciuda tuturor acestor avertismente, guvernul a decis ca primii epuraţi să fie
reprezentanţii guvernărilor anterioare. Astfel, s-a început cu îndepărtarea din
funcţii a primarilor şi viceprimarilor din oraşele reşedinţe de judeţ în martie 1945.
În aprilie 1945 Ministerul de Interne a numit în cele patru judeţe nordice prefecţi
fideli regimului. În fiecare judeţ a luat naştere o comisie de epurare alcătuită din
reprezentanţii partidelor şi organizaţiilor FND, care urmau a decide împreună cu
prefectul în legătură cu încadrările personalului administrativ. Această comisie de
epurare avea dreptul de a apela la delatori din societate, toţi cei care aveau ceva de
mărturisit în legătură cu o persoană fiind încurajaţi să facă denunţuri în scris, sub
semnătură proprie8. Comisiile acestea aveau în vedere trei criterii: cetăţenia,
orientarea politică şi competenţa. În legătură cu funcţionarii din judeţ, comisia din
Bihor a luat hotărârea, pe care au transmis-o ministrului, de a menţine încă trei luni
ca diurnişti pe funcţionarii maghiari care nu s-au întors încă în ţara de origine. Cei
6
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epuraţi îşi păstrau posturile până când comisia îşi va da o hotărâre definitivă fiind
trataţi ca personal peste necesar însă păstrându-şi toate drepturile bugetare. Acelaşi
lucru se întâmpla şi în judeţul Satu Mare, unde primarul oraşului Satu Mare îi
împiedica pe funcţionarii care doreau să plece în ţara lor, asigurându-i că decretul
respectiv va fi schimbat. Guvernul a cedat presiunii grupurilor maghiare şi în
judeţul Sălaj unde noul prefect, Virgil Câmpianu a dat dispoziţie să fie schimbaţi
toţi notarii şi pretorii români şi să fie înlocuiţi cu unguri, motivul fiind faptul că cei
destituiţi nu îmbrăţişau vederile politice ale guvernului de la Bucureşti9.
Încet, încet toţi foştii funcţionari hortişti au fost eliminaţi. Au fost numiţi noi
primari în marile oraşe din nordul Transilvaniei care pentru a arăta guvernului cât
sunt de fideli politicii statului român au trecut la licenţierea unui număr mare de
funcţionari din serviciul primăriilor. La Oradea, din Primărie au fost eliminaţi 114
funcţionari în iulie 1945, iar la Satu Mare epurarea s-a făcut în două tranşe în
primăvara lui 1945 şi în toamna aceluiaşi an. Prin decretul 605/10 iulie 1945 noii
prefecţi au primit dreptul de a numi noi primari în localităţile rurale şi oraşele
nereşedinţă. Se specifica faptul că cei care vor candida pentru funcţia de primar
trebuiau să fie numiţi prin decizie de către prefect iar cei care candidau pentru
funcţia de ajutor de primar trebuiau confirmaţi de pretori. Confirmarea pe posturi
urma să se facă numai de către comunităţile locale, la care vor lua parte şi
reprezentanţii organizaţiilor politice prezente în guvern10.
În decembrie 1945, Ministerul de Interne a cerut reluarea procesului de
epurare, astfel că, în cele patru judeţe au luat naştere din nou comisii de epurare. La
începutul anului 1946, pentru a impulsiona plecarea maghiarilor din ţară,
Ministerul de Interne a dispus evacuarea oraşelor cu cei stabiliţi aici după 30
august 1940. După ce în guvern au fost acceptaţi şi reprezentanţi ai partidelor
istorice, acesta a trecut din nou la schimbarea prefecţilor, cei schimbaţi fiind
epuraţi. Pe tot parcursul anului 1946, în contextul alegerilor, epurările, în special în
administraţie, au continuat. La jumătatea anului 1946, în cele patru judeţe din nord
vestul Transilvaniei au fost schimbaţi cu începere din martie 1945, 483 de primari,
418 viceprimari, 336 ajutori de primari în mediul rural, 244 notari11.
Consecinţele epurărilor pe criterii politice asupra administraţiei locale s-au
resimţit imediat după alegerile din noiembrie 1946, când guvernul a făcut o
evaluare a situaţiei. Prefecturile celor patru judeţe raportau starea proastă a
sistemului administrativ, lipsa de disciplină a funcţionarilor etc. Tot cu ocazia
acestor rapoarte au fost identificate noi categorii de duşmani, şi anume membrii ai
organizaţiilor democratice dar care promovau ideile partidelor istorice12.
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În această situaţie, guvernul a trecut din nou la schimbări, fiind schimbaţi din
funcţie prefecţii cu care, guvernul a organizat în ianuarie 1947 o conferinţă în
cadrul căreia aceştia au primit noi dispoziţii şi lămuriri cu privire la curăţirea
administraţiei de elemente necorespunzătoare,cerându-li-se să aplice prevederile cu
severitate şi conştiinciozitate. Pe baza noilor directive, consiliile politice judeţene
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj au trecut la fapte.
Toate cele trei judeţe au trecut imediat la înlocuirea unor primari şi
viceprimari. Deoarece procesul decurgea prea lent, Ministerul de interne a dispus
în februarie 1947 verificarea tuturor primarilor şi înlăturarea celor care nu
corespundeau. Acest ordin a fost imediat prelucrat în consiliile politice ale celor
patru judeţe. Drept urmare, pe tot parcursul anului 1947 asistăm la un val întreg de
verificări şi eliminări de primari. Fruntaş al valului de schimbări a fost Consiliul
Politic al Judeţului Bihor urmat de Sălaj, Maramureş şi Satu Mare. Celor revocaţi
din funcţie, deşi erau reprezentanţi ai BPD li s-a imputat lipsa de iniţiativă, lipsa de
activitate, de autoritate sau corectitudine dubioasă etc13.
Epurările au cuprins şi alte categorii socio-profesionale, identificate în urma
alegerilor din 1946: notarii, cadrele didactice, preoţii, medicii, militarii şi
jandarmii. S-au întocmit evidenţe cu toţi aceia care manifestau atitudini
duşmănoase faţa de regim14.
Pe parcursul anilor 1947 şi 1948 purificarea administraţiei publice a
continuat, fiind extinsă la nivelul unor categorii de funcţionari care scăpaseră
anterior. La baza noilor concedieri au stat noi acte normative care prevedeau
comprimarea personalului şi reducerea cheltuielilor de personal. Totodată, prin
intrarea în vigoare a tratatului de pace cu URSS, la 15 septembrie 1947, însemna
pentru România reconsiderarea obligaţiilor privind lichidarea tuturor rămăşiţelor
fasciste, reacţionare, legionare sau din PNŢ, care subminau temelia statului
democratic şi desfăşurau propagandă ostilă faţa de URSS15.
Pentru comprimările din aparatul administrativ se vor ţine cont de două
elemente esenţiale: capacitatea profesională şi incapacitatea politică, care trebuia
verificată şi dovedită, în caz contrar simplele deducţii nu puteau fi luate în
considerare. Comprimarea va avea efect asupra a două categorii de funcţionari:
exteriori şi funcţionarii administrativi locali. Funcţionarii din serviciile exterioare
ale MAI erau subprefecţii, pretorii şi notarii, pentru care urma a funcţiona o
comisie pe lângă MAI, iar funcţionarii administrativi locali erau funcţionarii
judeţeni şi comunali pentru care urma a funcţionat o comisie pe lângă prefectura
judeţului. Comprimarea funcţionarilor trebuia finalizată până la 30 iunie 194716.
