В "Териториален архив" - Видин съхраняват 11 документални фонда и 700 архивни единици за жив
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Отдел "Териториален архив" - Видин съхранява 11 документални фонда на
организациите на местните евреи – фондове на община, на училища и дружества с общо
700 архивни единици. Това каза за радио “Фокус”- Видин Светлана Кръстева, главен
експерт от отдела. Тя уточни, че във видинския архив се съхраняват и документи на
видинските граждани Соломон Аладжем и Майер Алхалел. Тук пазят и документи,
показващи отношението на видинчани към съгражданите им евреи. Има апел от
граждани на Видин в защита на съгражданите от този произход, изложения от
видински адвокати до министър-председателя и председателя на НС против
законопроекта за защита на нацията. В архива има и документ, изложение от кмета на
Видин от 1942 година с данни за националния състав на населението, сред което 874 са
евреи и мнение, че Видин е интернационален град, в който всички народности са добри
български граждани. Кръстева каза още, че е представено и дознание за деянието на
бивши длъжностни лица, които са се възползвали от притесненото положение на
евреите. Има и данни от решението на Дружеството на кавалерията на ордена за
храброст във Видин да изключат свой член заради недостойното му поведение към
евреите, членове на дружеството. В отдел "Архиви" може да се види и слово на бившия
видински кмет д-р Бърни Бончев към видинските евреи, напускащи града и заселващи
се в Израел през 1949 година. Светлана Кръстева спомена и за документите,
разкриващи трудния живот в годините, когато е действал закона за защита на нацията.
"Това са снимки на евреи от Видин, сред които е и Майер Алхалел по време на работата
в еврейските трудови лагери през периода 1941-1943 г. Съхранено е и писмо за броя на
евреите в града към 1 март 1944 година, в което е посочено, че местните евреи са 1004,
а настанените във Видин изселници други градове са 1650", разказа експертът от
архива. Има и писмо от председателя на Консисторията при видинската еврейска
община до Видинския митрополит Неофит с молба за съдействие за облекчаване
положението на евреите. В изложба, която е до 8 април във Видинската художествена
галерия "Никола Петров" са показани и заповеди на видинското околийско управление,
с които се облекчават правата за движение на евреите през пролетта на 1944 г и
съобщението, с което отпадат напълно ограниченията от месец август 1944 г. В отдела
имат и снимков материал от тържество в Израел през месец април 1998 г., което е били
посветено на България в рамките на честванията на 50-годишнината от създаването на
държавата Израел. Кръстева подчерта и ролята на Видинския митрополит Неофит за
отпора на българската православена църква по еврейския въпрос. През ранната
пролет на 1943 г., когато правителството подготвя изселването на 20000 евреи в Полша,
Светият синод провежда извънредна сесия, на която е било решено да се напише
изложение до министър-председателя, в което се настоява да се прояви милост и
човечност към страдащото еврейско малцинство. радио "Фокус" - Видин Видин.
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