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CUVlNT 1NA INTE 

S-a scur s o jumălate de v eac . Mai supravieţuiesc văduve, orfani. 
foi ex islc1 1nartori oculari care pot relata. Care pot depwrn niărturie 

despre ex lenn inarea a şase mil'ioan e de evrei : ciuruiţi de gloanţe, gazaţi, 
miswiţi în flăcări de cuptoare născocite de minţi bolnav e, înecaţi, muti
Lat.i, umil iţi, striviţi ca nişle viermi. 

Vo lumul de Jaţc1 cuprinde fapte, cifr e şi statislici edificatoar e asu-
1)1'Cl unor zguduiloare eve nim.ente pelr ecut e p e m eleaguril e noastr e sem 
clincoi o de N islru. Ele rezuită clin docum ent e certe, inata ca(Jile, din con
clu zii iro. e de isto rici, ev rei şi n eev rei, de nolori elate internaţ,ională. 
,';,'i lol uşi, nu asupra lor dorim sc1 insistăm . Mai cu seamă, nu înţelegem, 
.~(1. ne lâsiim anlrenaţi înlr-o mac abrc1 dispulă asupra dinien siunilor can
lil alive o.le unor circumslanţe ev ocote, aşa cum ar vrea s-o facă unii -
şi cum a făcut-o, de allminleri, înainlea lor J?.uclolf J-Iăss , sinistrnl torţio
nw· ele la A uschwit z , care - după ruzboi - în faţa anchetatorilor să:l, 
a înce rcat să.-şi creeze circumstanţe atenuante af irmînd că ocolo n-ar 
'i f o. l uci.~i patru milioane, ci „numa i(( două milioan e de ev rei. 

Căci ce impi etate mai mar e faţ;ă ele m emoria vict'imelor pogromului 
ele la fo.~i din 29 iuni e- 6 iulie 1941, ele pildă, poate fi decît aceea de a 
7Jolern iza osuprn . împrejurăr-ii do.că în z ilele ele groază de alunei cm fost 
c1. a. ino /i 10 000- 12 OOO .de oam eni, fără nici o altă vină decît că au 
osl evre i, snu „numai: r 8 OOO, 5 OOO ori chiar 3 300, cum încearcă să 

âemo nslreze cîle unii, socolind că în felul ocesla ar put ea diminua, eve n
liw I. vina că.IDilor . Ca să nu mai stiîrui asupra faptului că ultima cifră 
{ 1sle în lolo.lă contradicţie cu docum ent e prevăzute cu semnături olo-
9rnJr> .. i .~lampil e, care atestă. că a fost vorba de 8 OOO de victime, cum a 
.slul>ilil mcheta judicicm,. 

Dace, în ·urt ea Chesturii Poliţie i clin Iaşi ar fi fost sfîrlecaţi de 
l>aionel . ziua în amiaza mar e - în „duminica aceea« (29 iunie 1941) 
- ,5i în pP z n/a unor oJiteri superiori, adică locmai a acelora care t re
lmim.l sr1 răspundă de v iata cetc1tenilor oraşului, doar o sutr1 de evrei, 
v ina a r fi scuzabilă. ? 

cm clacc,, î n loc de cîleva mii, numai o su li'i de oameni ar fi sucom
bat, s lriviţ:i şi înăbuşiţi, în mşita lui iulie, înghesuiţi cîte 150 în vagoane 
de vite , cu gemuleţ l zăbreLite bălule în scînduri , bînclu-şi propri a 
1l1"ină, sfîşi'inclu- şi trupuril e chinuil e de sete, purtaţi zile ş i nopţi de-a 
r'inclul în „trenuri le mor/ .ii", n -ar Ji f ost tot o t ragedie ? 
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Iar dacă în cwnplit ele mtic eluri din Basarabia n -ar fi pi eri t ap roap e 
200 OOO, ci numai 2 OOO de ev rei , această ultimă cifn'i. ar fi dimin ua t 
grozăvia faptei ? 

Şi dacă nu 150 OOO de bc'i.rbaţ"i şi f eni ei, bătrîni şi copii din Bi1co
v ina de nord, regiun ea I-Ierţei, Dorohoi şi Ba sarabi a, ci iarăşi „ nu m ai" 
.1 OOO CLr fi fost smulşi din casele lor şi duşi, cei mai mulţi p e jo , în 
stepel e îngheţate şi pu stii ale Transnistri ei , und e foamea, frigul, lif osu l 
ex CLntematic i-au secerat în masă şi necruţător, fărădelegea ar pul ea j'i 
justificată ? 

Or, iată, ulili zî nd tot soiul de macabr e jocuri cu cifr e, unii în 
cearcă acum cu tot dinadinsul să escCLmot eze CLdevărul, glCLsuri mi eroase 
şi ipocrit e îi întreabă cu prefăcutc'i. naivitat e p e urmaşii victim elor : ,,De 
ce nu lăsaţi să se aştearnă colbul p es te trecut, de ce mai zgîndâriţ i 
rănile ?a 

Cine zgîndăreşte rănile ? Să j'ie clar. 1n nici un caz noi . Căci I.a 
ce ne-ar folosi? A m învia martirii ? N e-a r seca lCLcrimile? Nu . Tr ecu 
tul e zgîndărit doar ele cei car e vor să-l neg e, sc'i-l dist orsion ez e şi nu 
să-l lase aşa cum a fo st : trist, dur eros, înf ricoşc'it01· ! 

Aşadar, noi zgîndărim ? Sau cei car e ou întreprins o camp an ie de 
nega re, p e ele o part e, ele justificar e, p e de altă part e, a martiriul ui 
evreil01-· clin Rom(inia? Cei car e, clupă 50 ele ani, vor să-i mai asasin eze 
o dată p e sfinţii noştri muc enici uită însă cc'i. noi mai trăim, ui tc'i că 
arhiv ele europ ene şi americane sînt plin e cu mii şi mii de do cum en te 
care vorbesc de la sine. 

E adevărat, fas cismul ş i comunismul cm împi edicat orice înc ercare 
ele a relata, ele a studia martiriul şi, in fe lul acesta, au crescut do un 
generaţii în totală ignoranţă a acestei dram e uni ce în istoria om enirii . 
S igur, istoria cunoaşte num eroas e cazuri cînd asasi nii au înc ercat să - şi 
ascundă crim ele. Cînd Napol eon l-a ucis p e ducele d'Enghi en şi a inv en 
tat un pr ete xt falacios spr e a o ju stifica, Tall eyrand a remarcat, cu spi 
ritul lui acid: ,,E mai rău clecît o crimc'i. E o pro st ie". Şi, într-adevăr, 
Napoleon va n'im îne p entru totd eauna în istori e cu vina aces tui asas inat 
premeditat. Cc'ici, pîn u la urmă, adevărul iese înlotcl ecmna la iveală. 

Nim eni nu ne po ate cere sc'i. ne uităm muc enicii, cum n e recom and (t 
icm'i.şi alţii . Căci, dacc'i mn fac e-o, ar însemna să păcătuim n ep ermi s faţă 
ele Cel At otput ernic, care nu l-a creat p e om pentru crimă. A r în sem na 
sc'i. terf elim memoria martirilor şLpropria noastră conştiinţă. De altmin
te 1'.i, credem cc'i nici un om de bună credinţă, nici un om cu sim ţ ul 
dreptriţii şi al onoar ei nu are dr eptul să uit e ce a semn ·if icat şi ce a :îc'ip
tuit fascismul, căci numai astfel poate fi împiedicată repetar ea Jărc'i.d eie 
gilor, ororilor sale. Penlru că, începînd cu ev reii şi cu alte rase decla rate 
- imb ecil şi cu ele la sin e puter e - ,,inferioare", fasci smul a clezlc'inţu i t 
un cataclism Cl'i.ruia i-au căzut pînă la urmă victimă 40 OOO OOO de se 
meni ai no,'>lri de toate ras ele şi clin toate colţurile sîng erînclei no c1st re 
p lan ete. 

Aşadar, nu n e uităm mar ti rii, ct ii pom e nim în toât e gîndu rile 
noastr e cc'ilr e Cel din ceruri. După cum nu ave m nici dr ep tul ele a ierla 
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11 li tllliele lor, cu cilît mai mult cu cit se putea la fe l ele bine ca :;,·i no i 
, 1 f i' li impc'irluşit soarla. . - . 

,1 ve m însă datoria impr escriptibila dalon e, ele a spun:_e - nslnz t, 
· . l ; f ' _ acl~vi'i.rul cloar adevărul, dar lot .adevarul. 

r' I II ci o p11 ni nce ' · · · · l - fovoar e·' o 
l•'sl , adevărat da.că. tn 'îim noi, supravle/ ;ultoru, aceas u ,, -

d1tl wri,;;i ucigaşilor' celor 300 OOO ele f~aţi. Şi s
9
~;ori .. fa~: n1 x~ fn~; ·1~-lec/~ 

'" '<'S/ lucru intra în calculel e lor . _ ln _ca din - 1_ , VlC_ o_i w. ,' .. -
l'! l1ilni înc epu se să se clatin e şi t reb~w pr egalit un c~l.t_l:~· Aşa . · e _fac e _ca, 
I l b · · 1942 cleJJortu.riLe ma stv e spr e Transnist1 w. m~ f ost opri t~: 

t , n o om. i te ' • - f lor de o m bn 
· . / 943 - 1944 a f ost toleratc'i. aduc erea m ţara a or am . . 

111111na . · 7 . . • - do ă mii de ev rei clin 
1111-int i mai tîr ziu a evr eilor clin Doro iaz, wr ~nea - u . lor 1
1 rcleciL;Ll ocupnt ele horthyşti şi-au putut gnst aclopost m vec hea 

11u/rie. - . . f" . . .· · por -
Sî nl em apoi obliga li sa jac em cuno scute des a .. 1L1 Cl7 ea . . 5i p1 o . 

lile m cirt irii'.tlui, ~u atît ;nai mult cu cî~, ;!~plont~icl l iberlc'iţ tL e cuc_enl_~ 
f 1<' el , mocratia noastrc'i ·incipie nlă, care abw zşi cauta clrwnul, in zn~b1t~a:n 
/l) i/ e parcă 'c1in abi suril e unui tr ecut p e care-l c~·e~eam ap'!1s pe.~.l? U 'Le; l~ 
~i cnr , ne omint esc în9rijon'itor ele pr esa fa scista ele oclmwma - ,, o 
·, , ··" sJ·ci,.1,·1c-, pl·c,li·c-1·• Ariărarea NationaLă." sau all el.e clm r 11.n ca v re1nlt , ,, , · · , " . 1- . . . , • . . . ·t - · 
11 ·eeos i mu cedc'i. Jă.ină _ regăsim 1wt cu.lornnu, nat in sult e, nat aţ1 .. crn 

im7Jol~·iva noastrci. .. . . 
- · l 1 - claW mai mult: !n oce~le conclitii n e ve dem siliţ. i sa m r el>Om o . 

· ·. cr- ··e0te 01-01'.i·ie' ? Noi cei car e chiar în pofida unor abom m a-
crn e zgin U1 ·? . . ' • . .' • • v • • b .l l , e-
/1ile rz e clreptăti nu i-a m id entifi cat 1UClCtncl J)e JaJ~tCLŞl .cu ~-O ~U, 9;.n 
rosul Jo '.lor ;.dmfrn, cu care ne simţim de v eacun _ ~ol'lda.i_·t alit _la . me~ 
cil si la !-(iu, SCLtl cei care, climpotriv c'i, penlrll a JUSllftca crimel e, m ce7cr~ 
w, ie pună în seama oces tuia si nu a asasmllor ca atar e? Nat ~,m ·5 L1.l. 
in lolclea u na s<'i. fac em O netc'i, ; colegorică .5i )ir~ascc'i . ~eo:wu.ire mt 2·~v ce~ 
CU1'e (IU cc'ilcat în picioar e clemnil alea um ana _$l au. trn7:-.~fo 11nat J rr_1ll,cl~ 
I egea în nonnă de condu'ilc'i. curent.ă şi nd_mzrabtl ele f iqun ele romani c.m e 
.-~ . clt·cat glasul în ap c'iror ea clreplurllor ele rn.entar e a.le ori_n';_lut -~l a 
ş , cm 

1 
l · - · ·t d J'.l1l1'1.Lrl in s11Jl e-clr 'JJlc'i t ii în genere . De o ceea purlmn Şl vom JJ1.l1 .a e-a . . · . 

· · - · c · Viorica A ganct care m t el.e noaslre amintir ea unor rno.n romwu, a · . . , . ' t, 
(·c,1t·tc1te de J'.lre,eclintă. a Cru cii R osii clin Homcm, a m frunlot lil eb1~1/1b1~eln e 

L , ' • V • ' t r, îni cir (L are pisloalele unor asasini, p enlru a ~uc e opa Ş l un c~vtn c e . .. .,r • T . . 
c ,[or ca re se sting eau ele se le în f ioroa sele ,_,trenw:i ale mo1_tiz , rn~a,n 
JJopovici primarul Cern ău( iului, care Şl-Cl ri scat_ VlCL/CL p enl1 U n , O t (~Hi 
J>e oceec; a mii ele ev rei ame ninţaţi cu extennmcirea i j'orma.~t8l11 . , Je
cemrn clin Jasi care a sc1'ipal ele la rnuce l mul te pol en/ wl~ v ict im e ce In u 

, ' 'l v •;t-'n~t clec' t riceea ele (I j'i ev rei - Si mul/ii al/ it ClSCm eneo Or . uv eau ai o , c • ,. . , · . . . . 
Jar clacc'i. nu uităm şi nu v om uita ~ă fc,~ciştii m :tght.~n. ,c,ll.l . trw ~t.d~ 

t 1 "0 OOO de evrei clin Tran s1.lvanw ele noi el, 1 oplla Romrmi et 
mocirl e p es e o . t .- j'. · sch imb 
prin odiosul Dictat de la Viena, recunoş_tmţa noa s 1 c'. va t'. m . i 
rnernu v ie Jată de episcopul rom cmo -ca/,oltc Mc~rloŢI- A-1 ~n, cc,~~'. la . 18 rna 
r 94 4, ele la c;mvonul Cateclrnl ei clin ~'luj, ~a osm~tt. fam fOVcLl1 e S ~11 tr: 
splendid curaj deportar ea conce tăţenllor _s~Lt evre i -dm_ capitala :11 ~a 1'. uz. 

Aşa cum am Jost pro_hmcl zguclwţ·t de mareţw actuliu _lm_ H zlly 
Brn.nclt, j'oslul canc elar cil h'epubL'icii Federale Gennanw, ca1 e, m nu-
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m ,1e poporului ge rman, o îng enun chiol în faţo m onmn en tultti vicli m e
lor râscoa / e i Ghelo n lui din Varşovia, cerîncl ier lore în num ele e:r.:lermi-
11alo rilor, ele .. i el î ns11ş i a fo st , clin cea m.ai Jm~1edc1. lin e rete, u n nei m -
1)11col adversar ol extr emi smului de dr eapla :;;i, moi apoi, al ciwnei 
cafen ii . 

După cum şlim sc'i cin stim . . ~i să preţuim. gîndul cel bun /,ii fru
mo s care, în z i/.e le noa sl re, a reunit, în şedin:ţă solemnii, ce le dou â ca
m ere ale Parlamentului Uomcîni ei pentru a comemorn vic lim ele pogro 
m.ului legio nar din ionu arie . .1941 ş i a siigmali za u ciqa.5ii . Ci'ici e tocmai 
ceea ce ar fi fost de n eimaginat; sub regimul di ctat urii cerrnşis le , cî1icl 
ori ce com emor are a nia r lirilor noştri era considerată ca un act de di s
..::reditare a pr es ligiului ţării, iar fiecare aseme n ea înc ercar e era însoţ"ită 
de măsuri ele reprimar e ce n e pun eau, un eori, in prim ej die insăşi viaţa. 

,,Leg ea Talionului" - mi-a st ri gat, de pildă, în 1974, Emil Bod 
nrffaŞ, pe alun ei vicepreşedintel e Con siliului de Slot. A fo. ·t, ini i am in 
l esc . de Jaţ;c'i şi do mnul Dumitru Dogaru, preşedinle l e Dep artam .entului 
Cu llc lor, un disl .in . inlel ect u al ş i un om ele o rorii nol>le ţ'e sufl e leascr'i. 
Bodnarnş nu ern nnli sem.it şi av ea mullc'î. înţ e legere p enlnL drrmw noas
lrc'î. Prin gla s ul L11 i vor bea , însă , ,,his rnasler's voic e", v ocea I imnulu i 
Ceauşescu. l -am n1.spuns : 

- Dac c'î e vo r ba ele ci/ale l>iblice , am să vc1. r(isp uncl şi eu cu o 
î nlr ehare : la dwnneovooslră nu c cum va v orb a despre comp le:ntl lui 
Cain? S e şlie , ,,Le9 ea Tolio nului " - ,,Dinl p en tru rlint e·r - ,· fal sif i
ca l?i, ca mull e o lt ele , a fost ad esea ulili zaln de onlis cm iţi spr e a ne 
calomnia ci'i am fi n'îzln m âtori . DCl.r cîn cl, oar e, în istoria noasl n'î, seri. ă 
cu lac rimi şi sî ng e, n e-a m rc1zb1mol ? Cain, ucigaşul Jrat elu i său H evel , 
cău li nrl sc'î fug ti ele conşt:i inţa p iîcalu lui com is, a fosl cel dinl îi car e a 
Sl'îvîrşi l refulor ea fr eudi rmk !n lo c sc'i.-9i m i7rluri sc ascc'i pâcn~ul ş i osl j'el 
să se pu rific .?, l- a C1.scun s moi rău în aclîncuril e conşliinţ,e i ş i oslf el nu 
num oi că nu o rez olvat nimic , ci a săpat ma i aclîn c st igm alul ce-l purl a. 