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Potrivit dispoziţiilor şi reglementărilor, în vederea comprimării personalului,
în toate prefecturile şi primăriile din ţară s-au înfiinţat comisii de propuneri pentru
licenţiere, instituite prin decizii ale prefecţilor şi primarilor. Puteau fi propuşi
pentru licenţiere funcţionarii:
- care după 23 august 1944 au fost suspendaţi din serviciu;
- care prin randament şi moralitate scăzută îngreunează mersul serviciului
sau ating prestigiul corpului din care fac parte;
- cei care nu îndeplinesc nici un fel de atribuţii de serviciu;
- cei pentru care nu există post în buget şi sunt plătiţi din fonduri globale
sau fonduri asemănătoare17.
În toate instituţiile judeţene au fost declanşate epurările în urma cărora au fost
eliminaţi zeci de funcţionari. Majoritatea celor epuraţi erau funcţionari care
intraseră în serviciul administrativ în anul 1946, erau maghiari şi făcuseră studii în
Ungaria. În cursul anului 1948 a continuat acest proces de verificare a personalului
administrativ.
Judeţul Sălaj raporta primul încheierea lucrărilor şi transmitea la 21
septembrie 1948, tabele cu cei propuşi pentru comprimare, cuprinzând pretori,
secretari de pretură, notari şi numeroşi funcţionari din prefectură, primării urbane şi
rurale. La 27 septembrie raporta o situaţie asemănătoare judeţul Satu Mare iar la 28
septembrie Maramureşul18.
Campania de verificări din aceşti ani a vizat şi organizaţiile politice, care pe
parcursul anului 1948 şi-au eliminat cadrele nesănătoase, exploatatoare şi
duşmănoase. Toate aceste epurări, care au continuat până în anul 1952 au avut ca
scop formarea unei noi elite, ai cărei membrii erau educaţi înainte de război, mulţi
dintre ei erau de origine burgheză şi unii din minorităţile naţionale.
2. Verificările membrilor Partidului Muncitoresc Român între anii
1948-1952.
În perioada noiembrie 1948-aprilie 1950 a avut loc verificarea membrilor
Partidului Muncitoresc Român, operaţiune anunţată de Gheorghiu Dej în raportul
politic prezentat la Congresul I al PMR din februarie 1948 şi hotărâtă de Plenara
CC al PMR din iunie 194819. În opinia conducerii partidului verificarea trebuia să
conducă la întărirea ideologică, politică şi organizatorică a partidului şi viza
îmbunătăţirea compoziţiei sociale a partidului şi a organelor sociale prin eliminarea
17
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unui număr mare de persoane care manifestau atitudini duşmănoase, înlocuirea
acestora şi promovarea în locuri de conducere a elementelor muncitoreşti care s-au
evidenţiat în munca politică sau în producţie. Măsura a fost inspirată din istoria
partidului comunist din URSS care îşi epurase structura în anii 3020.
Verificarea cadrelor de partid era aplicată de Comisia Centrală de Verificare
care avea în frunte pe Constantin Pârvulescu. Verificările au durat un an şi
jumătate. Până în iunie 1949 a fost verificat activul de partid din toate judeţele
după care s-a trecut la verificarea membrilor de partid. Au fost exceptaţi de la
verificare membrii CC al PMR pentru că erau aleşi de Congresul PMR21.
Epurarea partidului a demarat cu aparatul CC şi cu judeţele industriale.
Comisiile care au verificat trecutul politic al membrilor de partid cu funcţii de
conducere în aparatul de partid şi de stat, au fost prezidate de membri şi supleanţi
ai CC al PMR. La începerea verificărilor 66% din activiştii CC erau foşti ilegalişti
sau aveau legături cu ilegalitatea. După verificări, 11,07% dintre aceşti au fost
scoşi din activitate, fiind propuşi pentru înlocuire din funcţia pe care o deţineau22.
Când au început verificările, compoziţia socială a activului de partid a fost de
53% muncitori, 15% ţărani muncitori şi 31% elemente mic-burgheze. În urma
excluderilor, numărul muncitorilor a crescut, în anul 1949, în aparatul de partid
aceştia reprezentând circa 63%23.
Pe tot parcursul operaţiunii de verificare au funcţionat 74 de comisii judeţene
de verificare şi 945 de subcomisii. Preşedinţii comisiilor judeţene de verificare au
fost recrutaţi dintre activiştii de bază şi s-a încercat pe cât posibil ca aceştia să nu
fie din judeţele sau zonele unde se făcea verificarea24.
CC al PMR a elaborat directive pentru uzul preşedinţilor comisiilor judeţene
de verificare în care erau arătate criteriile de excludere din partid. Primele vizate
erau elementele exploatatoare (chiaburi, speculanţi, negustori, patroni,
administratori de moşie). Urmau apoi persoanele care aveau activitate în
organizaţiile fasciste, elementele care participaseră la jafuri, asupriri şi crime
împotriva populaţiei sovietice, cei care manifestaseră atitudini duşmănoase după 23
august 1944, elementele şovine şi antisovietice, social democraţii consideraţi de
dreapta. O altă categorie de verificaţi a fost cea a membrilor de partid care au
refuzat să se implice, care nici cotizaţia nu şi-o plăteau etc. Aceştia au reprezentat
circa 8,76% din totalul excluşilor25.
Măsura verificărilor şi implicit cea a excluderilor era şi una îndreptăţită ca
urmare a numărului mare de membri intraţi în partid mai ales după 23 august 1944.
20
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Astfel, conform tuturor datelor oficiale, în anul 1944 numărul total al membrilor
Partidului Comunist Român era de circa 1 000. Numărul acestora a crescut treptat
dar foarte repede în acelaşi timp: în 1945 erau înregistraţi circa 250 000 de membri,
în ianuarie 1946 erau peste 320 000 membri, în iulie 1947 numărul a crescut la
peste 700 000 membri iar la începutul anului 1948, după unificarea cu PSD cifra a
explodat ajungându-se la numărul record de peste 1 milion de membri26. Aceste
intrări spectaculoase în partid s-au făcut nu din convingere, numărul efectiv al celor
care au fost sinceri şi s-au înscris din simpatie fiind foarte mic. Probabil că
oportunismul, frica sau alte considerente au primat.
În noiembrie 1948 când a început verificarea, PMR avea puţin peste 900 000
de membri ca urmare a faptului că după unificarea cu PSD foarte mulţi membri sau retras. După epurare, partidul a rămas cu 720 146 membri, adică cu 78,87% din
cei verificaţi, fiind excluşi 192 881 (21,13%) din care 12,27% erau excluşi pentru
activitate duşmănoasă şi diferite abateri grave, iar 8, 76% pentru refuz de calitate
de membru de partid prin neprezentare. 259 dintre verificaţi şi excluşi erau
ilegalişti, ceea ce reprezenta 0,03%. Din totalul celor excluşi 19,86% proveneau
din PCR iar 25, 71% din PSD27.
După verificare, compoziţia socială a partidului era următoarea: 42,51% erau
muncitori, 57,49% elemente nemuncitoreşti. Compoziţia naţională după verificare:
81,68% români, 11,34% maghiari, 3,54% evrei, 2,05% slavi. Din punct de vedere
al compoziţiei partidului după sexe, 80,94 erau bărbaţi iar 19,06% femei28.