Dacă nu n~ i;î nclim, dec i, în ni ci un f el la n'îz lmnar e, nu pul em 
r ti ni in e n 'pc'isc'ilori lrt î ncercăril e ele falsificar e a nd evi 'irului isl oric. Ac e. t 
vol um se sL1:ă cluie.';ile , ele acee a , sri le dea un rc1.. pun s, un răspun. cum 
p ?inil, nepol em ic, 1·e?e mni exc lu siv pe docum en te inco n le slobil e , ema 
nat e ele la nulorită ţi, am.basarle, Jeţ-e bise riceşti etc. 

lntr-acl ev c'îr, cil itori i pot af la, bunăoară, în p aoinil e oceslui vo lum, 
1m rnpo rl ol însu :;;i dir ectorului 9en ernl al Poliţie i ş i Sigur(l. nţe i Sta lului 
lui A nton esc u, r;eneralnl Ernanoil L eovea nu, care dez mint e cal eqo „ic cc'î 
în v om emului 1941, la laşi, ar fi ex islat „leroriş ti" ev re i Sffu cc'î măcor 
un sin gur ostos rorniin sau german ar fi avut ce va ele suf eri t , deşi măce
lul core (I. urm at a fost dezlănţuit u z în clu-se tocmai de ase m en •a pr e
t e:rlP. Ace l(l. Ş i lucrn e valabil şi p enlru ma sac rttl de la Dorohoi, unel e 
copii ele doi, po lru, .~ase sau .~aple ani ori bă trîni ele .90 ele ani au fost 
asasinaţ. i cu sîng e rece sub ciwînt că ar f i lrns asuprn arm.at ei român e 
în r etrage re din Basarab'irl ri'ipi t;ă de U .KS .S., deşi, imăşi, nici clupă ju 
m i'ilale ele v eoc nu s-a dovedit că vre un sol clot or fi su fe r it măcar o 
zgir ietură . Şi: exe mpl ele or put ea continua. 

Dar sr1. p resupun em. cc'i ar f i ocleviî rol că mai mulţi cornuni .~li -
n craini eni , rom <Îni ş i ev rei - (l.U fc'îcut-o; un om cu un elem e nlor simţ 
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. . . . . .el , ' ·are a pr ez idat la ma sac rele de la Li di ce 
11111/'<tl l,~l poale m su~L l Geea, c - Lt .l. mii ~i mii de bărbaţi , Jem eL şi 

l l O rado ur ~ou Lem e co a i , ' l l 1t1L c <' CL · · _ ' . 1 ·1· ple p enlru care ei 111i rm pu l' a 
rn pii' lr e l;ui e sc'î plăte ;, sca cu vw, a c1 

111l' i o v i.net. '! . - ele publicaţii se 
r, ială cc'î î n anul . ~e . waţ ie J 991.'- i~l,r-o l se%~~: aces le i s i tuaţii , 

, w nlileoză ose m enea teo rn inepl e şi olHLVl e . n ·. 
>1tl ,m no i să nu s lrigăm ad evfr „ul ? . . 

I ,. . ,, . ()rdin e ele id ei, înlre băm: facem un se 1VlClll poporu-
,) l, . m ace e.o ş i . . . . . mlJli car ea acest or docum en te ? 

lui l'omon sau iL clese 1 Vlm p1 m 1 . . t t ··ot al 
. . .· el· . . es te im sincer Sl devota p c, 7 L 

emncitarul acest o1 1 m ll7 i_ _. D' ·. · încă ]Jrofetul Ir-• . . . • el om 7Jornit p e cml e wspo 1 el, . 
I .'omm u ei. At un ci cin ·- . - JJe ntn L JJacea ce lăti-i î n car e vom 

. el •11' nat sa n e 1 ugo m . - b t mio hu 7:e-ci in_ L:: . "- ·. . . b·n le e i" . . De Clceea, nu m a a · cu 
<Ju: i adopost Ş l sa Luplom pent1 u tl·. e le pe core l e-a m dov edit, ,de 
. ·i • ·e1'Jt 1Je nlru aces te sen mi e n - . 
1JtL1nnu m pl l . . Jr JJle Era o datori e elem en tara Şl, ca nemLmc'iral e or i, nu în vo r Je,. Cl in , . 
c1lare, nu-mi orou nici un m enl. . dcică 

. t cii. am. greşi n ep er1r7:~s . am 
Da ,., tocmai de aceea , sin - c?nv;~t tin e relul său, să Jw elln nou 

lu.-11 po porul romcîn, int ele?lualu 8.'i ~c,Iomnii, ele t eori i fascl ste , ,C1nll 
olrăv i l de id ei rnsisl e, ele mm cm nl 

sem il e . . d - . Vremu1"ile hi tleri smului 
E n ev oie 'ele adevăr :;;i nu11~(/l de Cl)0~~~1 .băga căluşul î n gură. lor 

Ş l. "cilini snwlul au apus. Nu n l se mai 1. · .. de bun e-, c1·eelintc'i SL · " . _ . . · . · - totl omnen u · · . · 
ro stind ad ev nrul , smt <:,m convm Şell crti .- . e vo r î nt.elege s i ne vor CtJula 

· · el levc-1·ata dffwo sle e .a1 a n · · · · c11u1na(l e o ac ' · . .1 ·. l · . t . · , c;i, ~ă ptisim laolaltă spre m-
_.11 î nchid em un ~~u~ u~to.r _ c~t!Jli~l c_ ~ ~s 

01
/ :e i'e ~l nii .~i reliqii clin această 

Jăpluirco ormoniei .~l uijni/ l1 Ll inl 1 e ive . , . 
! (11'(1 . 

Dr. MOSES ROSEN 

Şef Robin ol 
Cultului Mozaic 
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FORE'v\/ORD 

Half a cenl ury has pa sed. \Vidow s, orph cms are still alive. 
Eye wiln esses that can tollc still ex ist , people who can give ev idence 
about th e ex lennination of six 1nillion Jew s : riddl ed by bullets, gassed, 
des troyed by flames in ovens invented by ick rn'inds, drowned, muti
lacecl, hwniliat ed, crushed lik e wonn s. 

Thi s book includes evid ent facts, numb ers and stati stics about some 
lerr ible events that took plac e in this country or an ·,th e left side of the 
N i tru river. Th ey come frorn doubtle ss, un quest ionable documents, 
fr om, conclu ions drawn by both Jewi sh and n on-J ewis h historian s, of 
incernati onal reputation. H oweve r, it is nat on these we want to ins ist. 
Mast espec iolly we do nat m ean to get involv ed in a mac abre clispute 
about lh e quantitative dimen sion of om e of th e circumstances recallecl, 
as some people wou ld lik e to do, as in _fact it was dane before them by 
R udo lf Ilăss, f;he horribl e torlur er f rom A uschwi tz , wh o - after the war 
- in front of hi s pro secut ors t ried to create exte nu al ing circumsta nces 
fo r him self by stating that th ere u;e re nat faur million , but "only" two 
m illion s .Jews ldlled th ere. 

v\!hetl inipiety would be 'grealer lo1rn rcls the m emo ry of the victi nis 
of lh e let şi pogrom on Jun e 29 - .July 6,1941, than that of having a 
conlrov er ial discussion an the foct tlwt in tho se owfii l dety , there were 
k illed 70,000 to 12,000 people guilly of not hi ng else but of being Jews 
01· "on ly" 8,000, 5,000 .ar even 3,300, cis om e try to demonstrate, thin
k ing lhal in thi way th ey could , eve ntually, dim:inish the guilt of the 
ex culion ers. vVe won't insi st an llh e foct that lhe lasl fignrR is in tota l 
contradiclion with docu.m enls bearing holograph signalur e. ancl seals 
pr oving lho t there w ere 8,000 vic tim s as est ablish ed by lh e judicia.ry 
inves ligo lion . 

If in th e courtyard of lhe Iaşi J)ol'ice stati on, in "lhat Sunday" 
(J une 29, 1941) only one hundr ecl Jew s would hav e been stabbed to 
death bu bayonets, in broad clayligh t, in front of high-rrr.nking off'icers, 
th ot is w ecisely of tho se who were resp onsib le fo r the lif e of th e city 
people, could their guilt be pardonable ? 

Or if , instead of some thousand s, only one hundr ed p eople would 
have diecl, crushed and suf focate d in th e 'heat: ,of .July, pack ed by 150 in 
cattl e waggons, with small windaws nail ed down , clrinkin g th eir own 
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urin e, learinr:J lheir boclies torlured by thirst, corrie<l doy s ond nigh ts in 

the " lrcuns _of_ death", would il not hav e s lill bee n a tmgedy? 

. And zf m the horr en clous _ mossC1cres 'in Bessorabia instead of olmost 

200,000 on ly 2,000 Jews had dl ed, would lh e latt er nurnb er climini sh t he 

a.wjul deed s? 

And if not a nurnber of 1.50,000 ni en a.nd woni en, children rmd olcl 

people Jrorn Norlh ern Biicovina, the region of H er/a, Doro hoi and B esso

rabia but "only" 1,000 would ha ve be en .obligecl to leave lheir i/wm es 

a~~ were led,_mo st, oJ them had to wallc, to lhe Jroze n and ernply stepp es 

oj Tran snLstrw ., _where hung er'. cold ond exC1nlhenwlic typh1.Ls pitile ssl.y 

provolc ed mas s lcillm g, could llus crime be justified ? 

. But now, by ern:_Ploying all lând s of nw .cabre nwnb er gam es, lh ere 

w ~ some peo'f!le who msLstently lry lo el ud e truth, hon ey ed Clnd decei lf ul 

voices a -le wzth szmulal ed naivily the heir s of the victi.rns ''Wh11 don't 

you let clust cover the past, why do tyou rub sa lt on the wouncl .s ?·· 

Who cloes rub salt on th e wounds? L et it be cleC/r - cerloin/y 

not us. Beccmse to what would it se rv e ? Would the 11icirlyrs relurn to 

lif e? Would our tears dry _up ? No. The past is sti rred only by th ose 

who wtsh to deny tt, , to dt slort it ond not Zenve it as it was : w,d 

di stressing, Jrightful ! 
· ' 

Therefore, is it u s who slir up t he pasl ? Or is il lho e who hove 

launch ed on the on e hcmd a compaign of denial and on th e olher hC1ncl 

on e of justification for lhe J ewis h mortyr s froni Ffomcmia? Thos e, i 1/w 

after 50 years ~_vant_ to murder onc e again our sa int ed marlyr s, but Jorget 

that we are st ill alwe, forget lhat the European and Ame rican (ll'Chit'eS 

are Jull of many thousancl s of docwn enl s that are self-explanalory. 

_It is true that fa scism antl comnnmism sloppe cl any allempt to 

menli~n, to stucly the marlyrclom ancl consequently two gen ernt ion s 

grew _m comp lete igno_rance of this uniqu e trngedy in the hislo rv of 

manland. Of course, hzs/,ory knows 11wn11 cetses when assass ins trie rl to 

hicle their crimes. When Napol eon ordered the deoth of lhe Du lce 

cl'Enghi en and i_nvent ed a JC1llacious reason to justify ii, Ta.l/.ey rnncl 

?bs erv ed w 1lh hts ncid spirit: ''lt is u.:orse than o crim e. Jl's folly". :1 id, 

z~ lruth, Napoleon will stay f orever in history as guilly of Oiis pr .:?m.e 

dzlal ec/ cmne. Afle1' all , tmlh C1lways l:'ncls by opp ea ring. 

Nobocly ccm aslc us to Jorg et 01.ir marlyrs as some people recom

n~end us lo do. Because if we clid clo il we would commit a forbidd en 

sm towards lhe Almighly, who clid not create man Jor nmrd er . Jt wou ld 

mean to sully lh e m emory oJ our 1nortyrs and nur own conscienc e . Jn 

cmy cac;c, we believe lhol no p erson oJ good foith, 110 p ers on with a sense 

of h_onor and .iuslice ha. lhe righl to forgel what , signified and what clid 

fa~c1sm,. because only in lhis way can be slopped lh e repelition of its 

crun es, ils horrors. Fascism, sl 1.1pidly and arbilrn1'ily decla,ring "inferio r" 

Jews and olher race s unleash ed a cc,wcly sm, to which finetlly f el l victim 

40,000 ,000 people of all race s cmcl in all th e corners of our ble eding 

planet. 

Theref ore we do nol for get our nwrly rs but we rernember them in 

ctll our thoughts to God in. heov en . Also we don'l lic,ve th e righl lo par-
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t/1111 on lh eir behalf, the mor e so lhat w e could as well hcw e shnred 

1/iu11· J ,te. 
\\I , lwv e, how ev er, the duty, the impr esc riptibl e duly lo 'la.te, 

,, /u• 11 e ,r we can, the truth, only the truth but Cili the trut h . 

'I rn ly, if we live, we the survivors, we ow e "this fa~or" to th e 

/.11/l' l's of our :W0,000 l>rof;hers ond sisters. How eve r, thts dtd nol enter 

III/() /h eir calculations. Already in 1942, the victory of th e A.ns? oj the 

U1•ich, had stc1rtecl to beco m e sholc7J ond an alibi had to be pr epa red. 

c '1111scCJ1Lenlly, stctrting wilh lhe mon.th of Octob er 1942, the . 11Ut,s tv e 

t1,•1;orlntions to Transnistria w ere stoppecl, in the 1943 - 1944 wmt er t he 

1'r'/ 11 rn to th e country of . chilcl7:en who hac~ lost bolh par~nts 1~as p er-

111/// ed laler t hot of the Jews jrom Dorohoi a,nd nf Jews f rom Trnn yl -

1'1111ia 
1

occuppi ed by th e Horthy sls who cou ld find shelt;er in th eir olcl 

t'()ltnlry . 

v\!e ore also oblig ed to sp eok obo1.Lt th e deve lopn.ient and th e pro-

1101·1 ion of the mnrlyrdom becc111.se, by ex ploiling the j~·eeclo'm co7:c1w.>red 

I>!/ -01.lr inc ip ient democrncy, st ill seeking its way, publzcotwns lhat see m 

to app ear .from the clept h o.f a pa.st that we lhought -to . be. bun ed for 

1•/e mily oncl that disquielingly remincl us of th e Jomter JC1,scist pr ess -

„ I orunca Vremii", ,,Sfctnnă Piatră
1t , ,,Apărarea Naţională (( 01· olh ers of 

f he same mu sl y mold - carry n ew calwnnies, n ew insult.~, new rnclta-

1 i ns ogctinst us. 

U ncler lh ese condilion s, w e fee l ob lig ed lo aslc once mor e : w hn 

slirs thes e errors ? v\f e, who clesp it e abom in able injuslic es , n ever id enli 

fi(:'cl th e cu lprils wiih lhe nobl e, th e genero1.Ls Ro1'.wnian peop /.e w ilh 

which we f ee l since centuri es soundly togeth er d1.Lnng good_ as 1cell as 

/Joel times o,· tho se who, on the contrary, la Justzf?J th e cnmes Lry lo 

/ hrow the guilt on the Honwnian peopl e cmd not on lh e e1·imin c1Ls CIS 

such ? \t\! e ha ve olways lcnown this ond we mak e Cl clem·-cul, ca_legonca.l 

and natural clifferenc e belwee n those who trcmipled over th e dtgn1.ty of 

man and trnn sf'onn ecl crime into norms of cn rrent behavior ond lh e 

spl endid fiqnrei : of Ro11icmimis who rctised their voices to defe ncl hmn c,n 

lignily Cinel juslic e in qen e ral. Thot is why, we bem· a7:d _wlll alw:iys beor 

in ow· so ul s th e m cmo ,·y of qr ent /-fomcmic1ns Ilke Viorico Aganct w ho, 

in her qualil7J of Pre sid ent of th e Homcm Ued Cross, lit erally c~nfronl ed 

the pislols of some criminc,ls to bring woter nnd an enc ouragmg word 

to those who were dying o.f thirst in lhe horrible "lrains _of dea.th"; 

Traian Popovici, lhe mayor of Cernăuţi who risked hzs l_lfe lo sem e 

lho usond s of Jews th reat ened wilh exle nninctlion; phcmn_nctst Bec eanil 

f rom Ict.5i who saved from lhe mas sncr e many potenllal vzclmis for lhe 

only guilt of bei ng J ewish ancL 11iony olhers ltk e lhem. 

And if we clon't f or9 et ancl will never forg et llwt Jlungarian .f o-~

cisls se nt to deat h mor e thcm 150,000 J ews from Northern Trcm sylv cinw 

slolen fr01n Romc ,nia by the loctlhsome Vienno Dictate, our grnlitud e 

wi ll be alwoys alive f or Ronwn-Calholic Bishop j\iforton Aron ~h~, on 

May 18 1944, front lhe pulpit of the Cluj cctlheclrol ~hurch, unheszl ,c~ti.ngly 

cond emn ed wilh great cournge th e deportation oJ the J ew tsh czlt?ens 

Jrom lhe capital of Trnnsylvanio. 
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And we were deeply mov ed by th e grand action of Willy Brcmdt, 

th e Jonn er chanc ellor of the Federal Republic of Germany who, in th e 

name of the German peopl e, kn elt down in front of the monum ent to 

th e victims of the War saw ghetto revolt, requ esling pardon on behalf 

of the e.rterminato rs although he hini self hacl been since his early yo uth 

an imp lacable enemy of righl -wi ng extremism cinel later of th e brown 
plague. 

Likewise we alsa know how to honor and valu e th e good and beau

tif ul thought that, in these day s, joinecl in a solemn session the two 

houses of the Romcmian Parliament to commemorat e the victi11is of the 

legionaire pogrom in January 1941 and to blctme its perpetrator . . Thi s 

is precisely something that could nat be imetginecl uncler the regirne of 

Ceauşescu's dictatorship, when any contm enwrntion of our marlyr s was 

con idered an act of discrediting th e pr estige of lhe counlry and eve ry 

such attempt was accompanied by m ea ures of repr ession thett, som.eti
mes, lhreat ened life it self. 

"Th e Talion law", y elled to m e, for inslcmce, Emil Boclnaraş in 

1974 who wa s then vicepr esident of th e Cowi cil of Stat e. A lsa prese nt 

was Mr. Dumitru Dogaru, pr esident of lh e Deparl7!ien t of Culls, a clis

tinq uish ecl intellectual ancl a . .persan of rnre nobilily . Boclnaraş wns not 

ant isemitic and und erstoocl w ell our plight . But, through his voice spok e 

"h is ma ster's voic e", th e voice of th e tyrant Ceauşescu. I repli ecl: 

"If we deal with quotations from lhe Bible I shall reply olso IJy a 

question : isn't this for you lhe comple.i.: of Cain ? The fact is 7-.:.nown 

that th e 'Talion law' 'a tooth for a tooth', alterecl, lik.e mcmy oth er texts, 

wa ofte n used by antisemite s lo sustain t hat we ore ve ngef ul . But when 

did we eve r talce reve nge in our history w rilt en 1cith tea rs and bloocl ? 

Cain, the murd erer of his broth er Abe l, attempting to escape the 

realisation of his sin was l he first man w ho accomplishecl Preudian 

sup pression. In stead of confes sing hi.s sin cmd thus of becomin g pure, he 

hid it in lhe depths of his conscie nce cmc/ th us noi only dicl he solve 
not hing but cleepened the mark of infamy '' . 

Th eref ore eve n if we do not thinJ.,;, in rrny WCtJ/, of relalial ion , we 

can not remain imp assible towm·ds the otl empt s to falsiJy hi slo ric tmth. 

Thi boolc strive s the1·ef ore to give an answer, a non-po lemicol, balancecl 

ans wer, exc lusive ly based on uncont eslabl e documents, signed by autho
ritie s, em bassies, church dignilar ·ies etc. 

Th e readers mcty leani , for exmnpl e, from the pages of t.his boolc. 

about a report of th e Gen eral Dir ect or of /;he .Police and State Sec uri tJ/ 

under the A nt onescu regim e, general Ema noil Leove anu, that catego r·i

cally denies that; in the summ er of 1941 tliere were Jew ish "terrorists" 

at Iaşi or that eve n one Rom.anicm or German soldi er had any thing tn 

suf Jer, although th e massacre that followed wa. started by using pre

cisely thi s kind :of p1:etext s. The sam e thing is va licl for th e ma ssocr e 

at Dorohoi wh ere children agecl two, fo ur, six or seven yeors or old 

people over 90 were lcilled in cold blood on the pr ete nce that they had 

gun ned clown H.omanicm soldiers wh en they wilhdrew from Bessarnbia 

talcen by the U.S .S.R. although, onc e mor e, after half a century it wa s 

X \:f 

I l ·oldier hC1d suff ered a scrntch . E:x:am.ple could go 
JJ11JP1·11 L w one 

, 1111/ IIIL , , th t ·t ·s true Cinel that severa l Ucrainian, 
ll '.1tl'<'tW1·, lel u.' suppose . a ~,r:.iecl out su.eh actions; ccm anybocly 

' i111r11111111. cmll J 'WlSh communz . ts c the idea an idea that presided over 

' t /1 r'/1'111enl,ary nwral sense adopt .' Gl . that other people, 
. I :d · · at Orndour sw ane, . 

I lltr/s.w,cres at „ i Lee o1. ~ m en and chilclren lume to pay wtth 
/ 11111w1111/s ond thouwnds of wome ·,. . . 

1 
.. 

7 
• • 1· d d , tl at were not of th e21 ma ang · 

7 111 •/1 /1)l' . or ee .~ i . b . f publical'ion s carry suci 
, '/l . th ct. oj· qrace 1991 a num e1 o ll 

• /.1 ' ·tn e y e .1 •. I . ' f t7 is sit uot ·ion can w e not ca 
li '/ii nnd poison ed Uieorzes . n vtew o i • 

1111 )or lruth? . z d ser-
. . · J' 'd S w e are askmg ; CO w e O a 

lso, m the same 701 deR~ 
0 

i. e~ 'peoJ'Jle by publishing these clocu„ an ill-l urn to l ie omcmw ,,,.,. 
111,•11/.· ? . z, oi ·>·! ancl "incere Romaninn pa-

Th e signer of lh ese wo rcls zs_ a . ce~, . . S,Jo;·c1 the prophet Jerem'ioh 

I 111/I. Wh en we took lh e ro ~1ds oj the ',lc~~e cil 1. wher e we shall find 

I, 1111sl'lf iolcl us '.' to pra!}. J or ~~'.1.f ;;;'cţ,~~ref ore / clon't beat my breast 

ihl'/ler oncl to_ fzght ./01 il s. ic l a c,~1 limes J~r:·t b11 worcls but by oe

/or lhese jee lmg s th c,t I p1ovecl ni yl uch I ·ero not assume ctny 
/tuns . l l was c,n elementory cluty onc, a s ' 

1111• ·il. . . . , T m conv inced that ·it would be 
13ul, prectsely for lh ese) 1 easo:is, . Je~ '.Jle its inte llectual s, it s you_ng 

, n ab.<,-oJ,ute error to let _ihe ~o;no1~tc~1\/ icl~o s' lies and calwnni es, fasctst , 
7,,,0 ple, IJecome Cl.f}Cttn potson e y 1CI l. . ' 

11nlisemilic lheon es . . ~ of Hitl erism ancl Stali-
Trnih cinel onlv truth zs needed. Th e age. . th A lso by 
. N .b d . put now a qaq zn ow nwu . , , . 

ni. ·m hus encled . o o Y can. . at etll ·th ~ cJeople of good faith 1.mth 
te ll ing the lrnUi, w e are convznced th d ~d help lo clo e a terribl e 

· 1. t l · ri lrv will unclentan us CL'7, • • " 

l,ru lov e ·.or. iezr cou , . ,1 • . . • . • • c eth er for accompli shing harmony 
chapte ,· oJ luslory cmd to stcu t o~e1 i~{- : z th e penple of difJ eren/; 
an a Jrate rnity betw een ai e dtJJe1 ent , e ,gwn anc 
r>thnic baclcground in thzs co1mtry. 

Dr MOSES ROSEN 

Chief Rabbi of the 

Mosaic Cult 



INTRODUCERE 

lnclu<lcm ca In trn du cere la prezenta culegere ele clocum ent 

rezumatul unor pa .ragrafc din . lucrar ea Th e Destr uct ion of th e E urn pea n 

J ews , 1la.tor,ttă cercetătorului american Ra ul H ilb e rg, profesor de poli 

tologic , fost membru al Co mi sie i pre zid en (:i:1le pe ntru st udiu l 1-lolo

ca ust ulu i ş i membru fondator al Cons iliului am eri ca n pent ru per pe

t ua rea 111 m ori e i v iclim e Lor H oloca ustului. 
Raul Hilberg şi-a înce1mt investigaţiile sale asupra llolocau stu

luî , în toa.!ă extensi un ea europeană. :t acestuia ., în a.nul 1948. DutJă. 

cercetări minuţioase, ele tJestc un clcccniu, ,tutorul încrcdin\l'azi't 

tiparului monumentala sa monografie despre extermina.rea ev reilor 

curo)leni , care a. apărut, în prima. ei ediţie, în anul 1961, la Chi cago 

şi Londra . 
Lucrarea, al cătuită clin 12 capitole , cuprinde, în cel ele-al S-lea, 

o am1Jlă descriere a clcstinului evreilor clin Rornânia în anii celui de- al 

cloilea război mondial. 
La baza acestei cu1ninzătoare lucrări se a[Ii't un material do cu 

mentar extrem ele bogat, provenit în JH"incipa.l clin arhive g·errnanc , 

americane şi evreieş ti, clin presa ele limbă germa,nă a1Jărută în (ă.rile 

ocu11,ttc, clin culegeri tlc documente editate ş.a. 

J n forma ţ iil c privi nd c ,·enim c nl elc clin Ro m âni :, sin t c x l ra '>c clin 

aceleaş i s u1:se a rh iv istic e şi din pe ri odi ce sa u lu cri1l'i publi ca lc . 

Raul Hilberg · clcs1Joaic aceste izvoare cu o acribie deosebită., 

nutrind, în acelaşi timp, conving ·crca că cpuizarc,t lor şi exploat ar ea 

surselor locale de informaţii constituie o sa,rcină continui't p entr u 

ştiinţa istorică clin toal ,e ţările implicate în aceste trag ·icc eveniment e. 

Autorul constată. , cu reg .rct , că o atare preocupare nu a căpă.tat 

incă drept tle cdaic în istoriogTafia tJostbclică, holocau s tul evreilo r 

nefiind o temă asimilată în mc(1ii acatlcmicc şi tra.tată cu convinge 

rea că este vorba ele un fenomen contemporan complex ce reclamă : o 

cercetare intcrclisciplina.ră luminată ele conce 1Jtc teoretice, de spre ra 

porturile sociale şi relaţiile dintre culturi , precum şi o analiză a feno 

menului social ~lobai, ca1·e a ~cncrat a ce st e crime. 

Distrug ·erca unor mari colectivităţi evreieşti curo1>cnc, căil e car e 

au condus spre a.ceasta şi sociog ·cneza unor al.ni orori în plin ev mo 

clcrn şi secol XX, sînt teme care trebui e să intre atit în dom eniul 

prcocu1Jărilor ştiinţei istorice , cît şi în sfc1·a J"Cflecţiunilor doctrinar e. 

Este raţiunea pentru care R. Hilhcrg consideri't crt modul de 

raportare la holocaust constitu ie un test si o piafră de încercar e p en

tru multe teorii sociale şi JJOJiticc actuale. · 

Pentru rezumatul şi abrevierile oper a te asupra textului aces t.ci 

introduceri, vezi Raul Hilbcrg, Th e Des tl'Uction of th e Eu rn pea n Jc w s, 

W. H. Allcn /Lomlon 1961, 1>. 199-200, 485-509 , 520-521 , 527- 531, 

535-537, 541-542 , 5<17, 767 . 
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Rom J nia an ul u i l939 cup rin dea o co lec tiv itate cvrn ia scii ocupîn cl. 

s ub raport nu me ri c, locul al tr e ilea i n E uropa. Dup c't cs t im[iri p rnv c n itc 

d in sur se evre ieşt i , în Ro mâni a tr J ia u la acea vr eme ap rox ima t iv 800 OOO 
de evr e i. 

In anul 1940 , c1ceas tJ c i fră se mod ifi cJ . In pro v in iile ocupa te ele 

R usia, în iu ni e 1940, cx i1stau apro x . ~WO OOO de evr ei, iar î n Tn nsilva n i:1 

de norei , in trat J sub dom i n aţi a Unga r iei horth ys te, c irca 150 OOO. Astfel, 

pe tenitoriul aflat sub admin istraţ ie ro rnân easc:1 au rămas în anul 1H40 

în j u r ele 350 OOO ele evr e i 1• 

Soart a evreilor in aces te prov incii s- a dov edit a fi d iferită . Comu

n itatea d in Vechiu l Regat (a u toru l fo]o se.<;;tc aces t t e rn, en p ntru teri

t oriul răm as sub administra ţi e românească după ces iu n ile t r itor iale d in 

1940 - n.l r.) a suprav i eţu it ca a tar e ; cea clin Transilv ani a el nord a 

fost nimidtă pr in depontJare la Au schwit z de că tre administra ţ ia m R

g hi arii. In pro v incii le esUc e, pi e rdut e de Români a în anul 1940 ~i r ec u

cer ite in 1941, popu l aţ i a evre i ască a fo st vi ct im a ge nocidu lui pu s la cale 

de admin i stra ţi i.t mi l ita ră românească. 

:;: 

Român ia a deven it aliatu l Germ an ie i d upd p ic rd e ri]e te ri tor iale 

sufe r it e in vara anu lu i 1940. Ru sia ~i Germania e rau pr incip alii v ino

vaţi p entru aces te mod if icftri ele fr ont ic rd. Cu toa te aces tea , gu vc ,·nu l 

G ig ur tu (iu lie- .:iug ust 1940) a p ro mov at o pol i tkă ele apro pier e tot m ai 

acce ntu a ti:-1 faţc1 ele Germ an ia , expri mată ~i pr in aclopt a rC'a u nu i ş i ,· le 

m c"1su r i îm potriva evr eilor . 

La 8 aug ust 1940, au fo st p romul gc.1te p r imele clouO:-t leg i, desp re 

care se p oa te spun e c,1 au m arc at începutu l pro ces ulu i ele d ist ru ge re a 

comun i tă ţ ilo r· cv r eie~t i clin Ro m â nia . Guv er n ul ro mfm def in ea cc.1litat 'a 

de evr eu nu do ar p e cr1ter iul a par te n e nţe i Ja re lig ia moz aic{t : în c1nu

mit e s i tuaţ i i er au considera ţi e vr ei ş i cei convert i ţ i la creşti n i sm pr in 

botez (de pHclă , cop iii bo teza ţ i ai căror păr i nţi n u .s-a u bot eza t, e vre icele 

mărit1a te cu bărba ţi creşt i ni ş i car e s- au lmteza t clupJ a nul 19.18 ş . u. ). 

Evr eii au fo st scoşi din ar m at d , d in adm inistra ţ i a de s ta t , li s-a u in tc r -

7.is înd elet ni cir i ca : editori, funcţi ona ri sup er ior i, m em b ri în cons il iile 

ele adm i ni s traţ i e , j ur i ş tii ş .a . E rau opri ţi sc't ach i z i ţi on eze prop ,· i e tfiţi im o

b il iare, în tJ·eprjnd er i indu st riale ş. a. î n leg isl a ţi a d in 8 august 1940 au 

fost introdu se ş i dou d m d1suri el gl1et oiza r e : in ie rz icc rea ec'is[1to r iilor 

m ixte <;i anu lar ea num elor sc him bate . 

Leg ile r espe chive ·1u stab ilit tr ei ca teg or ii de ev r ei : pri vil eg i aţii, 

care obţi nuse 1·ă cetă ţe ni a română îna inte de 1918, cl esccncl cnţii lor , cei 

car - au luptat p c fro n t în pr imul r O:-tzboi m ond ial, d esce n d enţ i i lor , un 

tolal de ap rox im a ti v ·10 m ii de oam en i ; aces te pe rsoun c erau su pu se 

doa r în pa rt e leg ilor cliscr irni;, a tor ii ; cvrc ii -rcz' i d enţ i, clar nu ce t~'t ţe n i a i 

R omâ n ie i, înaint e de 1916; în u ltim a cat egori c, supu sC:-t tu turor d iscr i

mină r il or, era u cuprinş i cei clin pro v inc iile a nexate du pc't p rimul rc't7.boi 

mon dial , pr ec1,1m şi cei re cen t i migraţi. Tr eb ui e s{i recunoaş tem, în să, 

că, fa ţ{1 ele leg i slaţ ia hitleri stă , măs uri l e g uv ernulu i G igurtu pot fi 

ap recia te ca fiind, î ncă , blînde. 

XX 

J ,11 înce putul lun ii se pte mb ri e l !HO, clupă intra re,~ tr up elor ma 

ililll ri· în Tnn silvan ia, in Rom â n ia s-a in s talat _un r eg rm de te r?u rc , 

'.·,t1,· s-a 111 ' nţ i nut la put ere t imp ele patru an i. ln fr unt ea ~ces tu i rc -

,1111 .·-a a fla t un b(1rba t ca re s- a autopro clam at şeful s tat ul u t : genera-

11',11 ' u lte ri or mar esa lu l, l on A nto nesc u . M ·ti î ntî i, reg imul s- u numi t 

11,1,_'ionar , clatJ iiin cl pa r t icip area sub'; t:a nţ i a1 l i:-1 a leg ionarHor la p rim ul 

l! II V<'l'n . , .. - . Î 1940 
1-:vre ii. au rea cţ i on at cu rng riJ ora rc faţ · 1 de noul r cg 11n.. n , , 

'" , 111 pCirO:-is it cu m ii le Rom â niei, î mlx1 r caţ i pc nav e pr eca re , mclr:epttn

tli , .., , spre P al st in a . U nele din tr e aceste na ve , cu su te el: pa:agcn , s-au 

,, 1,111\m cla t p c d rum. Sut ... de alţ i emig ranţ i a:1 fo st ~men111ţ_a ţt cu cl_cpo~-

1:11' :,1 înd au deba rc at î n p a t r ia lor cvre ,.asca , afl ata atun ci sub m andat 

l1rilctnic. 
1n sc ur ta pe ri oaclC:-1 a jYtrt icipc'trii leg ionarilor l a noua_ g L1ve rn are , 

:l ll rost promul ga te dou d rnJs ur i anti cvrcie~t i. : un dec ret d in . 5 oc~orn

lJri 1940, p r iv ind exp ropr ierea propri etă ţi.lor rur ~le ale e vre 1:_lor )1 _u_n 

d<·crct clin JG no iembri e 1940, care p reve dea co nced1erca tr ept ata a ev 1 ' L

lor angaj a ţ i in u n it· J ţ i com ercial~ ş i _ (nclus_t r iale par ! icul ~tr °.. Pentru 

J ra nsp un erea in fopt a· ,1cesto r leg tfer an , a fo st cr ea t, 111 c1d1 ul Mini s-

t •rului M u ncii, un OJiciu ele r omân iw re . , . 