După ce verificările au fost încheiate, organizaţiile de partid au primit din
partea conducerii sarcina permanentă de a micşora numărul elementului aşa zis
mic-burghez pentru că Gheorghiu Dej considera că fiind un partid de clasă,
elementul proletar trebuia să predomine. Având la bază acest deziderat, în perioada
iulie 1950- mai 1954 au fost excluşi din partid 61 519 membri. Dintre aceştia, peste
10 000 erau muncitori, 28 309 ţărani şi 22 483 alte categorii. Foarte multe
excluderi s-au făcut nestatutar, adică fără ştirea celor care au fost excluşi, alţii au
fost schimbaţi sau daţi afară din funcţiile pe care le ocupau29.
În octombrie 1953, conducerea partidului a transmis organizaţiilor din
teritoriu că puteau preschimba carnetele de partid care urmau a fi înlocuite cu
cărţile de evidenţă personală pentru toţi membrii de partid. Prin introducerea noului
sistem de evidenţă a membrilor şi candidaţilor de partid au fost excluşi 22 428
membri, majoritatea foşti legionari sau membri şi simpatizanţi ai altor organizaţii
fasciste şi 24 696 membri elemente pasive30. Operaţiunea de preschimbare a
26

Ibidem, p. 209-211; Stelian Tănase, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 19481965, Bucureşti, Edit. Humanitas, 2006, p. 56.
27
Nicoleta Ionescu-Gură, op.cit., p. 213; Stelian Tănase, op.cit. p. 59.
28
Nicoleta Ionescu-Gură, op.cit., p. 213.
29
Ibidem, p. 217.
30
Ibidem, p. 218.
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documentelor de partid s-a finalizat doar în 1956 şi în toţi aceşti ani excluderile au
continuat.
Oricât s-a străduit conducerea partidului să crească numărul proletariatului,
demersul a fost imposibil. La mijlocul anilor 50, procentul de reprezentare al
muncitorimii nu era mai mare faţă de cel de la sfârşitul procesului de verificare. Pe
tot parcursul existenţei sale, partidul comunist a avut mai mulţi membri funcţionari
şi intelectuali decât muncitori.
3. Verificarea şi excluderea femeilor din Partidul Muncitoresc Român.
Studiu de caz: judeţele Maramureş şi Satu Mare
Nu cunoaştem exact câte femei au fost verificate de partid atât la nivel
naţional cât şi la nivelul regiunii avute în atenţia noastră. Nici documentele de
arhivă nu sunt foarte explicite în acest sens, în statisticile raportate fiind trecut
numărul total al celor verificaţi împărţite după diferite criterii dar nu şi după cel al
sexului.
În judeţele din nord vestul României comisiile de verificare au fost formate
imediat după ce conducerea de la Bucureşti a decretat începerea operaţiunii. Ele
le-au verificat atât pe femeile din conducerea Uniunii Femeilor Democrate din
România, cât şi din alte structuri şi organizaţii de partid, precum şi simple membre.
Pentru zona pe care o avem în vedere, cele mai multe date le deţinem din
Regiunea Maramureş-Baia Mare, care cuprindea teritoriile a trei judeţe:
Maramureşul istoric, Satu Mare şi o parte din judeţul Sălaj, cu centrul la Cehul
Silvaniei. Documentele din această regiune fiind mai numeroase, prezentul studiu
se va axa pe informaţii care ne-au parvenit din acestea, bineînţeles atingând, ori de
câte ori este posibil, şi problematica de la nivelul judeţului Bihor.
Comisia Judeţeană de verificare a judeţului Maramureş, compusă din
Aurel Cornăţeanu-preşedinte, Baum Iosif, Bakos Ludovic, Văleanu Iosif, Iancu
Nicolae membri, s-a întrunit la 22 ianuarie 1949 pentru a verifica componenţa
Comitetului Judeţean UFDR Maramureş alcătuit la acea dată din 18 femei: Hriţiu
Ioana, Kovaci Viorica, Sicherman Serena, Bedeoan Ana, Halmaghi Maria, Nemeş
Magdalena, Buzatu Maria, Benţa Viorica, Foghel Fani, Hilman Margareta, Suranyi
Cecilia, Severin Hilda, Pop Ana, Ofrim Teodora, Dan Silvia, Teodor Ileana,
Csiszar Sarolta şi Halpert Aurora31.
Fiecare în parte a fost verificată, întocmindu-se o scurtă caracterizare în care
erau trecute principalele calităţi, defectele, trăsăturile de caracter, starea psihică şi
emoţională, principiile de viaţă după care persoana se conducea în viaţă etc. La
sfârşit, aceste observaţii erau aduse la cunoştinţa celor verificaţi fiind puşi faţă în
31
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Maramureş, Fondul Comitetul regional PMR
Maramureş-Baia Mare, seria Colegiul de Partid, dos. 2/1949, f. 74.
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faţă cu ceea ce se ştia despre ei. Cu toate acestea, persoanele verificate aveau
posibilitatea de a se „apăra”, justifica şi de a se angaja pe un nou drum, cel al
„moralei proletare”. În rândurile de mai jos vom reda constatările Comisiei de
verificare despre fiecare femeie în parte:
1. Kovaci Viorica: membră de partid din 25 iunie 1946. De origine socială
muncitorească, înainte de 23 august 1944 nu a făcut politică fiind şi foarte tânără.
S-a apropiat de mişcarea muncitorească la vârsta de 19 ani. Din anul 1946 şi până
în prezent s-a dovedit serioasă în activitatea ei, a participat la diferite acţiuni duse
de partid unde a căutat să facă faţă sarcinilor ei. În 1948 a urmat şcoala medie de
partid care i-a ajutat să-şi ridice nivelul politic şi ideologic. În unele probleme este
încă confuză, inteligentă, cu simţ de răspundere, ataşată partidului, cu o morală
sănătoasă, primeşte şi însuşeşte critica. Este consecventă în viaţa particulară. Este
puţin timidă, nu este destul de perseverentă în muncă, sensibilă, se exprimă greu şi
nu este suficient de explicativă, uneori nervoasă, se descurajează uşor, câteodată
foloseşte metoda de comandă, după ce este ajutată se îndreaptă nu are putere de
mobilizare32.
2. Sicherman Serena: membră de partid din 28 septembrie 1945. De origine
socială muncitorească, a avut legături cu mişcarea muncitorească începând cu anul
1933, activând în cadrul Sindicatului. În anul 1934 a fost încadrată în mişcarea
ilegală pe linia Ajutorului Roşu şi UTC iar din 1935 a fost încadrată în Partid
participând şi chiar organizând acţiuni de greve, are putere de organizare. A dat
dovadă de spirit de sacrificiu, iniţiativă şi devotament în munca ei. A activat în
ilegalitate până în 1941 când, urmărită de organele poliţieneşti, a plecat la
Budapesta de unde s-a reîntors în 1945. Din Budapesta a fost deportată în
Germania, în lagăr, odată cu deportarea evreilor.