La 21 ianu a ri e 194 1. Garda de Fier a declanşat o re bel iun e p ntru 

n1st µrna r ea lu i Ant onesc u. in 13~1cur 0 <jt (, se du c, ti_mp _ele t :·ci _z!lc1 l~ pt 

Ic s tradă , ca r e s înt curma te pn n rep ri mar ea pu crn lu t l g 1on ~1. ln a ,ntc 

de aces t sfîr s it, leg ion ar ii au ex t ins îns(t acţiunea lor, . dc drndu -:sc la 

un po g rom : ~tu asa lt at ca rt ier Ic vr ~ie<jti, in cen 7li in_cl s111ugog 1, clistru

gîncl m agaz in e ~i clevustî n ~l l o c ui nţe . f n z~ne l~ _dm .-3ur u~ C1p 1~a l_e1, a~ 

JCtsut sini str e urm e a le cn mclor lo r . Jn paclu .1.ea Bcm ea.sa .c1u _[ost _de s 

cope rit e peste 100 ele cad a re ele ev re i, iar în dr um sp re G 1u rg m (p~1du

rcn J ilava - n.l r .) ,1u fost descoper ite alt ele . La a b~torul muni cipal, 

cadav rel e de ev rei e rau i.ltî rn c1tc de cî rl igc , pr ecum v itele . 

A.tasat ul m il it;1r gc rm<1n rapona d i la m orga d in Bucur:ş ti. a vCtzut, 

în zilele ·pogrom ul u i, su t cil' cadaHc, Jiici n.cl menţ i 1;,mea rn , 111 m a Jo~ 

r ita1ca lor, ;1·cc.;t i:1 c1·,1u L'VrL'i (dacii lw nclell es sich m elstens um Ju de n) - . 

La dou u. s.:ipti\ mini clu pu. i n C,bu ş i rea pu ciulu i, II or i~t .Sim a . î i ele~ 

se mn a p c ev rei cir p l' cuuzc't c1 înfrî ngc ri i Jcg ion~1r : c i 1 s-a p l1ns lm 

J-Iimm lcr c,'i J\ nt ones;cu ste un pr icic n al cnglcz1~0~·- Hc l~ttarl '." n-a fo st 

însă l ua tă în se„1111;'1 de' ger mani. c:1r0 erau tot ma1 rn cr · cl t n ţaţ , ele dev o

ta ment ul crcsci nd al Co nd uc,'itol'lllui faţC1 de Rc ich . . '\n to ncsc u s- a do <'

di t a f i un ins trum ent impo d ,1nt ':i ut il războiu lu i . 

în ar ierpla nul pu t r ii un ton 'sc icnc, se a ria o „1numc' . organ izar ' 

german ă, în fru nte cu m ini strul \'on K ill i.ngc r, g~~:Cl'ulul -m u1or· Ha uff~, 

scful mi siu nii armate i gcr munc ';,i lfo upt stu rml uh rc r -ul G . R1ch te1, 

l~ons il icrul in p rob leme ev rc ic) t i. 

în prj v i nţa cv re ilo1·, la î nceputul an ul u i l! l~l, J\~to nesc u J~r_omov_a 

p oliti ca pnş i. lor mi ci. J\ r~sL pl'Omulg~ tă J_oar ~. _s 11_1gur~ :' •ge,_ la 2 / _11_1m_
tic 1941, pPiv in cl >:pro pr1Nc a bunur ilor 1mob ilu.11 c ut b<1n~ ale . cv r_:1]01. 

,Tr ccc r 'ct bru scJ la o pol it ic;} de crun tă teroa re ~n ticv r 1,1sc~ ure 

lo c în iun ie 10..J.l. Mo bi lul clcclan<;;ator al acest eia a fost rn ccperca razb o-
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iului împotriva Rusiei. Ind i în ajunul răz,boiului, mini strul el interne a 
ordo nat, ca o măsură de „precauţie împotriv a sa botajului ,i a spionaju
lui '\ dislocarea evre ilor din zonele de frontie ră şi m u,tarea lor în inte
rioru l tă rii. 

!1~ oraşul Iaş i, autorităţile militare român.eş ti pun la al un po
grom, care, prin amploarea sa, lasă cu mult în umbră pogromul 1 gio
nar de la Bu cur sti. 

La Iaşi au 'murit apro ximativ 4 OOO de ev rei::_ La sfîrşitul lunii 
iu n ie , vagoane dest inate vitelor au fost tic s ite cu evr i ieşeni, plum
buite ş i ataşate unor locomotiv e, care 1 cărau fiirJ des tinaţi , pînă ce 
tra nsportaţii mure au de sete şi de foam e. Descă rcate apoi în anumite 
gă ·i, cadavrele rnu aruncate cu miile î n g ropi comune. A csL orori 
s-au dovedit a fi o premoniţie pentru ce avea să urmeze 4. 

in Bucovin a şi Ba sarabia, r ecu cerite de la ruşi în 1941, românii 
.au în tr eprin s cel ma i dr as tice acţiun i r epr es ive posibile. !n ac st pro
vinc i-i, autori tăţil e româneşti nu s-a u călJuzit după „mod elul" obiş nui t 

<le con centrare n evreilor în locuri anum e ş i. apoi de predare a lor ger 
manilor : vr iI d in Bu covina ş i Ba san1bia au fost tran sportaţi într-o 
zonă denumită Tran snistria. 

Pc ac st teritoriu, autori k"'tţilc milil urc româneş t i au org·m izat ghe
t ur'i ş i adevărate lagăre de xterm in ar . 

Num ron se unităţi militare româneşti au luat part e , albituri de 
g rman:i, la operaţiunile mobile d ext rminar e a evreilor. Acţiunile de 
ac st fel îmbrăcau formele unor atroc i tbi ţi .-pontan c, de o cruzime şi 

debandadă cc contrastau cu asasinatele org,m izat c „la un înalt niv el 
tehn qc" de unităţile ger m ane. Nemţii as ist-tu un.cor .i cu consternare la 
r prcsa liile românilor, haotic dezlănţuite, înc rcînd să intervin ă p ntru 
in.p uner ea unor metod e mai „tehni ce" . 

Astfel, dacă nu fost momente cînd german ii se plîn ge au J românii 
acţion ază cxasp t·ant de încet în soluţ ionar a prob lem ei evreieşti, s-a u 
ivit şi situaţii în care neniţiJ. trebui.au sfi ucţion ze, ca sJ zicem aşa, 

pent ru frînarca unor excese şi acte pripit '. 
Rapoartele ge rm ane de pe frontul de st, d in iuli e 1941, informa u 

des pre crim le ş i jafu rile sf1vîrşitc de 111 il i Lari români în localit ·'i.ţile 
basara bene. La Bălţi, spre pildă , în s ara z ile i de 10 ~ulic, au fost adu
naţ i 400 de evrei, bărbaţi ş i femei, copii ş i bi:itrîn i, pentru a fi împuş

caţi, ca repre sa lii la un ele atacuri împotriva unor soldaţi români. Co
ma ndantul g rnrnn a fost îngrnzit ,d acest ·pe:ctacol ma cabr u, cer.înrd ca 
num,fo ul celor pedepsiţi să nu fi e ma i m.:trc de cincisprezece. Un nlt 
ra p ort , ,din 29 iu lie, se referea la uciderea în masă a evreilor din Bălţi. 
Ceea ce n- a cxdu s ca la Cernăuţi, pes te nu1nai. două săptămîni, ro mân i 
şi germani, JaolaH:J, s,1 acţi,on.ezc, sub coma niel ă comună, pentru împuş

carea a mii de evre i 5_ 

Primul mare ghetou pc tenitoriul Basarab iei s-a constituit la Chi
şinău, la 4 a ugust 1941 ; un altul, cu trei zile mai tîrziu, la 'I'ighina. 

In prima săp tămîrn'.i a lunii aug ust, s-au petrecut noi even im ente , 
care i-au luat prin surprindere pc g rmani. Admini.-traţia militară româ 
nească a hot,'i.rît tran sp ortarea evre ilor basara b en i dincolo de Nistru, zonă 
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'. 11'1', la ·1 ca dat J, se mai afl a s ub administraţie militară germană (Deut
t lll''> Inl rcs · ngebiet) . Astf el, rom ân.ii intenţionaru să se foloseas,că de 
1•1 iciiJc Einsal zgrupp e-ului D în ucid er ea evreilor. 

ln momentu l în care comundantul german a obs ervat concentrarea 
·vrl'ilor pc malul v st ic al Nist rului, a ordonat pe loc sist.'.lrea acestu i 

L'Xutl: ra însă tardiv, dcoetrcce mii ele evrei fo seser ·1 d ja trecuţi în zona 
milit arii germană . La Moghilcv-Poclol sk, Sonclerlwnimando-ul 10 Ba adu
n 1t, ,1tu nci, în jur de 15 mii de ev rei pentru a-i împing e înapo i în Ba
sar1b ia . Intru d t colonclrul român a a vertizat cc:1, dacă ev r ii vor reveni 
p , podul de pc Iistru, el va de ·chid e foc împotriva lor, ge rmanii i- au 
t'C dus p cv r i în B.1sarabia, p un alt pod, mai ş ubred ş i pc care şi-au 
•ihit moartea mulţi dintre aceşti n enorociţi. 

La 30 august 1941, Hauifc ş i ge neralul TJ tJ ranu au ·cmnat, în 
cli.\dirca prim [1r iei oraşului ba sarab an Tighina, un acord cu următoa
r le prcved ri : 1. la terminarea op raţiunilor militar e în zon ă, Tran s
ni str ia tr ece sub adm ini stra ti e mili ta ră românească ; 2. nici un evreu 
nu va putea fi t recut dincol·o d Bug pîn 21 la terminar ea operaţiunilor 
milita re în zorY'i. ; 3. pc t ritoriul Tran sni striei evre ii vot· f i internaţi în 
lag f1rc. 

· La 17 octo mbri e 1941, un membr u al Legaţiei ger man e din Bu cu-
reşti (probabil, Haupt st urmfo hr r-ul R icht cr) scr ie d i cs lc informat din 
par ea d ir ec torului gene ral L cca, cum că, din ord inul mareşalulu i Anto
nescu , va începe în curînd evac u 'tr a a 110 mii ele vrei din Bucovin a 
ş i sarabia, în două păduri din preajma Bugului. Scopul. acţiunii era 
lichid area acestor evre i G_ 

Din acest mo111 nt, deportare a evre ilor clin Basarab ia .,i Bu covina 
cap·" tă un caracter organ izat : ma sa celor concentraţ i în Transni ·tria -
d l pdmii sosiţi pîn21 la cei deportaţi pc parcursul anului · 1942 - a 
atins cifra el , 185 de mii ' . Aceş t i deporta ţi provcn. au din Doroho iul 
Româ ni i vechi, d in Bucovi rn ş i Ba ·arab ia. 

In octombrie 1941, dr. Filcl rman, preşedintele Comunităţilor Evre
iei~ti, s-a adre sat cu o p tiţic 8 mareşalului Anton esc u. Şeful statului 
romţ n îi ră<spunde (Hitl er nu ar fi făcut ni ciodată aşa ceva . Este ade
vărat c21 nimeni nu i- a trimi s vreo pet iţie) . 

Antonescu cons idera că es te n cesar să-ş i just ifice acţiunile, cerînd 
ch ic r ca petiţionarul s21-i î,nţ leagă măsurile întrcpr,ins e împotriva 
evn?il or. 

Ac;Lfcl rnare sa lul si-a as umat răspunderea pentru hotărîrea de a 
înc pe opct:at iun ea de ~irnicire a evre ilor basarabeni. Peste numai doi 
· ni, dup ··t cu;n vo m vedea, această răspundere asumată îl va înfricoşa 
pe condu Jtorul statului român. 

Tran sni stria a fost un dezas tru pentru evrei i români. Cel 185 de 
mii de victime deportate aici au fost înghesuite în diferite lagăre .şi 
ghet our i aflate sub comanda unor ofiţeri români (căpitan i , maiori), sub
ordonaţi prefecţilor locali (colon ei de armată). Deşi prefecţii tre~:rni?u 
să ra porte ze guv ,ernatorului Tran sni striei (prof. Ale xianu) toate acţmmlc 
lor, în fapt aplicarea ordin elor lui Antone scu depindea ş i de ,,sp iritul de 
in iţiut iv21" de care dădeau dovadă comandanţii de lagăr 
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Toate aceste ] agăre par sii fi avut o trăsătu ră comu n~} : Jipsa cva si
totală a alim ent elo r. Pentru a obţine o hrană elementară , ev reii tr eb ui au 
sCt vîndă tot ce aveau asupra lo r. Conform relatărilor unor supravi eţui
tor i, în ] agă rul de la Peciora , de pild ;;i, intern aţii ş i-au vî ndut pîn 1:i şi 
lenj eria de corp, rămînînd î n p ielea goa l ă . în num eroa s lagăre , e vreii 
s-au hrănit cu iarbă . Coj ile de cartofi erau fo los ite ca „des ert". Ev r· i]or 
sosiţi în lagărul el la Vert uj eni li se sp un ea: ,,De in t rat a i i aţ i in trat 
pe două picioar e , dacă nu vă săvîqiţi din viaţCi, nu v •ţ i ma i putea ieşi: 
dccît în patru labe" fi_ 

În judeţul Golta, olonelul Mod est Isopesc u, cnr răspundea ele trei 
l agăre (Bogclanov k n, Dum anovka, Akm ecetka ), a promovat pol i t ica x
terminării pr in înfometar e . De altfel, Bogdanovka a rămas î n istori e 
drept ce l m ai mar lagăr ro m ân esc al rn orţi i. După c vrcilor li 
s-au luat to a te bunur il e , colonelul Isopc sc u a oi-donnt tr cerea 1a asa 
sin ar ea în masă : între 21- 2:3 d·ecc mbr ie 1941, au fos ,t înch isi în 
pat ru grajduri şi executaţi. Cin el gra jdm '.ile s-au um plu t de cad

0

avrc, 
s-a tr ecut la inc endi er ea lor. Evre ii care n -au m;:ii î ncăput în ace s te graj
duri au fo . t mînaţi în grupur i de cîtc 80- 100 de per soane spr e o rîpă 
de l î ngă m alul Bugul ui . Ai ci era u d espuiaţi, li se tCtiau deg etele cu v ri-
·h ete , după ca r e a~t ep tau go i, ln o t emp er atur, 1 de minu s 40 ele gr· ele, 
să f ie împuşcaţi .;i aruncaţ i î n pr [tpas ti e . A cest ma sac rn a du rat pînă 
la 30 clccc mb de. A .a au fost uc i ş i 48 OOO de ev re i. Dow'\. sut e ele su pra 
vi eţuitor i, selectaţi p entru ard e rea adavr elor la s .[îrş i tul op 'raţ i uni i , au 
fo s t ş i e i împuşcaţi. Cu acel eaşi m etode au fost exterminaţi la Dum a
novka 18 OOO de ev r e i, la Akm ecc tka 5 OOO. In tota l , în judeţul Go ]ta 
au fo st uciş i 70 OOO de evr ei to 

La în ceputul lui f bruari c 1942 , m ini ste ru l aer m an. pentru ter it o
r iile ocup ate în rJsă rit in forma M in iste rul Afacer ilor Ext er n al Rc ich 
ului c[t rom-'t ni.i au dep or tat d in colo ele Bug 10 OOO de ev r ei ş i cJ inte n 
ţion ează să ma i deport eze GO OOO. S-a ce rut M in iste rului Afoc e rilo r Ex 
te rn e să-i înd emn pe români sCt renunţe , dcocamdat Ci, la ac st c el p or 
tJ ri, cx:i.ist înd per icolul un ei cp iclcm ii ele tifo s. 

Nemţi i con side ra u aces te clcpo rt tir i a fiin d prema tur e ş i în <1Î-r a 
pla nului. 

F iind sLopa tJ arun ca rea c•vre ilor din colo ele l-3ug, au torit Jţ il e m ili
tare român e au conc en tr at un num Cir ele 22 OOO de v 1· i in JO<;l le sai c 
ge rman e clin Trans ni st riei, uncie au I.ost l i chidaţi pc lo c 11. 

Aceste noi cxter min (tri î n masă n-a u fo<;t in ccp u tul wwi astfel d 
o peraţii, ci s[î rş il ul e tape i decl,rnşa1 în lD+l. D in ac est moment, în<,,) , 
ro mân .ii vo r începe s.'.:t baL[t în rct r„ige r 

Pîn Ct î n ma i 1942, apro x imativ <loL1C:i t re imi clin tota lu l cvr ilor 
deportaţ i î n Transn istr ia f uscsc rt1 omorîţ. i . Num,'t rul victimelor cr;.1 în 
mod cer t el ' pes te 100 de m ii. 