În tot timpul activităţii sale ilegale nu a fost arestată ci doar interogată de
organele de siguranţă. Întorcându-se din lagăr în anul 1945 s-a încadrat în munca
de partid şi a fost scoasă din producţie activând cu toată puterea ei, dovedind
pricepere şi devotament faţă de partid. La începutul anului 1947 a fost scoasă din
munca de partid cu ocazia reorganizării din martie, ceea ce a avut o influenţă grea
asupra dânsei şi a fost demoralizată, de fapt scoaterea ei din muncă nu a fost
prelucrată în mod tovărăşesc cu ea deşi nu a fost scoasă pe baza greşelilor mai
serioase, ci din cauza unor divergenţe, având în vedere cadrul secţiei în care a
activat. În acest timp fiind şi gravidă nu a putut activa.
În avara anului 1948 a fost încadrată ca inspectoare la Direcţia Comercială
Judeţeană, iar pe urmă în biroul Comitetului Judeţean al UFDR. În această muncă a
avut părţi pozitive însemnate activând cu toate greşelile ei pentru a îmbunătăţii
situaţia organizatorică. Este o tovarăşă credincioasă partidului, cu mare simţ de
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răspundere şi sacrificiu, cu un trecut politic şi moral frumos, iubeşte partidul, are
morala ridicată, este respectată de masele cu care vine în contact.
Este puţin lipsită de metode de convingere, nivelul ideologic şi politic nu este
la înălţimea conştiinţei ei de clasă şi devotamentului ei. Nu pune accent pe
autoeducarea ei. Foloseşte practica din ilegalitate, priveşte în trecut şi nu se
dezvoltă în măsura cerinţelor, este necruţătoare faţă de unele abateri morale mai
mici, uneori foloseşte metode poliţieneşti în muncă, dar aceasta nu face din rea
credinţă, are perspective de dezvoltare cam încete33.
3. Bedeoan Ana: membră de partid din 14 octombrie 1947. Origine socială
ţărani săraci. Până în anul 1947 nu a făcut politică fiind şi prea tânără. După
încadrarea ei în partid a fost lipsită de cunoştinţele politice şi ideologice, la început
a lucrat în mod voluntar ca fotografistă pe lângă secţia Cadre, iar pe urmă a fost
salariată de partid, dând dovadă de răspundere faţă de sarcinile ei. A fost trimisă la
şcoala medie de partid de unde s-a întors cu un nivel puţin ridicat şi a fost încadrată
ca activistă la judeţeana UFDR.
Activitatea ei în această muncă a fost rodnică. A fost prinsă într-un anturaj
nefavorabil având unele ieşiri neserioase şi în oarecare măsură a devenit orgolioasă
şi îngâmfată. Nu a fost ajutată la timp să lichideze cu aceste lipsuri şi astfel a
devenit superficială în munca politică. Este o tovarăşă tânără, cu puţină rezistenţă,
nivel politic şi ideologic cam slab, nu pune accent pe autoeducarea ei, sensibilă şi
zburdalnică, nu este perseverentă în muncă, puţin superficială, primeşte greu critica
şi nu este pătrunsă de spirit autocritic34.
4. Halmaghi Maria: membră de partid din 18 ianuarie 1948. Originea
socială, mic-burgheză. În trecut nu a făcut politică, încadrându-se în partid abia la
sfârşitul anului 1947. Înainte de a se înscrie a avut unele legături intime cu un
bărbat cu intenţia de a se căsători, neştiind însă că acel bărbat avea soţie şi copii în
altă localitate. În acest timp s-a antrenat cu acest bărbat în chefuri mai uşoare,
obişnuindu-se cu alcoolul peste măsura permisă. În 1947 a rupt complet cu această
viaţă căutând să se încadreze în munca cinstită. Din 1948, a fost încadrată ca
funcţionară, la Consiliul Sindical Judeţean, unde a activat în mod serios, dând
dovadă de multă voinţă, pricepere, a înţeles uşor problemele politice i s-a ridicat
din punct de vedere ideologic. A fost primită la Şcoala Centrală de cadre a UFDRului de unde s-a întors cu un nivel politic mai ridicat şi a fost încadrată la Biroul
Judeţean UFDR, ca responsabilă pentru munca culturală. La început sarcinile le-a
dus la bun sfârşit, dar mai târziu antrenându-se într-un anturaj nesănătos care era la
biroul judeţean al UFDR-ului, a decăzut devenind superficială, consumând băuturi,
ceea ce a dăunat prestigiului UFDR.
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Nu a fost la timp ajutată în lichidarea slăbiciunilor ei, critica făcută nu a fost
destul de constructivă şi astfel nu s-a debarasat imediat de greşeli. Este o tovarăşă
inteligentă, cu nivel politic şi ideologic ridicat, cu aptitudini literare, înţelege
problemele politice şi ştie să le aplice în munca practică, energică, cu putere de
convingere.
În multe probleme nu este destul de perseverentă, puţin influenţabilă, nu
destul de combativă în privinţa abaterii morale, spirit critic şi autocritic are, dar
nu-l aplică întotdeauna, nu este destul de vigilentă şi nu are curaj să recunoască
întotdeauna greşelile comise. Pentru abaterile sale, sancţiunea „vot de blam” îi va fi
de folos35.
5. Buzatu Maria: membră de partid din 1946. De origine socială micburgheză, nu a făcut politică în trecut. În 1946 s-a înscris în PSD dar nu a depus
nici o activitate politică până la unificarea partidului. Este soţia unui subofiţer
deblocat, din cauza unor afaceri. Nivel politic slab, dar s-a străduit să îndeplinească
sarcinile primite. A făcut muncă de îndrumare la sate obţinând rezultate bune.
Femeie cinstită, modestă, lipsită de dinamism, în muncă are morală bună şi
cunoaşte problemele care frământă masele feminine. Ştie să se apropie de ele. Este
preocupată de greutăţile materiale, având o familie grea. Nu este suficient de
pătrunsă de spiritul de clasă şi este confuză în problemele naţionale36.
6. Nemeş Magdalena: membră de partid din 1946. De origine socială micburgheză, este cunoscută de noi din 1939, când a venit din Ungaria. În acest timp a
trăit într-un anturaj mic-burghez, ceea ce are încă urme adânci în mentalitatea ei. În
anul 1946 s-a încadrat în partid, neavând însă noţiuni politice şi ideologice cele mai
elementare. A crescut politiceşte şi în alegerile din 1946 a dat dovadă de ataşament
faţă de partid. Ca activistă a PCR-ului a muncit cinstit, dar a avut unele legături,
iubindu-se cu un bărbat care nu se încadrează în morala proletară. A fost ajutată de
partid şi a lichidat această slăbiciune. Ca activistă a UFDR-ului, a dat dovadă de
seriozitate şi conştiinţă faţă de sarcinile primite, este inteligentă cu simţ de
răspundere, nivel politic mediocru, în care a fost ajutată printr-o şcoală de partid.
Este bine văzută de oameni şi este respectată, are iniţiativă, se exprimă uşor, dar nu
are aptitudini oratorice. Nu este destul de combativă şi perseverenţă în muncă, este
puţin împăciuitoare faţă de abaterile morale ale unor tovarăşe, nu este destul de
vigilentă, puţin încrezută, se descurajează uşor. Are unele lipsuri în cunoaşterea
limbii române, ceea ce influenţează munca ei, spirit critic şi autocritic nu este
deplin dezvoltat37.
7. Benţa Viorica: membră de partid din 7 martie 1947. Este de origine
socială muncitorească. Nu a făcut politică în trecut. S-a încadrat în partid în 1947
35
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fără să fie lămurită despre scopurile ce urmăreşte partidul. În activitatea ei a fost
serioasă, dar s-a dezvoltat greu, are unele cunoştinţe marxiste, fără însă să le poată
reda la alţii, este puţin timidă, neavând încredere suficientă în forţele sale. Are
morală bună, are dorinţa să înveţe şi merită să fie ajutată, printr-o şcoală de partid
ca să-şi îmbogăţească cunoştinţele38.