De stinul supntvicţu i tor il or dep indea, de sig ur , ş i ele d cc se p -
tr ecea u în tarc't. 

În i n·tc ri oru I Vtri i, pro C'l''-U l de clislruge rc a populaţ i e i vr i şti 
se afla .,dom·" în etapa român iziir ii , a con.ccdi cr il or de sal ariaţi , a con
J'isct ir ii ele propri c1 Ctţi rural e ~i o proprietăţilor im obiliar e urbane-, a 
int erzic e rii c,'tsCttoriil or mix t , a mun cii ob] igntor ii ş. a . 

. [X IV 

Lu un mom en t dat, se pJrca cCi mareşalul urm ·'irca să hări-'tzeu .· că 
1 1,vr ,iJor d in România vec h e ~i din Tr ans ilvan ia de sud aceea ş i soa rtc't 

/,11 ;t l'Vrcilor din provinc i ilc rCtsăritcnc . 
Lct intervenţia Legaţi •i g rman e, acest p lan al ma rc ~al ului n- .. : 

r > ·l, î nsă, pu s în pract id t. Nemţii 0xe rcita u p rc~~uni_ as upr ? g uvernu :L~~ 
1,1Jinfin în vede rea tr ece rii mcto dic c .la „ solu ţia hnala'', ccrmd ca ev1e11 
·lit ri ci •poi-taţi. în Po loni a. 

î n iarn a anului 19..J:1- 19-l'.2, autorită ţ.il.e româneşti s-au l imi tat ~a 
111L •nsif i,carec1 111(1,surilo ·r prc ]i rninarc „soluţiei fina le". S-a acce ntua t rom_a~ 
11iza rca p t ădm econom ic. în dece m b ri e 1941, . pr~şedi'.1tc) e F'eder~ţ1 ~,1 
'o rnunitCt ţilor Evrei eş t i , F ilderman , a fo st sc os cl111 _Juncţ1 c , .ia r } ecle~ 1 .~el 

d i zolvată. în lo cul c i a fost î n f iin ţată Ccn trd !i.l Ev r·c do r, 111 fr unt ea ca~·e1a 
l l fost numi t clr. G ingold ca re p rim ea ordine ele la Rad u Lecca , com 1. ·ar 
ro mân pentru probl em ei'- ev r i eşt i . G ingold S<l d~v : dit a _J~ o m ario 
nclc"t ca re ap li ca to ·tte d i spoz i ţ iil e, ni r Ct c0a m „1t m 1c'a opoz iţi e . 

Este se mnifi cat iv [aptul cCt juri s di cţ i i.l Cc:, trnl c i nu s-a l im i at 
;1-;11pra •vrcilor „1000; 0", ci s-a xt in s ş i asupra_ p~r~oan clo'.· ca~·c. av eau 
ric s i num ui un sin gur bu nic evr u. Astfel, pnnc1p 1ul lcg t slaţ1 1 el la 

i.i1·1~bcrg a început să fie apl icat ~i de c§tr ro m ani. 
Ncmtii co ntinuau sCt exerc it e, în sA, pres iuni pe nt, ·u dcport,t r 'a 

l'Vre ilor i1~ Po loni a. La 2ti iuli e 1042, E ichrnann inform ·1, pc _ ba za unui 
raport p rimil ele la on sili c rul sALl d in Român ia, Ri cht c 1·, ca l a Bu cL!
rcs ti s- a produ s o „b rcşCt " în cc pr iv ş tc .. ~oluţi a Jin ali"t". h C1rCt z i tă cvr 1-
10,: român i . .S, plitn iJic;'i clislocar e:t aces tora, printr-o s n e de ti-an_spo~·
tu1·i, care vo r înce pe în jurul date i de 10 se pte mb r ie 1942 , cu cl ~~s t1.11aţ1;.! 
I ,ub] in, und e i apţi vo_r f i pu şi sCt mun CC'.J_'>Ctt, i ar ce iJalJ i vo r '1.1 supuş1 
tr:i tarn en tu lu i „spe cial". Jn momen tul tn :ce r11 J)C'':itc g ra rnţ .i , evre ii româ n i 
u rm au sCt-ş i p iard i.i ctJţc n i a 1". 

II aup tst urn,fi.ihr cr -ul Richt r dec la ra cCi cs l în po<;esia u ne i seri -
. c •tt·=1tr1 că t ot ul es te ar an -so1·i pe rsonale el la Mih :ti A nt onc~ cu. in C\11 .. , . . , • 

j;.tl î n vcdc r a clcport J rii cvr dlor . 
· Dai· planu ril e .~crman ilor :tu eşu at: evr e ii ro1:1Hni i_rn ,lu rost c:h 
locaţi. DC') i p rC'gCili t:1. trirni1 c•n .',l ev re ilor la /\u s~h_w 1tz_ a los~ pc '; ;.t?ep
t: di ' op rili "t, g uv rnu l <;Chimbî n d u-ş i bru '>C-clcc1z1a Ş~• sto pi.nd. 1n .. ldpt , 
p roces u l de n im i i're a inti·eg ii obşti cv r ic!;iti din R ornân 1~t. La l11w 1e 
. 1 · 1<)4') ·tti1o,-·11--·1t ·,1,, ,·omânc nu se nw i a rlau p culm1l c C'nluz1as-<1nu ut . . --, , . , . ·'- . · · 
rnului lor în C-<' pr ivr·stc• mer sul războ i u l ui. dcve n,n d 111?1 p uţ i n_ rc cr>p~ 
1ivc l:t C<'r in tcll• Heich - ulu i . .t.\ C(' ct~ti.i schimb ,trc în polih ·a ro man ~asc~ 
r;itCt d, vr~ .1 nu ,1 fost irncc.Iia·t v izibi! Ct. CoJcc tiv it ;.~te a cv rc1.asc:..1 
co~t inua s(t fie ob ic·d ul unor no i rn(isuri rcs ir, ct tvc. ln . . sept rnbn c• 
I \l-+2. arc loc cilia r o nou c"t d<'porli .1r' pC'sie N istru - c: - 1 d rept , dC' 
rna i micCt a rnplo a rl' : un g rn p ele 700 de ev re i, ,de cttror n~1rnc ~~ fos~ 
des ·oper it<· în a rhi va foc.;tc i ;1mb;t<;~1d: _c.;ov iet icC' la Buc\ircşti, .'.~ t~ţ! ~nan 
care în l D40 F tcu.'>crtt cerer i ele sol 1c 1tarc ,1 dr epLLtlut de st,1btlll î.n 
I ;i.1<-;ar abia _-i H u ov in i.I, pc atunci sov iet ice. 

o nouCt Jovitur t1 pentru popul aţ i a c n'idscCi i.l fost m Cisura guv 'r 
,,u lui ck a O '>LIJ)lll W u nui impozit ol ·r ti v ele 4 mil ia rele de le i , sumă 
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ex. rb it~ntă - ş i . impo s ibil de onorat. Fostul . ', . . . 
~at e a mdra zrnt să protesteze îm )otr · . l~cl~r al e.v1 e1lor, F ilclcrrnc:m' 
m Tra nsn i.stri a. I iva acestw nou Jaf, a fost deportat 

. !\colo, evreii se aflau în continu ar , l' - . 
s '.tu,a ţ1 ~ !?r a _ cunoscut O uşoară ame liora~-/: c~ga~e ş i ghetot 1ri. Totuş i, 
ca fa 1111lule s t organ iza t1·1·1e ev1·e·e t· - ' mtr uc1t mar esa lul acceptas' 

.- · · . ··· , 1 ş 1 sa poată t .· ·t · · , , · · 
cc1n1tnte , m dicam entc s · b . C . . -nm1 e aJutoarc m rmbră-
v - t - . ,1 anu. auza 1mediat-i a a ·t 

om ,a . era ofens iva armatei soviet ic . . c . c ccs or acte de bunc't-
Tra nsms tria . , e şi apt o p ierea trupelor rusesti ele 

La Bucure.ş t i , Antonescu ·c într . .. , 
P_ nt ru a d iscuta eventual itatea rcad un~~t: cu 1~1cmbru cabin etului să u 
oarele de pe ste Nistru . ucer n rn ţara a deportaţilor cli.n la-

1EI tafoncază, cu o văd ită nervozitate o .',b' . .. . . ... 
p entr u ca nu cumv a nemt·· , . , p s1 d1t<1te<1 rcv n1n1 evre il or 

. l - . ,JJ, m retrag rea lor 5 .- · 1· I 'd ' 
or c ona chiar ca Serv iciul S , t G - . : a-1 ic 11• ezc. Mar csa lul 
rează astfel de crim D1'ntr· eccl1 et_ clrman s~1 fie avert izat c[i el nu tole-
1 . · -o a a e se ara ta 11 el' · t' t d 
or Ş L ned um er it chiar de am Jl '. . . . 11•1Ş t e soarta cvrei-

tri a, ,,ui~n r~" pe~tru m;ment c1! ~;~
1
~inf~~~·~.~1~~lor -~c , vieţi în _ Tran snis-

Iata Jn acest se ns cîteva extrase . - ~_.ea }a rn ?c aista •tragedi e. 
? al al un ei . consfătuiri , cu artici ~.' semn~ficativ~ , dm I?r~cesul vcr 
m terne , g-ralul Vasiliu s· ap ~ t ea m~1 cşalulu1, a n11111str ului de 
r , .. 1 guvernatorulu1 B · · 
i:ia . Mareşalul : o ult imă statis-tică efoc t '!"·' • ~~o_vme~, g-ralul Draga-

111s-tr ia a cca 50 de mii de evrei G..,. 1 ua ·C: _i.~ ica ex1sţenţa în Tran s
ai'.?c as tă cifră încă 10 mii evreii ~id . . 1~.ul ia:ilw_: tr ebm e a,cl u ugaţi Ja 
c~ to ţi ce'ila lţi au pierH' într-un c t'~·Ş t l\. or ohm . Mareşalul : înseamn .:-1 
r amacS decît în jur de 60 de mii L-~'P _ex :er:1 de scurt. Vasiliu: nu au 
lag{l'rul de la VaJJni ·,rlra M '

1
P1

1
mti: e~ ş i 435 de comrunisti aflat i în 

. , • c, ~c . a roşa u : sa fre - 'el . , • - , , : 
i m_cl,, ce i care a u rămas în vi.aţă din lotul D r e; .uş ~ i_n._ ţar a, 111 pnmul 
taţi 111 mod abuzi v. Vasiliu : evrei' d . oro oi ş1 ca_1 c ~u fost depor
ce pă _cu - copiii răma1ş i orfani cc; !r on ca , rea~ u cc_nle u~. ţară să în
rcad uş1 sa fie cartim iti la Vijnib ~ OOO. el Antonc . cu ·. CVŢell cc vor Ii 
!Ja '. 121ai depar te spr e i'nt,er ioru l tă;ii"~ ~.111_.f. ,,~1u a~ 1:11t sa focă . ni~_i un. 
za ţ1 m r espect iva loc·1litate A t' as~ Jl! .. cvrc n nu a u uncie ft cn
cloar cei din Dorohoi\ · ct·. Vn ~~eseu : sa J-ie reacluş i la locu'intele lor 
,er oare ·1::. \ t u1 ec 1ml Regat, ca re au fo ·t deportaţi clin 

Nu ştim exac t cum a fost pu , , l' 
'ţar·,1 a evre ilo r d in Transn i'str. ·, Ts t111 ap ·t·~are planul ele readucere în 
. ·t .. - · · tel. o ce stim este c - · 
aces or .la~are au rcve111it în Basarabia si Buc ; , a supravi etuitor ii 
1n. Roma nia. , ovrna, întorcîndu-s'c apoi 

Cu privire la soarta evreilor cli T. . . 
·maghi ară în anii 1940- 1944 excer } i_ans ~lvan1a ele no rd, aflată sub dominaţ i a 
feso rului Raul Hilberg: ' ptRm urmatoa rele consideraţii din lu crar ea pro ~ 

,,Soluţ ia final 2'i" hărăzit-1 cv r ·1 h ' . 
dcl ungată . Pr imul guv rn n~ac l . e1 or mag_ ia1:i comportă o cron ic:1 în-

cit_"'i _P:·esiuni pcnt(u „curăt;1? :
1
,f\as.~P:.a 1c~ru 1

~ Germ ania na zist~ exer
„ra sar 1t" este guvernul Kal l·1 ( e~{ orr1 UL ş 1 depor tarea evre ilor în 
}Cil lny răspunde pr in ·idop tcy . mar 1

: 
9J2 --: 1944)~ La acest e pr ~siuni, 

" arc,1 unor masuri şova i eJnice, el schivă : 
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~-a lim itat s.:-1 cx lindă doar po li t ica de expropriere a bunurilor evre ieşti, 
s [1 lă rgească reţeaua detaşamentelor ele munc ·-1 forţat.:-1 , clar a refuzat de
port area pînă ş i a unui singur evreu. 

German ii au fost convin,) că ace st r efuz maghia r de a coopera în 
prob lema cvro iasc[1 nu s-a bazat în pr im ul rînd pc cons iderente uman i
tare . în ace st refu z, e i au întrev i.'tzut se m.ne 6 1 Ungaria t inde să :înche ie 

o pace scpa ra tCt cu aliaţ i i. 

Germanii au tre cut , de aceea, ]a prcg [1tiri f ulger, în vederea răs
tu rnării guvernulu i Kc:'\llay. La 19 marti e 1944, Ungari a este ocupa-tă de 
tru pele germane ~i se formează un nou guvern , care nu numai că a fost 
o emanaţie nem ţească, da r ş i răs1 und ea în faţa Reichului pentru fiece 
pas întrepr in s. Pr intr e primel e m C1sm1i. imp use noului guv ern m agh ia r 
era aplicarea „soluţie i f inale" în problema evreiască. Se creează un 
Son der einsatz kornmanclo în frunt e cu Eich:mann, care acumulase deja o 
vastă experienţ[1 în deportarea ev re il or d in diferite ţări europ ene şi care 
p urcede la organ izarea dcportăr.ii d in Ungaria. 

Dup .;i con stitu irea JLtclenrat-ului ele la Budap es ta, deven it o piesă 
jmportant[ 1 în acest deme rs d n imic ir e ' t evreilor, a doua măsură ma
jod i a fost transformarea g uv ernului maghiar într-o un altă a maşină
rie i germane în apl icar a „soluţ i e i fi nalc". Sarcina ·nu s-a ar[1tat prea 
d ificilă, ca fiind ch iar înclcpJ i nitJ prompt ş i cu mult [t uşurinţă : coope
rar ea magh i ară a fost as i g urată printr -o î nţelegere încheiată , în prezenţa 
lu i Eichmann, între Vccse nrna ye r, amba sadorul Germaniei în Ungaria 
!Ş i Sztoja y , primul m inistru al guvernu lui maghiar. Strîngcrea evre ilor 
în ghetouri. urma s[i fie ciccl uatC1 de pol i ţia şi jandarmer ia ungară . Oa
me nii lu i Eichmann ur mau s[t acţionez doar din umbr ii, dînd sfatur i 

la nevo ie. 
Noul guvern a trec ut, de îndat[i, la elaborarea unui ş ir întreg de 

leg i antievreieşti. La o singură „şedinţJ-maraton" a Cabinetulu i, ţin ut[1 
la 29 martie 1944, au şi fost adoptat e toate aces te legi. Veesenmayer 
p utea astfel să rap ort eze la Berlin n eobi .. nui •ta rap iditat e cu c~t'l'C ma 
gh iar ii se achitau el sarc ini le ce le rcvcnem1 în lcg,'.itur[ t cu „ soluţia 

-finalf1'1• 

In vederea g hctoiz [irii ge nerale a evre ilor, ter itoriul Ungariei a 
fost împ[1rţit în cin ci zone, plu s zona sp cial .:i a Budapestei. In fiecare 
<lint r e acestea, după o ghetcxizare-fulger, trebu ia S.:-1 înceap [1 deportarea. 
Transilvan ia intra în cca de -a doua zonă : concentrarea sistematic ii în 
g hetou a început la ,1 mai, iar deportar a a luat sfîrşit la 7 iuni e. 

Dispoz iţi a cu priv ire la împărţirea în zonele amint ite a fo st de
terminată de tr ei cons iderente : îna intar ea Armatei Roşii, care ameninţa 
să in tr c în Ungar ia pri n Carpaţi (zona carpaUcă a fo st, de aceea , ş i 
pr im a în car e a avut loc gheto iza rca ) ; conv in gerea potrirvit c[ireia coop e
rarea magh i ară în înfăptuirea deportării putea f i mult m ai uşor as igurată 
:în acele teritorii în ca re evre1i , r ecent căzuţi sub dominaţia maghiară, 
,erau mai puţ i n .identificaţi şi asimilaţ i cu populaţia ungar [1 ; prin depor
t ·u·ea cu precădere a evre ilor din zonel e p ri [cricc, se putea i.n9inu a 
speranţa celor din interiorul ţ;ffi· i cc't c i nu vor avea aceeaş i s oartă , acţio
nî ndu -s astfel după formula : ,,divide et imp era". 
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. In Oradea ~i Sighet ghcto u i·iJc a u f t · . ·.. . • . 
i 1 · re al or-isul ui la CI . . . . . . .os rn1p1 ov 1zdte Jn anu mi te cc1r-· 
T .. <.·· . ' ·. . UJ m rncmta 1abr icii de cărăm i cl u I. B· ·. . . 

g. Mu 1 eş Ş l 1.?CJ , v1chm cl e erau ţinuto sub ceru l li ber. . ~el d l cl Mc1i e,. 
. . G_heto u1 i)e_ ~u fost constitu ite în orasclc m· .· A . . . . 