8. Foghel Fani: membră de partid din 21 august 1945. De origine socială mic
burgheză. În trecut a simpatizat cu ideile marxiste, fără însă să depună vreo
activitate politică. În 1944 cu ocazia deportării evreilor dânsa a fost deportată la
Auschwitz iar de acolo la Somerda, după un scurt timp a făcut serviciu la biroul
lagărului ca furieră, în acest timp a avut o purtare umană cu ceilalţi internaţi, fără
să abuzeze de funcţia ce deţinea. După reîntoarcerea din lagăr în 1945 a fost
primită în partid, dar stând sub influenţa soţului ei nu a activat pe linia politică,
căutând să-şi asigure existenţa prin diferite posibilităţi oferite de conjunctura din
timpul inflaţiei. Tot sub influenţa soţului ei a intenţionat emigrarea în Palestina, iar
după un scurt timp a reuşit să se debaraseze de aceste tendinţe, începând să
activeze în mod consecvent pe linia UFDR-ului. A depus o muncă serioasă pe
această linie, având rezultate însemnate în munca ei. Este o tovarăşă cinstită cu o
morală sănătoasă, inteligentă cu simţ de răspundere, ataşată partidului, nivel
ideologic mediocru, are aptitudini oratorice, cu capacitate organizatorică, are
orizont politic, se orientează uşor. Are unele lipsuri politice în privinţa simţului
colectiv, în unele cazuri nu este destul de hotărâtă, nu este complet debarasată de
unele tendinţe şi concepţii mici burgheze. Are nevoie de ajutor în muncă, pentru a
se putea debarasa de slăbiciunile ei39.
9. Hilman Margareta: membră de partid din 1 ianuarie 1948. De origine
socială mic burgheză, în trecut nu a făcut politică dar a simpatizat cu mişcarea
sionistă, fără însă să fie înscrisă în vreo organizaţie. În anul 1944, cu ocazia
deportărilor a fost deportată la Auschwitz de unde s-a reîntors în anul 1945.
Activitate politică mai serioasă nu a depus nici după această dată, stând sub
influenţa sionistă şi a intenţionat să plece în Palestina. În anul 1947 sub îndemnarea
unor tov. s-a încadrat în Partid şi a început să activeze pe linie politică unde a dus
la îndeplinire sarcinile primite. Este o tovarăşă serioasă, consecventă în muncă,
cinstită, perseverentă în muncă, răspunde la chemările partidului. Conştiinţa de
clasă nu sunt deplin dezvoltate, nivelul ideologic este slab, are unele apucături mici
burgheze, comoditate, împăciuitoare faşă de duşmanul de clasă, combativitate
slabă, este lipsită de spirit critic şi autocritic, fără orizont politic. Are nevoie de
ajutor şi îndrumare în muncă40.
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10. Pop Ana: membră de partid din 12 octombrie 1947. De origine socială
chiabură, în trecut nu a făcut politică dar familia ei este legată sufleteşte de Ilie
Lazăr. Soţul ei a fost exclus din partid pentru imoralitate, nu este ataşată partidului,
activitatea ei nu este sinceră şi nici nu este bine văzută în masele de femei. În
munca ei foloseşte metode ieftine, nu este pătrunsă de spiritul luptei de clasă, are
tendinţe individualiste personale. Este o fire lacomă, dar ştie să se acomodeze
timpurilor, nu promite perspective pentru viitor. Prezenţa ei în funcţia actuală nu
întăreşte prestigiul partidului, are mentalitate străină clasei muncitoare41.
11. Ofrim Teodora: membră de partid din 21 septembrie 1947. De origine
socială ţărănească săracă, în prezent nu a făcut politică. Este de bună credinţă,
înţelege problemele politice, dar nivelul ei cultural scăzut, nu-i ajutată să ducă o
activitate politică cinstită, dar puţin primitivă. Se exprimă greu. Poate fi folosită în
muncă între femeile ţărance, fără însă să aibă sarcini mai importante42.
12. Dan Silvia: membră de partid din 1946. provine dintr-o familie burgheză
(tatăl învăţător), în trecut nu a făcut politică până în 1940 a funcţionat ca
învăţătoare în diferite localităţi din Ardealul de Nord, iar perioada 1940-1945 a
funcţionat ca învăţătoare în judeţul Severin (nu suntem în posesia referinţelor din
această perioadă) după anul 1945 de cînd funcţionează în Maramureş, s-a dovedit
bună pe terenul profesional, fiind bine apreciată din partea organelor superioare. În
anul 1946 a fost primită în PSD unde la început nu a fost activă şi numai după
unificarea partidului a intensificat activitatea pe linia politică. În calitatea ei de
învăţătoare a căutat să contribuie la toate acţiunile întreprinse, atât din partea
UFDR-ului cât şi pe calea profesională, a dat un ajutor preţios la munca de
lămurire în cadrul populaţiei, combătând zvonurile în legătură cu transportarea
copiilor, a reuşit să fie ascultată şi iubită de populaţia în cadrul căreia trăieşte. În
activitatea ei de partid a avut unele succese, atât organizatorice cât şi politice, este
o femeie de bună credinţă, are putere de mobilizare, însufleţită în muncă, este în
stare să conducă unele acţiuni. Înţelege problemele politice şi ştie să le lege cu
practica, are conştiinţa de clasă, e bună agitatoare, are morală bună, prezentabilă şi
consecventă. Este puţin sensibilă, nu a lichidat complet cu unele apucături mic
burgheze, simţul critic şi autocritic nu este deplin dezvoltat, are nevoie de ajutor în
muncă43.
13. Todor Elena: membră de partid din 22 decembrie 1945. De origine
socială muncitorească, până în 1945 nu a făcut politică. În 1945 s-a încadrat în
partid fiind funcţionară la secţia educaţie politică al judeţenei PCR, dezvoltându-se
repede şi sarcinile politice le-a dus la îndeplinire. În activitatea ei a avut unele
lipsuri în privinţa disciplinei a fost puţin pripită în muncă, nedând atenţie suficientă
41
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problemelor politice. A înţeles greu linia partidului în problema naţională, având
unele ieşiri şovine maghiare. După ce a fost lămurită, s-a îndreptat. A depus o
activitate în alegerile din 1946. În 1947 a activat un scurt timp la organizaţia
Apărării Patriotice şi în martie 1947 a fost încadrată în comitetul judeţean al PCR
ca responsabilă pe linia feminină. În această funcţie nu s-a dovedit destul de
serioasă şi nu a ştiut să cuprindă munca şi nici ajutor nu a primit la timp.
Între timp s-a şi îmbolnăvit neputând mai departe să exercite această funcţie.
Din 1948, ianuarie, funcţionează la Direcţia Comercială Judeţeană ca funcţionară şi
în acest timp a participat la mai multe acţiuni duse de partid unde a dovedit
bunăvoinţă în îndeplinirea sarcinilor. Este o femeie tânără, energică, combativă, cu
orientare politică, spirit critic dezvoltat, dar autocritic slab. Se exprimă clar,
vorbeşte agitatoric, ştie să se apropie de mase. Puţin încăpăţânată şi ambiţioasă,
sensibilă, uneori pierde curajul, nivel politic în dezvoltare. Nu a lichidat complet cu
unele rămăşiţe mic burgheze, viaţa familiară nearmonioasă, este în divorţ cu soţul
ei, dar nu din greşeala ei44.