, l C I el1t1 locahtaţ1 lc cu mai putin ci ' lO OOO d. 1 au .. ICI dU Jos t aclu51 
l J t . . . . l! . C OCUl ton vr I 
n g 1 ou n clom 1na un reg im ele t . .. . . . · 

i:.tulor i t. ~iţi l c m agh iar e . La Oradea s r ~1 ~_cne u1~~1portab 1J, exe rcitat ele 
janc! L1rn1ii m ag h ia r i tinor torlL 1/ . ~ .c ? 1 ca, evre 1t _c,·au _supu ş i d' c;;'itre 

l . · . . 1 Pd m<1ne n·te Tort 1 on ·tr· 1 · · • f 
unc e ~1-a _u a.scuns evre ii obiect ele ele va loare. . . c , vo 1c1u sa ci le 

Puţ111 el' Lcn1at ive el cv acl·ire r h t . . 
sau Budapesta nu au Iot 1· c„1.111 ~ e oun spr e Slovacia, Homâ nia 

• · , 11 ge n Id 1ncunun·1tc ele su. . · t· l 
n putrndu- sc s ustng c depo ·F .·.- . ' . " · cc s , v 1c rme e n· _ , . . 1 <11. 11 spr camerele de gaz ar e. 

, . ~n zonele I ~1 II au .fost el ~portat . I . 12 OOO . . . , 
dl'.pa~1ta ~loar J~t: iuni e , cî n.cl ,.lu p leca t 20 {~d11 ele pe1 so;1nc , c1Jrn 

laH c ?,. ,:111,!sura !n:prcjurare deoscbc ~tc caz ul U ngur ie i el, ·1cch ·il 
,cll' I ll1 pr 1v1nta aplic iir ii solutiei J" . l " . . ·u " . c " lor-

s up 1 ·c1v i e ţu i t p in[( lct mijlo cul cll;·ului - 19441!1~ ~ - ·• 
1

~ ng a r 1a cv~·c ii ,lU 

abi .a în ultimul an 1, el . . . . . . . ·• _xtc 1 m1nc1rca lo r ci 111 cput 
' 'C ·1[l·t ele ·· . ·,. e _om1!1,1ţ 1. c h1t lc r 1s tn, mtr-un moment inel Ava 
., C . C Jd Jl1 p 1n dec] ll1 I . . r .,,. 
fina lJ " nu 111~1i_ era .apl icat"c'i în. : c~~1~~10~~1i~t~ ,ntr c ţă rH~ c urnp cnc ., s oluţia 

Dcportar ,Jc făcu te el' m ag·hi a ri s · . . . 
cclcl · lt · . .. · - ·-1 Cd l C nu mat puteau fi, ca 

c1 c. as cun se ele och it lum ii _ _. el, ·F . . . . . 
t u turor . Su c csul op cr at iun ii ·1 fot s_ctu „ t s daş ur<1t cu c1n1s111,_ 111 vazul 
bi s ·t . . _ · · ' · · as ig ur c1 , e data a casta s1 ele n o-
p \7.u~L~" of 'rJi 1v'.t~i~c .a uutt)riWţ i lor m:tghi a re . Ev cnim cnt •i'c trag ice 
ş i i1Supr~ ; .. . ;,g.""r~cl i1'1. vnra clllulu i 1944 au a run cat o a numi t;) lumină 

' · < c1r I o, u c r1, cu r ' le- ,m pr.ivit cu o relat ivă clcta , ar . 

NOTE 

1 czi d;itell ' ;.tat i~l ice o J'i('iill<' în nol:i de Ja p. 1S. 

P r ezenta re şi l raclncere d e 

Lya Benjamin 

:, ';· l ld l),•1·g-, lJ1•sl rn c·t io11 .... p . ..JH9. 
I,. ll1J.1wrg pr01a ,lC'C,hta c if1·d d intr - · · J , . · , . 

d ;itat, i 1 scp tc,111/)r iC' 10..Jt (vez i doc ..JB) ,\ I o_ ;o/ ~"po n un\,l ;1 _ lt11 vnn l\l lli ng0r 
ll l iiln din M . C.ll'f) C.N. \ 'Ol ,· 1· \. .) ] ''; . . li CJI LI 111111lc ') I /, , ( 'l ll' ii d<· :i ooo. J) JC' -

/, I • . .I .I. ,), 
'llc•luta1·t \1 ciP<;p1·t· tr t•11111·ift• 111c11·ti i nu ilf),11·c J;i 11·11 .,, 

pog ro111ulu1 cit• l:i l;isi . · · 1 )C I ,.., rn o cont inu ar a 

:,_ \'c• zi_ tr i111ilt•1:il,• l;1 H.. ll i li l<'J'/.(. op. c·iî. p. Hl!J-·JOO 
~ v_e?'. cloc·11111e 1~l ul c it.1t dt• H. ll i llJ~'l'/Z s i în- \.'Olun 111J 
'. c,11'? fJl't' lu:ita de n. l l il b,•1·g d in „Do 1;;1uz, ,·1lt 111rr" ll ele f,1(.i (d oc. 79). 

K , , 1 1 
, , a1 1 gu ţ l l !l42, p. J 

., cz, c c <' c 011;1 ,-,c·1·i,-,r>1·i î 11 1·cJ!1111111! ele l';q ,i (dof' . 7/l ~i /JO). 
· IL I Jii i)C'rg, r,p. ci t., Jl. ,J!)(;. ' 

'" / ,oe. C"il. 
li / . () I'. I ' Îf. 

:.~ \ l' Zi doc ·11111,·11t 11J C'il:11 ci,, n. ll ii lJC'I'.' , i în l'C>illmll i dl' f;il_;'l (d oc . !l/l) . 
H. Ir , II J( ' /',L(. np. C'i( ., ]). :-,OG- 507. . 

NOTĂ ASUP RA EDIŢIEI 

Volumul de faţă reuneşte do cumente ş i m {irturi i despre destinul 
'Vrc ilor clin Român ia în epo ca Ho looaust ulu i (1940- 19LJ4) . Jn·cer c·'tm în 

:i st fel .s.:-1 aclu·cem la luminJ fap te ş i eve nirnen 1tc ·1sup ra Ci.l l"Ora a stJ
r u i L Uicere a vreme de aproape o jurn [ilate de se col, deşi b ib liog raf ia clo
nw niul.ui n u es te chi ar „t e rra dC'ser1:a' · ; su :1111intim a i-ci doar l ucrarea lui 
M· ta tia s Ca rp, su mbru ş i sugestiv ·in t itul at.:\ : Cart ea Neagră (tr ei vo
lu 1e ele do cumente, date ş i faple, ed ita1tc la Buc ureşti, în an ii Hl4fi- 1948). 
Dar ch iar şi a ceastă lu crar de rcfor i nţi1 ,t deve nit, cu t impul, i naccesibilă 

p t ru ce i i nte resaţi în mater ie . Inac ces ib ile au fo st ş i sînt, pentru pu
bli cul român esc, ş i ce le 12 volume ele do cumente (Do cum e nt s Con ccrning 
th c Fat e of Romani a n J e,:vry Durin g th e Holo ca ust) eclit,1te ele J. An ccl 
la Ie ru sa 1im . 

In akătuirea volumului de fal,ii au :Cosit prclu;il , î n primul rîncl, 
d ocu ment e publ icate în lucră ril e m ai sus menţionate . Puţ i n e sî nt m a
t c-ria ld e in ed ite. El e provin, î n prin icipaJ, clin fonduril e Cen.tru •lui pentru 
stud iul istori i 'vre ilor clin Rom â ni a ş i din un ele a1rh ive clin ţar .:\ . 

A'b ia ac um s -a d C'sd1i1s pos ib il i<t.at •a ccnccit·'1rii prab lomci evr ei ' .;1t i în 
;.irhiv ••le clin Român i:.i. 

In se l 'Ctare a dO'cum cn telor ş i a m[irtur ii'lor am avut în veclc'rc cu
p r·incl •rea cvc n i1m ntclor ele cel mai înalt dr:1111atism clin viaţa obş tii 

e v t'Cilor d in România anilor Hl40- HJ44 : pogromul ele la Dot 1ohoi (1 iul ie 
1940), întî iul. rcli·n spa ţi ul r ,omâne sc î·n accas LCt pc r ioud {t, r b eli1un a l "
gi·on ,1r;1 (21- 23 ianu ar ie 1941), m al5uoru1 de la laş i (29 iiun ic - (i i uli e 
194 1), cxten rn inm e::i ev re ilo r clin Ba 1s,Jr.a'bin ~i Bu aovina -5i cr imele clin 
T ca ns n is tri a . Un ca1pi1tol aparte priv e~tc clcsti>nul tr agiic a l evr eilor d in 
Tr a ns ilv ani a de nor ,el, o cupată vr emclni 1c ele autor i ti1ţilc hortliy sic , car ' , 
în ma i Hl44, au deportat întrea ga colc ct iv it;:ite cvr eias6 1 clin aces t ie ri
boriu î n 1>ag[1rcle g rm ane d cx•t rm inar e . 

Edi to r i i n-<au ocolit do cu nrente lc ca r vor s,1 pună în tr ~o lum i nil clc
f,crvora lbil{t co mpo•rta rea , în c,p01că , a un or ev re i. P oa'tc că au !'os t <; i t,uaţ i i 
d2 ace st fe l , clar ele , cu s ig urnnţă . ,tu fost acţi uni inclividu i'll , ca re nu 
j,u tifi'că pogr,omur ilc clin Dorohoi ~i Ia-5i, claportar ea şi rn,11cc L'urkca a 
apr oa:pe 200 OOO ele ev rei proven i ţ i clh1 Ba s,ara'bi.a ş i Bu 'covin a. Ci>tiitor ii 
vo~umu lu i vo r f i con:[11untati ·cu clocurne n•te în care ot i1chetă·r'ilc 1:t aidr e•<;el 
evir i]i0r , în tJortali'tatca lor, Ca popo ·r, sînt folrositc C::t pretexte p entru aces t 
du rer os genocid. 
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R espcot înd adevărul iiStoric, nim iruclu s ş i nx1,terial. e care J"efle t2t 

.·ch imbarea int e r,ven iMi în pol iti ca regim,uJiu i a nt o,ne1s1cian f,aţă de popu

la ţia evre ia,s _ă la sfînşitu1l anulu i In42, în co nt extu l s,chimb,}rii r.iport u

lu 1 de forţe 111 m einsu l răZlboi1uJ:ui, în favoarea a l i anţe i a n:tihi1Ucr is tc . Le 

g ile ra 1s ia le a u rămas în v igoare , dm deportăr ile .în m.i să în T•ran.sn isi r ia 

au fost s'bo1pat e şi nu s-ia codat î n faţa i111sir~tc n~e'1o•r Gcr m,m ici hi t ler iste. 

î n ceea ,cc priveşte d -portar a întreg ii colectivi ,tă 'i ovr i eşti clin Rom ânia 

în lag,}rc lc germ ·ainc de cx ·t er.minar . 

Au fost ins ern t·e şi dooumcnte pdv iniel a,ocepta ,r ea ele către autori

tă ţ i oa evre ii d in Tr anisni s1tria să p(imeas1că aju 'toar e în m ed i·ca1m e.n1t e si 

îmbrăică minte şi ac,ţh.mea d e r eaidHcere, clin aces t t eri!Jor iu, a unor st; 
prn 1v ie ~ui,1JC)~·i . 

Preiscurtă,rile op orat e î n do'Cl1mcn ,tc (semnalate pr in pun c te el su s

pens ie) nu afectează conţinu1Jul lor. P1,oce'deul .a fost di1ot a1t de con side

nmtc d e SQJaţiu . 

Am ilm lu s mărturiile unor su1:m:iv i cţuitori deoar ece ele con,pl t a ză , 
p r in a1uitcnti 1c it a,tea trăirii , informaţiile c1rhiv ist ice . 

NOTE ON THE EDITION 

Th c pre.scnt vo lum e jo in 5 tog et h c,r clocum en~<; a n'Cl t tirnonit 's con 

ccr nin g thc fa te of J ew · in Rom.ani<1 clurin g th c pcr i'Ocl o.f the Ho locaust 

(1940 - 1044). W e t hws tr y to brin g tio l ig h t fac1:is ,miel e vcrnts that havc, 

be_cn pai.ssocl o,vcr in s ilc n:cc for n c1r ly half a ce nlhury, al tb oug h th e bi

bliog raphy in th i,s f ieLd h aos not q uit c b en "terra dcsor .ta" ; s,uffi , it 

to m en t ion h e.re th c work of M atcit ias Oan p, pubJi, sh cd u n·cJ0r t h e sombr 

and suggestivc tiHc "Th c B lc1ck Book '' (3 volumes oJ' clocu ment s, datei 

and fa c:tJs , iiss,uecl in Bud 1a-rcs t bc tw ee n 194G c1:nd Hl4 8). But , in co u rsc 

of tim c, cve n t hi s reJ'cr c ncc work ha s b eco m c ina cccss ib ]e to th osc \Vho 

m·_e in tcm st d in th subj ect . Equ a lly inacccss ilblc to the R oman.i an pu

bli c h ave ben n ţhe 12 vol 1urn es of do1cu111ent<; (Docum enls Concerning the 

Fat e of homa nzan Jew ry Durin g th e Holoccmst), cd ited b y J. An c: J in 
J cru sa'le m . · 

Th c pr cse n t vo lum e ,conta i111s m a in ly clocwmen ts puibl i1.-h el in th 

above -m cn't.ioned work s. It in d ud cs vcry f'cw unpubhsh e'cl oncs . Th ey 

come m os,t;Jy from th e fund of the Centre for th c Siucly of t h , Ifo ,tory 

of Romani an J cwry ;;mici foom cer ,ta in aroh iv e,s in thi s country. 

It h as on ly n ·ow bec'om c pol.ssilbl c to do res canc h work on 1.h e J ew 

.ish pro:b lom in Romania in t,h e Riom,an ian m1chiivc·s. 

Whil e se ,lecti ng th c do'ou1111envs, we h ad in vi •ew thc m ost dramatic 

cve nt s in th c li fc o.f thc J ew ish comm unity în R om ania b ctwccn 1940 

XXX 

11111 I !144. : t !Jc Dorohoi pogro m (J iuly l, 1940),Gth c -~:irs tbori ~ in (t e Ro-

111 11 ii 1111 , I I'< 'a ci urin,g that p er iO'd, the Irton_ uaru re . e I l'On. . .an u ~1ry 

, 1 ·.:l L941 ), thc cx te rmi n at ion oJ th e J ews rn Bes~1rabia . a n,d Bu covrn u 

111i1 11,;, c1·in1cis in Tran s nist ri ,a. A se p a rate ch_ap tcir is d ov? teld to tl~e t r:i-

l I ' 1'11Lc o[ thc Jcws in North crn Transylvama, t ; mponnly o~cu p iccl .~Y 

I llli'Ll1y 's cuut h o,rit ios whi ch, in Ma y 19~4, ? cp o1 tcd th c entir c J ew1sh 

pt>I n il,1 Li,on in the arca to G er man cx.tc-rim111cLt110n c:arnps. . . . 

O'cum cn ts ai,me:cl a t prec;c nt ing th e h ~h av iou,r o~ c -•rta i•n J_ev, s m 

111 u1 fovo urablc light hav c not b ee n av oid ed . . S1tu,aho1: s of thi s ki ~d . 

11111 havc cx istccl, but th ey were ce rt a inly p ~1va tc ac tion s, \~h1ch d 1d 

iio L ju •st ify th c pogroms in D or1ohoi an d faş1, th e deport at 1'?n an d 

,,Jnug ht crin,g oJ nca rl y 200,000 Jcws _from B?51s,aralb1a anid Buc?". m L1.. Tl:e 

11, id 1·s of th e violum c will hav e b cJore th cir eyes do cuiment s m v,h 1ch 

11/, lab ~·h attach e,d to th e J ews in th eir tiota lit y , ,u<; a pe'()lple, ar c used 

11.· J re tcxts for thi s Lc rr ibl e ge niocid c. . .. , . 

}:or t h e sa k e of hi s'tori.ca l tr-uthfu]n oss , wc h avc 1111c1~dcd . l l-ci l l1 

do Ll!mcmt<; r cf lootin g thc ch.angc th a t appca rcd a t t~ e encl oJ 1942 '.n tlie 

p licy o f' the Anton esc u rcg imc concc rning _th c J e:"J s~ pop~ tlat ,1on, 11: t l:c 

<' ntcxt o [ th c change în th ;; 1..uL.FL'C o{ :fo.nccs , m fav:o ur of thc c111l1-

I fitl' ' r c1Hi,a ncc . Th c ra cic1.l Jaws w r e sLill in fo rcc , but tbc 111:1~<; de~ 

por tat io ns to Tr·.in <;nitstr ia w ecc s topp cd dcsl)JHe th c Jn <;1:stcn:cc o[ ~Ta~1 

c rrn uny 0 11 th c clcport.nt ion of th c c n,tM·c J ewJ sh pop ul a ti,on 111 R o,11<1n1d 

to th c cx te rm in citi 'On ca mp s . . 