14. Csiszar Sarolta: membră de partid din 28 septembrie 1947, originea
socială muncitorească. În trecut nu a făcut politică, de când s-a încadrat în partid a
dus la îndeplinirea sarcinilor primite. Este o tovarăşă cinstită, corectă, cu morala
bună, fără vicii, a urmat cursurile ICD unde s-a dezvoltat din punct de vedere
ideologic şi politic. Ca profesoară la Liceul Mixt din Vişeul de Sus este respectată,
are conştiinţa de clasă, primeşte şi însuşeşte critica. Are unele lipsuri în cunoaşterea
limbii române, nu este destul de energică şi combativă, are nevoie de ajutor şi
îndrumare în munca politică45.
15. Halpert Aurora: membră de partid din 9 septembrie 1947. De origine
socială muncitorească, în trecut a simpatizat cu mişcarea muncitorească, cotizând
sume mai mici Ajutorului Roşu. A fost deportată la Auschwitz de unde s-a reîntors
în anul 1945 şi nu s-a încadrat imediat în partid, stând în anturaj nesănătos. În 1947
s-a încadrat în partid, la început a avut o activitate slabă, dar după un timp a devenit
mai activă şi a îndeplinit toate sarcinile primite. La alegerile din 1948 a fost activă
îndeplinind sarcina importantă la o secţie de votare. Este o tovarăşă cinstită,
corectă, credincioasă partidului, lipsită de combativitate şi dinamism, nu este
suficient de pătrunsă de spiritul luptei de clasă, puţin moale, uneori timidă. Are
morala bună46.
16. Hriţiu Ioana: membră de partid din 3 septembrie 1947. De origine
socială ţărănească (chiabură), în trecut nu s-a manifestat politiceşte, a fost
căsătorită cu un subofiţer de jandarmi maghiar. În timpul războiului, tatăl ei fiind
primar a persecutat populaţia evreiască. După încadrarea ei în partid a fost ajutată
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să-şi ridice nivelul ei politic şi printr-o şcoală de partid, după aceasta a fost ridicată
ca activistă la UFDR unde nu s-a achitat de sarcini, căutând să ducă în eroare
partidul prin rapoarte false, ireale, fiind lipsită de orice seriozitate şi aceste lucruri
au continuat şi după ce s-a prelucrat cu dânsa greşelile. A început să trăiască o viaţă
imorală nedemnă pentru o membră a partidului, neluând în consideraţie ajutorul
partidului pentru a lichida cu aceste slăbiciuni. Locuinţa ei a fost vizitată de diferite
elemente dubioase din punct de vedere moral atrăgând după sine şi pe alte tovarăşe
în acest anturaj.
A manifestat în mai multe rânduri neîncrederea în statornicia regimului
pronunţându-se chiar în acest sens. În alegerile din 1946 a votat cu ochiul. Este o
femeie cu viaţă destrăbălată, orgolioasă, nesinceră, fără seriozitate, nu a fost în
stare să lichideze cu slăbiciunile ei47.
17. Suranyi Cecilia: membră de partid din 1946. De origine socială moşieră
(300 jug. pământ). S-a înscris în PSD fără să aibă ceva cu interesele clasei
muncitoare. Soţul ei a fost subşef de siguranţă, tot timpul a trăit în anturajul
burgheziei. A divorţat de soţul ei şi a dus o viaţă imorală (chefuri, beţii, bărbaţi
etc). În anul 1944 s-a refugiat cu trupele nemţeşti, este rău văzută de către populaţie
datorită vieţii destrăbălate. Are o mentalitate burgheză, nu prezintă nici o valoare
pentru partid48.
18. Hilda Severin: membră de partid din noiembrie 1945. De origine din
Germania. Încă din tinereţe a început o viaţă uşoară plină de aventuri. A fost
angajată la diferite teatre, ca artistă trăind o viaţă imorală. S-a căsătorit cu un
element burghez care a fost simpatizant legionar, sprijinind materialiceşte şi
moraliceşte mişcarea legionară. Dânsa a condamnat măsurile agresive luate faţă de
mişcarea legionară. În aceste timpuri trăiau în permanenţă în anturajul elementelor
burgheze duşmănoase. În timpul războiului, avea domiciliul la Vaslui, în casa ei
stăteau permanent ofiţeri superiori germani şi chiar un timp mai scurt a fost instalat
în casa ei şi Comandamentul Statului Major German cu care dânsa făcea chefuri,
petreceri etc. Cu toate că era căsătorită, totuşi avea legături intime cu mai multe
persoane dintre ofiţeri germani şi români. În 1942 a fost decorată cu Ordinul II
sanitar. În 1943, a fost într-o excursie la Odessa. Făcea călătorii dese cu ofiţeri
germani la Iaşi şi Bucureşti. Nu am reuşit să descoperim dacă făcea spionaj în
favoarea armatei germane, dar credem că a făcut şi aceasta. Tatăl ei a fost internat
în lagăr după 23 august 1944, motivul nu-l cunoaştem. S-a înscris în partid la Băile
Herculane, fără însă să înceteze cu morala uşoară cu care a fost obişnuită. În
alegerile din 1946 cu toate că era activistă la A.P. nu a votat, călătorind în acest
timp după treburile ei personale. În 1946 a trăit în concubinaj cu un şef de gară din
Băile Herculane. De când activează la Sighet 1947, s-a înconjurat de elemente
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compromise, ofiţeri deblocaţi, duşmani ai regimului nostru. În prezent are legături
intime cu un element dubios din punct de vedere politic. Este o femeie imorală,
trăind permanent o viaţă destrăbălată, a protejat şi ajutat ofiţeri germani. Nu are
nimic în comun cu suferinţele şi interesele clasei muncitoare, prezenţa ei în partid
având ca scop de a acoperi trecutul ei ruşinos49.
Concluziile verificării comitetului de conducere al UFDR Maramureş erau că
din punct de vedere al compoziţiei structura nu era una sănătoasă, majoritatea fiind
femei de origine mic-burgheză, funcţionare şi foarte puţine muncitoare. Principala
vinovată, considera comisia de verificare, pentru dezastrul din conducerea
organizaţiei de femei era Hriţiu Ioana, locţiitoarea secretarei. Prin purtarea ei
imorală ea a compromis organizaţia. A introdus în cadrul conducerii o atmosferă
nesănătoasă antrenând şi pe alte membre din conducere la chefuri şi beţii. Totodată,
rapoartele pe care le întocmea către structurile superioare nu aveau nici o bază
reală, munca fiind dusă superficial. S-a înconjurat de unele persoane tinere,
studenţi, cu care petrecea nopţile în sediul organizaţiei de femei50.
În acest timp, şedinţele s-au ţinut foarte rar, fără regularitate. Nu s-a ţinut o
legătură strânsă cu plăşile, ajungându-se în situaţia în care responsabilele din acele
zone nu cunoşteau ce aveau de făcut. Membrele comitetului judeţean al UFDR
Maramureş nu petreceau decât puţine ore la locul de muncă: „înainte de masă
veneau pe la 9,10,11 iar după masă rareori se prezentau.” Totodată, se pare că
conducerea UFDR a pierdut contactul cu masele de femei. Acest lucru a făcut ca în
comitetele de conducere din oraşe şi sate să intre doar soţii de preoţi şi
învăţătoare51.
Având în vedere toate aceste aspecte şi multe alte considerente, în data de 25
ianuarie 1949 a fost organizată o şedinţă a comisiei de verificare împreună cu
femeile din conducerea UFDR cărora le-au fost aduse la cunoştinţă caracterizările
individuale. Membri comisiei de verificare au consemnat inclusiv faptul că
„datorită nivelului scăzut al tovarăşelor, şedinţa avea aspectul unei înmormântări.
Cum îi revenea rândul la verificare începea să plângă. Erau lipsite de combativitate,
observându-se tendinţa de a micşora greşelile unor tovarăşi iar cei care au intrat în
verificare nu au suportat critica. Tovarăşa Hriţiu Ioana după ce i s-au arătat
greşelile comise a început să plângă căutând să înfluenţeze pe cei prezenţi că
insuccesele în muncă se datoresc faptului că secretara UFDR-ului este bolnavă”52.
În ciuda lamentărilor, Comisia de verificare a decis excluderea din
conducerea UFDR-ului a trei persoane: Hriţiu Ioana, Suranyi Cecilia şi Hilda
Severin şi promovarea în muncă a celorlalte53. Astfel se încerca încurajarea celor
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rămase arătându-li-se faptul că în ciuda unor trăsături de personalitate mai puţin
dezirabile, Partidul are încredere în ele şi că dacă într-adevăr îşi doresc, vor fi
ajutate să depăşească neajunsurile.
Nu doar femeile din conducerea UFDR au fost verificate. Spre exemplu în 4
ianuarie fuseseră verificaţi membri comitetului judeţean al PMR Maramureş,
printre care se aflau şi o serie de femei: Moldovan Sarolta, Buxar Magdalena,
Opriş Ioana, Kokenyesdi Sarolta, Holdiş Veronica, Reisz Elisabeta, Hackel
Gabriela. Din conducerea Comitetului Democrat Evreiesc a fost verificată Steinfeld
Liliana, din Comitetul de Partid CFR Sighet a fost verificată Jodi Elena, din
Comitetul de Plasă Ocna Şugatag, a fost verificată Cristurian Irma, din Comitetul
de Plasă Vişeu a fost verificată Chiliciuc Ana, din Plasa Şugatag a fost verificată
Ardelean Elisabeta54.
Într-un mod aproape identic a decurs şi verificarea membrelor din Comitetul
Judeţean UFDR Satu Mare. Aici Comisia Judeţeană de Verificare s-a întrunit la
20 ianuarie 1949 pentru a le verifica pe cele 18 membre ale organizaţiei de femei 55.
Concluziile verificării au fost aduse la cunoştinţa fiecăreia dintre ele:
1. Rapaport Irina: născută în anul 1916, origine mic burgheză, 7 clase
primare, croitoreasă de profesie. Este responsabilă administrativă la UFDR,
membră de partid din 1947. Între 1935-1940 a activat în mişcarea ilegală, pe linia
Ajutorului Roşu. În anul 1941 a avut o cădere unde s-a comportat slab, însă la
închisoare s-a comportat bine integrându-se în colectiv. În anul 1944 a fost
deportată în Germania de unde a revenit în anul 1945 şi s-a implicat în organizaţia
de masă. A fost încadrată în partid în anul 1947 de către Regionala Oradea. Este o
tovarăşă devotată, cu morală bună, sârguincioasă, are rămăşiţe mici burgheze, nu e
destul de vigilentă, nervoasă. Spiritul critic şi autocritic insuficient dezvoltat. Are
perspective de dezvoltare56.
2. Gombos Terezia: născută în anul 1902, de origine muncitorească, 6 clase
primare de profesie muncitoare, membră în Comitetul Judeţean UFDR, membră
PCR din anul 1945. Este o tovarăşă cinstită, sinceră, cu spirit critic muncitoresc.
Nivelul politic este slab, spiritul critic şi autocritic slab. În muncă foloseşte metode
dictatoriale, este încrezută. Mai are perspective de dezvoltare57.
3. Feldman Szekely Rozalia: născută în anul 1914, de origine mic burgheză,
4 clase gimnaziu, profesia funcţionară. Este responsabilă organizatorică la UFDR,
membră de partid din 1945. În anul 1938 a fost în organizaţia sionistă. În anul 1932
a avut legături cu UTC muncind pe linia Ajutorului Roşu. În anul 1943 a avut o
cădere, la siguranţă comportându-se slab. A fost încadrată în partid de către
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Regionala Banat în anul 1945. Este o tovarăşă cinstită, cu mare putere de muncă.
Se laudă mereu cu trecutul ei. Are conştiinţă politică. Este foarte sensibilă. În anul
1947 s-a căsătorit cu Spitz Gheorghe care a fost un escroc, exclus din partid. Faţă
de această situaţie nu a luat poziţie hotărâtă de a divorţa. Are perspective de
dezvoltare58.
4. Fernea Floare: născută în 1919, origine ţărănească, 6 clase primare, de
profesie casnică. În prezent primăriţă în comuna Roşiori şi membră în Comitetul
Judeţean UFDR, membră de partid din 1947. Este o tovarăşă devotată, energică,
hotărâtă, are spirit muncitoresc şi calităţi organizatorice. Spiritul critic şi autocritic
puţin dezvoltat, nivel politic slab. Are perspective de dezvoltare59.
5. Orban Elvira: născută în anul 1917, origine socială muncitorească, 7 clase
primare, de profesie richtuitoare de ghete. Membră în Comitetul Judeţean UFDR
iar în partid din 1947. Este o tovarăşă cinstită, sinceră, devotată. Are conştiinţă de
clasă. Nivelul politic slab. Este moale, influenţabilă, nu are încredere în colectivul
de muncă. Are perspective de dezvoltare60.
6. Popovici Susana: născută în anul 1922, origine mic-burgheză de profesie
casnică, 7 clase de liceu, în prezent Responsabilă Culturală UFDR, membră în
comitetul Judeţean UFDR. S-a căsătorit cu un colonel mai bătrân cu 25 de ani
decât ea. Este constantă, are voinţă de muncă. Vede just problemele politice.
Spiritul critic şi autocritic insuficient dezvoltate. Este sectară, în muncă moale. Are
greutăţi familiale. Are perspective de dezvoltare61.
7. Kuki Maria: născută în anul 1906, origine muncitorească, 4 clase
secundare, de profesie funcţionară, membră în Comitetul Judeţean UFDR, membră
în partidul comunist din 1946. A fost membră în NMK şi organizaţii religioase
(Karitasz). Este o tovarăşă cinstită, are morală bună. Are voinţă de muncă. Nivelul
politic foarte scăzut. Are mentalităţi mici burgheze. Este timidă, uşor influenţabilă.
Mai are perspective de dezvoltare62.
8. Balo Palma: născută în 1913, de origine mic-burgheză, 4 clase secundare,
casnică, membră în Comitetul Judeţean UFDR şi în partid din 1947. În campania
alegerilor din 1946, răcindu-se a răcit (!), ceea ce o împiedică în muncă. Este o
tovarăşă cinstită, sinceră, cu spirit de răspundere. Are cunoştinţe politice. Este
puţin timidă şi puţin sensibilă. Trebuie îngrijită să se însănătoşească. Are
perspective de dezvoltare63.