Wc h avc a Iso ind,u, ck '! do cum c ni::s rcfe rrin g to t h c huct . tl rn r thc 

:iutho ri•t ics ,a,occ.'lpted lh<1t t hc J ews in Tr a n15ni s tri a sboulid rocc iv ac;sis

t·mcc in rnod ic in es a ncl clot hing a n cl Lhat s·ornc of thc pc01plc sur v1vrng: 

1 her s lm uilicl be brought br1ck. 
1 

Wh c rever pas<;·ag c :; in th c documc111ts h avc b een lcit ou1t, for t.1c 

S Jk l' of br cv ity (in,c]'i, i.i1C'cl by do't s), 1.Jic SUbista n cc hn s n ot. b ec n arfoc C'cl. 

\ \Ic Jwvc in cludod the tc'>l.i1111onies of S'Omc surv Jvor,.•:;, for t h c 

a uLhc nt ic ity of pe rso nc1l cxpc1 ic ncc supp lcm e nts t h e .informaLion ,;up

pliod by c1rchivc<;. 

Th c Eclirors 
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SITUAŢIA JURIDICĂ A EVREILOR ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 1938 - 15 OCTOl\IBRIE l 

GUVERNUL GOG A 

1. Se decide a se modifica Lege a 
învăţămîntului secundar în sensul de 
a nu se mai admite în v iitor decît 
candidaţi de or igine etnică română la 
exame nul de capaci tate pentru limba , 
li te r atura şi istoria românilor. deci 
toţi profesorii evrei aflaţi în învăţă

mint sînt lăsaţi mai departe pro fes ori 
la st at la toate ma teriile, inclusiv cele 
naţionale, iar pe n tru viitor vor putea 
fi admişi evrei la toate materiile, cu 
exclude rea materiilor naţion ale şi di 
riginţilor . Legea n-a fost însă modi 
ficată. 

2. In şcolile evreieşti dascălii rn 
mâni pot profes a m ai departe. 

3. Accesul elevilor şi studenţi lor 

evrei în învăţămîntul de stat primar , 
secundar , teoretic şi practic şi supe 
rior d~ toaţ~ ·gradele p -c1 fosţ îngrădi t . 

GUVERNUL GIGUR TU 

I 

ÎNVĂŢĂ M Î NT 
Corpul didactic 

1. Decretu l Lege din 9 august 1940 
interzice evreilor din categoriile l -a 
ş i a III-a de a mai fi funcţionari pu
blici - adică profesori de sta t - deci 
elimină di n învăţămîntul de stat pe 
toţi evreii aparţinînd aces to r două ca 
tegorii. 

2. Şcolile evreieşti nu mai sîn t ob li
gate a angaja dascăli creştini la m a
teriile naţionale şi au facult a tea de 
a - i angaja şi la orice alte mate rii . 

Ele vii 

3. D.L . din 9 augus t 1940 decide că 
dispozi ţ i uni speciale vor reglemen ta 
regimul învăţămîntului primar. secun 
dar, profes ional şi superior al evrei lo r. 
Qar !Il, ţimit~l~ art, 10 din, Constituţie 

GUV ERN UL 
GENERAL ANTOI\ESCU 

1. Au fost excluşi din învăţămîntul 
de st.at toţi profesorii ev rei, adică şi 
acei clin ca tegor ia a II- a şi in valizi i. 
decoraţi i et c. 

2. Se inte r zice şcol il or evreieşti a mai 
angaja dascăli creştini. 

3. Toţi ele vii evr ei sînt exclus i din 
invăţămîntul de stat , cu mici r~zerve 
în fa voarea inv ali zilo r. un ora dintre 
decora t i. iar orfanilo 1: numai dacă 
sîn t creştinL Obligativita tea ş i &r a_c 
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GUVERNUL GOGA 

GU VERN UL GOGA 

4. Drep tul de publicitate al şcoli 

lor evreieşti este respectat. 

5. Drep tul elevilor pregătiţi in fa 
milie a rămas ne ati ns. 

6. Evrei i pot fi auto ri ş i edit ori de 
cărţi didactice româneşti . 

7. Comerţul cu cărţi didactice şi re 
ch izite şcolare este liber pentru evrei. 

GUVERNUL GIGURT U 

care Ie garantează libertatea învăţă.
mîntului şi a art . 21, care Ie garan 
tează obligat.i vitatea şi gratuitatea în
văţămîntului primar, iar într -o deci
zie ministerială s-a re du s Ia 60/o ac
cesul evreilor în învăţămîntul de stat, 
de toate gradele şi categoriile. 

GUVERNUL GIGURTU 

Dreptul de publicitat e 

4. Drep tul de publici t ate al şcoli 

lor evreieşti es te respectat . 

Examen e în particul ar 
5. S- a redus la 6Dio dreptul de a se 

prezenta la ex ame nul de invăţ.ămînt 

in particul ar. 

Auto ri si editori de man ual e 
· didactice 

6. D.L . di n 9 august 1940 in terzice 
numai evreilor din categori ile I- a şi 

a III- a să alcătuiască şi să ed iteze 
manuale didactice. 

Comerţul cu cărţi did acti ce 
ş i rechi zit e şcolare 

7. D.L. din 9 august 1940 interzice 
numai evr eil or d in cat egoriile I-a şi 

a III- a de a fi colp ortor i de impr i
mate româneşti , acordîndu-l i-se un 
termen de lichidare de 6 luni. cu alte 
cuvinte cei din catego1· ia a II -a pot 
vi nde şi cărţi şi rechizi te şcolare. iar 
cei din cat egori a I -a şi a I II-a numai 

GU\'ERNUL 
GENERAL ANTONESCU 

tuitatea învăţămîntului este deci 
trasă evreilor . 

re -

Cum în foarte numeroase localităti 
nu există un număr suficient de elevi 
pentru a se putea deschide o şcoală 
evreiască, copiii sînt condamnaţi la 
analfabetism şi la moarte prin foame, 
căci pentru a deveni ucenic sau a îm
brătisa oric e carieră este necesar certi 
fica·t~l de absolvire a învăţămîntulu i 
primar. 

Evreii care au absolvit 6- 7 clase 
de liceu îşi pierd tot viito rul, căc i în 
cele mai multe oraşe neputîndu -se în 
fiinţa un liceu evreiesc. ei nu mai pot 
termina cursul secundar. 

Studenţii e\Tei nu se mai pot în
scrie în şcolile superioare. Cei ce au 
urmat anul şcolar expirat sînt admişi 
numai să - şi treacă un examen de li 
chidare, adică de absol\·ire a anului 
şcolar expirat, fără dreptul de a urma 
restul anilor pentru a - şi lua diploma , 
chiar dacă sînt în penultimul an de 
studii. 

l\ u s- a rezolvat încă problema sub 
venţiei de stat - căci evreii plătesc 
imp ozitele pentru învăţămînt - şi le 
va fi cu neputinţă . dată fiind paupe 
rizarea continuă şi masivă., să poată 
plăti aceleaşi impozite de două ori, 
9.şa că şcolile înfiinţate nu se ştie cît 
timp voi· pu tea rezista. 

GUYER~L'L 
GENERAL ANTONESCU 

4. Dreptul de publicitate a fost 
anulat tuturor şcoalelor e\Teieşti. aşa 

că elevii care urmează în şcolile evre 
ieşti n -au încă certitudinea că ,;or 
pute a obţine un cer tificat valabil care 
să le dea dreptul de a îmbrăţişa vre o 
carieră. 

5. Regimul acest ora n-a fust legife 
rat, a5a cft nu se ')lie da c,i copi ii din 
localităţ.ile unde nu se put infiin ţa 

şcoli evreieş ti vor fi admişi la exa 
menul particular. 

6. Se interzice tuturor evreil or. deci 
şi evreilo r din categoria a II-a. de a 
f i autori sau editori de manuale di
dactice. 

7. Se interzice tuturor evreil or . in
clusiv cel or din categoria a II -a . a tît 
drep tul de a fi colport ori de impri 
mate , dreptul de a ,·inele căr ţ i didac 
tice. cît şi dreptul de a vin de rechi
zite şcolai·e şi fără măcar a li se re s
pecla termenul ele (i luni pent ru li 
chidare . 
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GUVERNUL GOG A 

8. Firm ele evreieşti pot continu a să 
furnizeze Mi nis teru l Educatiei si in -
stituţiile depen dente. · · 

1. Cultul mozaic este n eatins bucu 
rîndu-se nestingherit de drepturile ce 
îi conferă Constitu ţ. ia şi Lege a pen tru 
reg imul cultel or . 

2. Nici o restricţ ie. 

GUVERNUL GOG A 

3. Primăria Vaslui interzice vîn zare a 
la creştini a cărnii tăiate ri tual, deci 
se respectă tăierea rituală pentru evrei 
în toată ţara şi nu se opreşte vînza
rea cărnii tăia.te ritu al ni ci creştinilor 

în restul ţării . 

-l. Cimitire le sînt neatinse . 

5. Subvenţia Cultului m ozaic se 
ac hită conform Bugetu lui. 

6. Comerţul cu articole biser i ceş t i 

este neatins. 

GUVERNUL GIGURTU 

rechizi te şcolare, avînd totuşi 6 luni 
pen tru a desface că rţile şcolare cum 
părate. 

Furn it uri la Minis ter 

8. D.L . di n 9 august 1940 permite 
evreilor din toate ca tegor iile să furni 
zeze Min isterul Educaţiei şi i ns titu ţ iile 
dependente . 

II 

CULTE Ş I ARTE 
CULTE 

Starea de drept 

I. D.L. di n 9 august 19-lO dispune 
că regimul Cultului mozaic ră,mî ne 
sub protecţia nor me lor constituţionale 
şi de aplicare , adică i se menţine sta 
rea de drept, lib ertat ea şi egalitatea. 

Respe ct ul religiei 

2. Se inte1·zice închiderea m agazine 
lor evreieşti în ziua de sîmbătă, dar 

GUVER NU L GIGURTU 

într -o audienţă acordată Dom nului 
Şef Rab in s-a făgăduit a se reveni la 
15 sep tembrie a.c . 

3. Se interzice tăierea rituală. 

-l. Cimi ti rele sînt neatinse. 

Sub,·enţia cultului 

5. O decizie ministerială a suprimat 
sub\·e nţia cultului . 

Comerţul cu obi ect e de cult 

6. D.L. din 9 augu st 1940 nu inter 
zice evreilor vî nzarea de obiecte de 
cu lt. dar o decizie ministerială a in
terzis evr eilor vînzarea ac estora. 

GUVERNUL 
GENERAL ANTONESCU 

Mai mult, s-a intervenit la Minis
terul Econ omiei Naţionale ca să se 
ordo ne sch imb area firmelor societăţi
lor de persoa ne sau anonime care se 
ocupă cu edi turi sau cu comerţul de 
li bră rie . în sensul ca să nu se men
ţioneze · în firmă decît numele şi ge
nul com ercia l al m agazinului. 

8. Se int erz ice Minis terului Educ a
ţiei Naţionale ş i instituţiunilor dep en
dente să se aprov izioneze de la co
mercianţi evrei. Ma i mult încă, con
tracte lega l încheiate pentru care fur
nizorii au plătit taxele, au făcut Ia 
rîndul lor comenz i in vest ind cap ita
lur i, se anulează pur şi simplu. 

1. Cul tul mozaic este scos şi de sub 
protecţia norme lor constituţionale şi 
a Legii pentru regimul general a l 
cul telo r, şi pare a deveni o stare de 
fapt în locul unei s tări de drept. 

O nouă lege n-a fost încă promul
gată . 

2. Nu s-a revenit asupra interzice 
rii înc hi derii magazinelor evreieşti în 

GUVERNUL 
GENERAL AN TONESCU 

ziua de sîmbătă, dimpotrivă. sub ame 
nintări de devastare etc .. s-a interzis 
închide re a în zi lele cel or mai mari 
sărbători evrei eşti . ca re au avut loc 
anul acesta în primele zile din oc-
1omb rie. 

3. Se menţine interzicerea tăierii ri 
tuale . 

4. în numeroase oraşe din ţa ră şi 
chiar în Bucureşti se iau măsu ri pen
tru înc hiderea cimitirelor existente, 
deşi se menţi n neatinse cimitirele tu 
turo r celorlalte culte. 

î n oraşe nu se permit cim itire ; iar 
la ţară terenul se expropriază. 

5. Se menţine suprimare a subvenţîei 
Cultu lu i. Cum î nsă peste două tr eim i 
din bugetul comunităţilor se alimenta 
din imp ozite indirecte provenite din 
tăi erea rituală şi din cimitir e. int er 
zicerea tăierii ri tual e şi închider ea ci
mitirelor d in oraş vor r uina comu 
nităţile , care nu-şi vor mai putea în 
treţine aşezămintele de cult, cultură 

şi as isten ţă. 

6. Se interzice comercianţilor evre i 
vînzarea obiect elor de cul t . 
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GUVERNUL GOGA 

1. Nu se răpeşte nici un drept artiş 
tilor evrei. 

2. EYreii ră min membri ai Socie
tăţii Scriitorilor Româ n i, în societă
ţile compozitorilor şi în Sindica tul zia 
riştilor . 

GUVERNUL GOGA 

GUVERNUL GIGURTU 

2. AR TE 
Artişti 

1. D.L. din 9 august 1940 nu inter 
zice evreilor ele a fi artişti , cu excep
ţia acelor care fiind funcţionari pu
blici (Te atrul Naţional etc.) tre bui e -
din această cauză - să fie concediaţi 
şi acelor din categoriile I- a şi a III- a . 

Societăţ i 

2. Evreii rămîn membri în toate so 
cietăţile . 

III 
A GRIC ULTURA 

1. D.L. din 9 august l!J-!O decide că 
evreii nu po t deţine imobile rurale. 
dar autoriza vînzarea lor către ro 
mâni după normele legal e în vigo are . 
re;,;eryîqd stat.ului drep tu l de preemp -

GU\"ERI\uL GIGuRTL 

ţiune al statului - exp ropri ere a -
cu respectul art. 16 şi 27 din Consti 
tuţie şi al norm elor legale în \·igoare . 
adică se oferă acel aşi pre ţ şi condi -
ţ iuni şi să plăte ască preţul în num e
rar , înainte de a lu a proprietatea în 
stăpinire . 

Rec olta. care . pot ri \·i t. a rl. 2o şi :i:l 
din Legea agrară. apar\i ne proprie
tarului expropriat. ca ş i im ·entarul 
etc. , deci nu se put ea u expropria. 

GU\ ' ERNlJL 
GENERAL ANTONESCU 

1. Se indepăneazu toţi artişt11 
chia r şi cei clin categoria a II-a - şi 
nu num ai din teatrele ele stat, dar şi 
din cele sub,·enţionale. şi mai mult 
chiar şi din teatrele particulare ne
subvenţionate, neîngăduindu-li -se să 
joace decît în teatre cu firma .. teatru 
evreiesc" . 

Se elimină nu numai artiştii ,·oca!i. 
dar şi cei instrumentişti şi de \·arieteu 
şi cărora nu li se permite să cînte 
decît în localuri cu firma . .local evre 
iesc ". 
Aşadar. ţiganii au dreptul să cinte 

într -un restaurant e\Teiesc. dar evreii 
n-au acest drept. decît clacă restauran
tul se decide să pună firma „local 
evreiesc". 

2. Evreii ş i romanii ele obîrşie e\Te 
i ască sînt excluşi din Societatea Sc ri 
itorilo r Româ ni, din Societatea com 
po zitorilor şi din Sindicatul artiştilor. 

l. Decret ul Lege din 3 octombrie 
1940 modifică definiţia P\Teului din 
D.L . din 9 august 19-10 : ime1·zice Yin
zarea către români ; ordonă exproprie 
rea imediată a tPrenurilor şi il a, ·pr·; 

G'-"1 ER:.'\l.L 
GE~ERALA~TOXE SCL 

mobile şi chim· a recoltelor neculese. 
care potri,·it legilor aparţin expro 
priatului - clin care cauză \·iile rJ
min neculese . astfel incît. clupă ce 
recolla anului acesta este rcdus{i cu 
30 0·0. şi pu\inul cît s-a 111ai produ:; se 
\·a irnsi. c~ici da6i nu se tcr111int1 cu
lesul p in{t la finele lunii. recolta Sl' 

distruge: supri111~1 fnail' g,ir;tn\iile le
gale cunoscute pin;:t ,1~f~1zi alil în ceea 
ce pri\·eşle c\·aluarea. cit şi judecan1a 
fondului dreptului. Infr ocluce o clauză 

de pierd ere a dreptului la indemni 
zaţ i i . dacă în :30 zi le expropriatul n-a 
depus acte : anulează contractele de 
arendă . de asociaţie, ele uzufruct ele . ; 
nu plăteşte preţul in numerar. ci în 
obligaţi i blocate. cu o dobindă de 3'1 o, 
cuantum necun oscut pină astăzi la hîr 
Liile de stal. 

Prin abuz. e\Teii au fost alungaţi 

- fără a li se permite să-şi ridice 
fr uct ele şi produsele recoltelor ante
r ioare. la care se plătisen\ Ia timp 
laxe şi impozite. nici recoltele culese . 
aflate în magazii, deşi nu sînt nece
sar e exploată ri i fondului : s- au ex 
prop r iat ci111iti re, deşi potri,·it Legii 
Cultel or şi Codului CiYil. ele nefiind 
bunm 'i în comerţ. nu &e pot ex 
propri a . 