9. Rafan Domnica: născută în anul 1922, origine ţărănească, 4 clase primare,
profesia casnică, membră în Comitetul UFDR, în partid din 1945. Este cinstită,
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sinceră, devotată, nivel politic în dezvoltare. Îşi dă silinţa să înveţe. Vede just
problemele politice. Puţin moale, timidă, nu e destul de combativă, are perspective
largi de dezvoltare64.
10. Lupşa Ana: născută în anul 1897, origine ţărănească, analfabetă, de
profesie agricultoare, membră în comitetul Judeţean UFDR, în partid din 1945.
Este o tovarăşă cinstită, devotată, hotărâtă, energică, combativă, cu spirit sănătos
muncitoresc. Are conştiinţă de clasă dezvoltată. Nivelul politic slab, nu ştie carte.
Urmează şcoala de analfabeţi. Mai are pespective de dezvoltare65.
11. Budai Elena: născută în anul 1901, origine muncitorească, 6 clase
primare, profesia muncitoare, membră în Comitetul Judeţean UFDR, membră de
partid din 1945. Între anii 1930-1933 a avut legătură cu mişcarea ilegală, dând
locuinţa ei şi a cotizat pentru Ajutorul Roşu. Între anii 1941-1944 a activat ca
membră NMK. Este o tovarăşă devotată, sarcinile primite le îndeplineşte, are
conştiinţă de clasă, politiceşte este slab pregătită. Se subapreciază. Perspectivă de
dezvoltare limitată66.
Au fost excluse din organizaţia de femei şi din partid:
1. Tanodi Clara: născută în anul 1908, mic burgheză, 4 clase liceu,
funcţionară. Membră în comitetul UFDR, membră de partid din 1945. A fost
moşieră, soţul ei fiind avocat cu 140 de jugăre de pământ. A intervenit pentru
episcopul Erdei Aladar la siguranţă pentru activitatea reacţionară a finanţat şi
participat la acţiuni şi cercuri religioase67.
2. Ferenczy Elena: născută în anul 1916, origine muncitorească, 7 clase
elementare, casnică, în prezent secretara Crucii Roşii şi membră în Comitetul
judeţean UFDR, membră de partid din 1945. Este un element cu simţuri anormale,
homosexuale. În perioada 1942-1947 a practicat homosexualitatea cu Iancu
Rozalia, ceea ce a recunoscut şi ea. Comisia hotărăşte excluderea din Partid pentru
că fiind un element imoral a compromis prestigiul partidului68.
3. Bretter Elena: născută în anul 1909, origine ţărănească, 4 clase liceu,
funcţionară membră în Comitetul UFDR iar în partid din 1946. Este un element
care trăieşte o viaţă imorală. În anii de secetă bărbatul ei se ocupa de afaceri. În
1945-1946 a luat parte la diferite chefuri, ce au fost aranjate de către o mulţime de
speculanţi, elemente dubioase, unde au fost chiar şi spioni internaţionali. Şeful
serviciului de spionaj englez în România a fost şi el în casă stând de vorbă cu ea
singură în 1946. Cu ocazia chefurilor numita a fost dezbrăcată în pielea goală şi
pusă pe masă să stea la dispoziţia societăţii de orgie. A avut legături strânse cu
conducătorii partidelor reacţionare, cu secretarul general al PNŢ Maniu, avocatul
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Dr. Anderco Ştefan şi cu preşedintele PNŢ Maniu, Demian Titus, al cărui frate l-a
ascuns în casa ei, căutat fiind de siguranţă. În concluzie este un element care a trăit
o viaţă imorală, dăunând prin aceasta Partidului şi a avut legături strânse cu
elemente dubioase, reacţionare. Comisia hotărăşte excluderea ei din partid69.
4. Hutton Elisabeta (Szilvăşan): născută în anul 1913, mic-burgheză, 4
clase secundare, muncitoare. În prezent secretară de plasă, membră în Comitetul
UFDR, membră în partid din 1945. În timpul ocupaţiei maghiare a fost înscrisă în
NMK având funcţia de responsabilă feminină. Are spirit muncitoresc, este
secretară de plasă. Morala în trecut lasă de dorit, are sifilis cu patru cruci. Nivelul
politic slab. Nu se ocupă cu autoeducarea ei. Comisia hotărăşte că, întrucât ducea o
viaţă imorală, bolnavă fiind acum de sifilis să nu primească muncă de răspundere
în cadrul partidului timp de 1 an70.
5. Sandra Raveca: născută în anul 1912, origine muncitorească, 4 clase
primare, casnică, membră de partid din 1946. Este o tovarăşă săracă, muncitoare,
cu voinţă de muncă, energică şi combativă. Tovarăşa s-a refugiat din Moldova în
anul 1946, lăsând 5 copii mici acolo. Trăieşte împreună cu un moş care are familie
la plasă în comuna Egherişte jud. Satu Mare din care cauză s-a dat la scandaluri în
familie. În repetate rânduri s-a îmbătat terorizând cetăţenii din comună că îi dă în
judecată din care cauză a compromis partidul. Comisia hotărăşte sancţionarea ei cu
vot de blam cu avertisment şi interzicerea de a ocupa timp de 2 ani posturi de
conducere în partid pentru viaţa sa imorală şi metodele de muncă străine de
partid71.
6. Tulcova Teodora: născută în anul 1900, origine ţărănească, 4 clase
primare, casnică, membră de partid din 1945. Este născută în URSS. În 1921 a
venit în România cu un prizonier. Este o tovarăşă ataşată cu spirit muncitorească,
are voinţă de a munci. Are unele cunoştinţe politice. În ianuarie 1949 a venit în
stare de beţie la judeţeană având asupra ei documente de partid. La predarea
plicului a fost găsit desfăcut. A fost luată şi dusă la poliţie unde s-a trezit. Prin acest
fapt a compromis prestigiul partidului. Este sancţionată cu vot de blam pentru lipsă
de vigilenţă72.
Comisia de verificare făcea câteva constatări şi cu privire la activitatea
Comitetului Judeţean UFDR Satu Mare. Conform acestora „comitetul cu toate
greşelile lui a muncit, a organizat cămine pentru copii, a reuşit să ridice cadre
sănătoase din masele muncitoreşti şi ţărăneşti.” Ca slăbiciuni comisia consemna
următoarele aspecte: conducerea organizaţiei de femei nu a ţinut şedinţe decât
foarte rar; activistele nu efectuau suficient teren, nivelul politic al femeilor era
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foarte scăzut; nu erau destul de vigilente; au mentalităţi mici burgheze, sunt
infiltrate unele elemente imorale şi chiabure73.
Spre deosebire de Maramureş însă, şedinţa în care le-au fost aduse la
cunoştinţă femeilor aceste constatări „a decurs într-un spirit destul de combativ,
tovarăşele erau cam indisciplinate. Au început a vorbi înainte de a se da cuvântul,
nu era suficient spirit partinic, nu au fost pătrunse de spiritul critic şi autocritic. La
unele tovarăşe care şi-au expus autobiografia au început să plângă”74.
Am prezentat aceste două cazuri pentru a evidenţia faptul că modul de
operare era aproape identic, indiferent de judeţ. Prin extensie putem afirma aproape
cu certitudine că situaţia a stat la fel şi în celelalte judeţe din Nord Vestul
României.

73
74

Ibidem, f. 21.
Ibidem, f. 22.