S-au coniiocat YitE' ai c[irur prn
priE>iari nu p<>~t·d;iu fpn•11111 i r11r,ilL'. 
:-.i ~e ncup;111 1111n,;11 ,·11 <Tt·:-;-ll·rt.1:1 !nr. 

\·i ll'le pasc,nd pc i..:L1~ul c,1mu11;tl . 
s-au declarat expropriate ! ,euri tk 
lasil care se aflau în nra~e etc . 
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GUYERNUL GOGA 

GUVERNUL GOGA 

1. S-au înlocuit circa una sută me 
dici de la Asi gurările Sociale. 

1. Se in terzice evreilor să angajeze 
personal casnic fem in in sub vîrsta de 
40 ani. 

cu, ·ERNUL GIGURTU 

IV 
COMERŢ ŞI INDUSTRIE 

1. D.L . din 9 august 1940 interzice 
evreilor din categoriile I- a şi a III- a 
următoarele : 

a) de a fi membri în consiliile de 
administraţie : 

b) de a face comerţ în comunele 
rurale ; 

c) de a face comerţ de băuturi al 
coolice şi a fi deţinători de mo
nopoluri cu orice titlu : 

d) de a fi exploata to ri sau închi 
rietori de cinema to gra fe . editori 
ele cărţi . ziare şi reviste româ 
neşti. colp ort ori ele imprimate 
româneşti şi deţinătorii oricăror 
m ijloace de propagandă româ 
nească. 

Prin efectul aplicării acestor mă.suri 
circa 80 OOO suflete rămân murit oar e 
de foame. din care 46 OOO evrei agi·i 
cult ori .'.,i comercianţi rurali, circa 
13 OOO prin eliminarea a\'ocaţilor etc . 

Pentru a evita consecinţele unei 
ase menea catastrofe pentru economi a 
generală. D.L . a autorizat Consiliul de 
Miniştr i să am îne aplicarea unora din 
tre măsurile prevăzute de lege. 

2. Se interzice evreilor de a mai 
ţine oficii ele cîn tărire publică. 

GUVERNUL GIGURTU 

V 
MUNCĂ ŞI SĂNĂTATE 

1. Sănătate 

1. D.L . din 9 august 19-10 interzice 
evreil or din categoriile I- a şi a III -a 
de a fi funcţionari publici, implicit 
toţi medicii evrei funcţionari la stat 
urmează a fi concediaţi. 

2. Muncă 

VI 
JUSTIŢIE 
Personal 

1. D.L. interzice evreil or din cate
goriile I- a şi a III- a de a f i func 
ţionari publici, dec i funcţionari jude 
cătoreşti . 

GUVERNUL 
GENERAL ANTONESCU 

1. Se interzice şi evreilor din cate 
goria a II - a să fie agenţi oficiali de 
Bursă. 

2. Se interzice evreilor din toate ca 
tego riile să f ie remizieri la Bursă . 

3. În numeroase localităţi comerţul 
este virtual desfiinţat, comercianţi i 
evrei fiind obligaţi a lipi afişe : .,ma 
gazin jidovesc" ; intrarea românilor 
este riguros oprită, iar evreii nu în
drăznesc să intre ; mai mult. dacă, se 
constată că un român a cumpărat. co
merciantul este obligat să restituie 
preţul, iar marfa nu i se restituie. ci 
i se confiscă. 

5. S- au bl ocat cerealele comercian 
ţi lor evrei. 

6. Evre ii nu mai pot avea compar
timente în hale . 

7. La interdicţiile mai sus menţio
nate urmează a se adăuga cele hotă
rîte ele celelalte departamente. 

Prin aplicarea tuturor acestor mă
suri numărnl şomerilor evrei va 
atinge 100 OOO pînă la 9 februari e 1941, 
iar Gu vernul nu va mai putea în 
tîrzia aplicarea, căci toţi vor fi fost 
dinainte distruşi , termf'nul de lic hi
dare. care e de 6 luni . fiind aproape 
pretutindeni respectat. 

8. Se interz ice evreilor din toate ca 
teg orii le să f ie furnizori ai Casei Re 
gale . 

GUVERNUL 
GENERAL ANT ONESCU 

1. Se concediază tot personalul evre
iesc . inclusiv cel ce intră în catego
ria a II - a. 

2. Se interzice arendarea farmaciilor 
că tre evrei. se desfiinţează contractele 
de arendă existente ; se interzice în
trebuinţarea farmaciştilor evrei în far
maciile evreieşti şi se ordonă în lo
cuirea în termen ele o lună a evrei
lor diriginţi şi asistenţi la farmacii . 

3. S-au retras concesiuni unor 
proprietari ele farmacii evrei. 

4. Medicii evrei au fost excluşi din 
asociaţia medicilor stomatologi , oto 
rino-laringologi şi urologi. 

1. Unii comisari au impus licenţie
rea masivă a personalului evreiesc. aşa 
că mii ele oam eni rămân muritori de 
foame . deşi potriYit legii au dreptul 
să lucreze. 

2. L a cursurile ele ucenici . nu se 
primesc clecît ucenici creştini . · 

1. Sîn t eli minaţ i din toate funcţi 
unile toţi evreii , inclusiv cei clin ca
tegoria a II- a . 
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GUVERNUL GOGA 

Nici o restricţie. 

Se retrage evreilor dreptul de: il 
vinde bi'\uturi şpirtoase , 

GUVERN UL GOGA 

GUVERNUL GIGURTU 

Avocaţi 

GU\ .ERNUL 
GENERAL ANTONESCU 

2. D.L. din 9 augus t 1940 interzic e 
exerciţiu l pro fesiei avocatilor din ca
tegori ile I- a şi a III -a. cu drept ul de 
a - şi lich ida afa ceril e în terme n de 6 
luni. 

2. Fără respcclarC'a dreptului ele li
chidare. se interzic:e exerciţiul p1·ofe
sie i tu tur or avocaţilo1· clin categoriile 
I -a şi a III- a. 

3. Se in terzice şi avocaţilor din ca 
tegoria a II- a de a pleda, a da con 
sultaţii şi a redacta acte pentru alţii 
decît pen tr u evreii persoane fizice. cu 
puţine excepţ i i în favoa r ea invalizi
lor, orfan ilor de război şi unora din 
tre decoraţi. 

VII 
APĂRAREA NAŢIONALA 

Toţi avocaţii evrei clin categoria a 
II -a sin( dcc:i v irtual cl1mina\j din 
profesie. 

1. D.L . a elimina t pe evre ii din ca
te gor iile I- a şi a III- a di n armată, în 
locuind serviciul mili ta r cu o obligaţie 
fiscală sau de muncă. după capaci 
tatea sau situaţia fiecăruia . 

1. Evr eii au fost îndepărtaţi din 
armată, dar. contrar Decretului Lege. 
au fost su puşi la munci fără nici o 
deoseb ire , în ceea ce priveşte capac:i 
tatea fiecăruia. 

VIII 
FINANŢE 

S-a urmat cu aplicarea aceleiaş i mă
suri , numai la evreii din categori ile 
!-a şi a III -a. 

Gl lVERNUL GIGURTl l 

IX 
LUCRĂRI PUBLICE 

ŞI COMUNICAŢII 

1. S- au elimin at functionar ii evrei 
de ca tegoriile I-a şi a irr- a. 

1. S- au ret ras bre,·etele vădU\·elor 
de război . orfanilor şi im·a]izilor şi 
nu num ai pentru băuturi spirtoase. 
dar pentru !oale pr,Jclusek mnnnpuli
zale : tutun, !>arc de. 

3. Imp ort ai nr i i , Trei 11u l11i:11 p11I p;, -

trunclr 111 i>1r1111rJI,, 1·,it111J,,r ~ l'IF " ,.1 

\ .:irnui 111arf.1 

C ll \ t-:KN l lL 
GENERAL ..'\NTONESl:ll 

1. S-au concediat şi funcţi ona ri i 

ev rei din categoria a II -a. 
2. S-a ordo nat societăţ ii de telefoane 

să concedieze pers onalul evreiesc de 
toate categoriile . deşi pot ri,·it statu 
tului toţ i en- eii erau în dre p t să ră 

mînă la soc ietatea de telefoane, ea 
fii nd o soc ietale part i culară guvernată 

de dreptul priva t . 
3. A.G. I.R .-u l elimină pe toţi in gi

nerii e\' r ei ; asociaţia instalatorilor şi 

asoc i aţia întreprinzătorilor de lucrări 

publ ice exclude pc membrii e\'rei. 

Arh. St. B11c., fond Mini sterul Justiţiei . Direcţ ia Judic i ară, dosar 10-1/ 1940, nJI . I, f i frfr J:A, 11.J-l. 

* Docume ntar al cărui autor nu este cunoscut. 



1 a. EX PUNERE DE MOTIVE LA DECRETUL LEGE 

NR. 26.50/194 0 PRIVITOR LA REGLEMENTAR EA 

SITUA'fIE I JU RID ICE A EVREILOR DIN ROMÂNIA 

(Monit. Oficial nr. 18:J din 9 august 1940) 

I. .-:. ~ro bl cm ·_i ?v r ciascc·1 con s t it ui c o pr oib lcm~1 po'l i t i că , j urid i ·fi s i 

ec:on~1111ci.~, 1n m~r rirnl e St atu lu i ro m Jn a u lor it ·ir ş i to ta lit ar , c,ir e de s ·i
fr caza , p ri n conţrnu tul ş i fe lu l sa ti sfa ce rii ei î n săs i lege a dc st · J · 
N t . . s , ', . ll1 'U LI I 

- a ,1c1. e po ate spun e c~t, prin r ezo lvar ea ac este i probl eme , se sta torn i

ceşte dr ep t ate a p opor ului rom â n. -

. _st at utul p c ,car e vi-l _ î ~_fă·ţ i şe7: n·gl~·nwn tcază, p c l iniil e porun cilor 

iun d~~ ent alc ,1lc clezvo llarn Naţ 1 e 1, s 1 t-u, 1 ţia ju riclicc'i c1 evre il or d in 
Ro rnamu. 

• Nu este un lu cr u ,fără f·eilos sii amint esc că acest s ta,tu t în cearcă 
a şez tncl un pun ct ele pl eca r e într -o lu cr are pe ca r e t impul cu d"i' ·1 1' 
l · · 1 . . - - . , 1 cn e c 
<u1 imţrn ,s~n ş1. :r azvra,tiri, urm eaz[1 s-o ,d csăvîrşească , o -rez olv a re a pr o-

? l~m e1 __ prin 1;1:1lo~cele no_as~r e lă u:1 t ri cc. Nu est e deas em ni lip s it de 

rn s~mn c1tate ~ ct a~1int esc ca, ~n stadrnl ele ac uit ate a probl em ei ev r eies t i, 

~cţi~~ea ele J~!"'.01r~ ~1 pu te n_lo1~ de viaţă românească , ca re cer s·1 i~sc1 

I~ far~, t r.?u! e. Sa JZVOr aSCd lncJeose bi d intr -o orcJ.in e juridică nOUcl 

s 111cera, spnJ1m ta p e realită ţile rom ânes ti. ' 

Au fost timpur i, în ţara noastră , chiar înda tă după r uzboi cî nd 

pr~bl~m a . a_ceas t~, atît ele gravă _ a.s ~ăzi , !?utea să fi e rezolva tă , în ~adr u l 

leg tlo1 ex ist ente 1n acea vrem e ş1 pnn m asuri admini str a tive. 

. Ce.ea ce s~a Intlmpl a t I n să , în cep înd cu sfîr situl anului 1918 la 

no i, a m1:1te~te , 1n prim rine! , vr emuril e de od ini oa~ă a lui Mih ai v 'od,-1 
~.tur za ,crnd ."~- tr c~ut p es te ţa ră at_îta. n?noro cire ", d esc hi zînd,u -,sc „po r

\tl e Moldov ei Jtcl~vil or., cum se sc n e m rn semnările vr emii ; în al doil ea 
11~cl, ,d~v , cleşte _ ca o v~nideoar e_ numai pe ca le a măs uri] or ndmini s tr ati ve 

es te ne1nd~ stu! ;,:to nr c ş 1 o nou a ordin e .l egală , făcî nd parte d intr - un sis

tem'. ~rebu1c sa -aşeze to a,te pun otele org·rni ce pc sp riJ':in de apă ra re al 
N;:iţ 1 e 1. 

- , c 

Reglementar ea unitară ~i hotărî tă a problemei evreieşti 

.- _. Făr~ î,~clo'.ală : i:1 . r~g lementarea situaţiei jur id ice a evr eilor trebui e 

sa fie unit ara ş1 hotanta. Rcz ,olvar e unitară în seamnă s,tatornicir oa ·uno r 

norme __ de ~rept sub. p~runca unor . pre ocup i.i.ri prec ise ş i s igure, în 

sea mn a prezenţa unui .srngur scop ln toată acenstă lucrare ; înseamn c1 

] :1 

, I tlwra rca unui sis te m j urid ic izvod t din reali tă ţile romfmcşti; în .sc:111111;1 

1111 1 :{\ se cun oa scă clin capul locului J unctul ele pl e ar e ş i pun ct u l ele 

111·•,,il ,ii p robl eme i. Pr in r ezo l vare unit ar i:,, nu tr e bui e să se î n ţclcagi:1 

11 ,·1·zo l v<1re brusc·[1. Ea pr es upun e, în tr -o poli t ici:1 temein i că şi se ri oasi:1, 

111•111 rn intere se le ma ri a le ţăr i i , o su ·ces iun e de măs uri , porun cit e ele u n 

111\lll' s •op : 'salvarea Na ţi ei. 

Cine a urmă ri t In1mî nti:1ri le popo rului ro mâ n, în cur sul .-ccol u lui al 

k'a, în per ioada urm [1toar e dom niil or r eg ul am e nt are ; cin e cunoaş lc 

,ii •,1•1(• domneşti :izvo ·itc ,d in h otă rî rea dom ncas ă de :1 apă ra Na ţi a îş i 

I I sc'am a de ,to a t s il i nţe l e Domni lor noştri, în po li t ic;_, d usă împ ot ri va 

111l111cjclic i ele înstr ~i in::irc . E>,te ma i a les , în ace ast [t vr em e, u n pu n ·t dc

l' lt•('iire pe ntru o mişcare sp iritu a li:1, la început , pur forma l ă clin J unei ele 

,·de re juri d ic ; o mi şca re sp ir it u;il;.'1 car e se aclînceş te cu vr em ea , clcs -

111·i11s;i din ac eas tc·1 uni d t n e voie ş i C'arc î n seamnă , î n aces te tim puri , rn:1-

1ll' jde:1 de aşezare , a or ic'ir c i înclrcp t:1ri, ele-a lun g ul vr emuri lor de po li

I k iilni,;;m mărun t . 

Hca lil", tea românească , în m a teri e, se rezumă în t r -un pro cent ele 

1011; 0 popula ţie e vrc iasc:[1 d in popul aţia n aţionali:1 totală*. 

î n fa ţa a ceste i situaţiuni , fi ec a re român, cu drag os-tc de Ţa r ,i ,;i 

Nt' :t1n, tr ebui e să se pătrundă de adcvăn1l ă pro 1ble ma evreia scă tr c

lH1ie rezo lv a ti:i nu pr in mCisuri de împrumu t se rvil , c i în mar g inil e r ea li-

111\ilor româneşt i . · 

[• [1ri:1 î ncloial:t c:ă se po ate p ro ced a la adop ta rea se r v il[[ a norme lor 

tlt ' dr ·p t din ţările st ·1pînit e de un put mi· spirit ele înfăptuire a un ei 

1· 0 111u n ită ţi naţional e pur e . Da r realităţil e româ n eşt i defin esc po ru nci 

româneşt i. 

Aces t e porun ci pot Ii mai 111c1s 1.ve şi ireductibilie în unel e ma te rii. 

.Jocul întîmplător la noi al exp edi e ntelor î n oper a de guv ernare, al pr a -

I it' i lor fără şti i nţă , fă r ··1 sig ur anţii ş i f[iră ori entar e, ne-ar împin ge că t re 

1111 empiri sm plin de întunecare şi el desc uraj are, car e ar pr im ejdu -i 

,. ·zolva rea problemei î nsăş i , inter sul Naţ i e i în săşi. 

Constituţia şi statul naţional 

II. - Con stituti a Română clin 27 Jcbru a ri c 1938 st-atorn i'Ccs tc. in 

.,rt. I, că Români a ·este un s tat naţional. Constituţiu nea din l!J2.3 Ior -

111 1la , în art . 1, ace la 'ii principiu. Din conţinutul legiuirilor constituţio

ll il I a rătate rezultă c;'.i formulele aces tea , identi ce din pun ct d e vede re 

Ii l ra r, ,s deos besc adîn c. St atul n aţi,onal, în margini ,Jc fo rmul e i con.st i

l 1 1 ţ i o n a le din 29 m arti e 1923, rezuma o formulă fără conţinut. St atul 

rw ţi,o n al în marginile kg ii constitJuţionale din 27 februar ie 1938 rezumă 

o ,·calit ate, s tatul promovator al realităţilor româneşti, al forţelor Jui au-

* Potrivit da tel or s ta tis tic e o.ficiale, la 6 sept embrie 1940, la o populaţ i e 

l "lală de 13 299185, numărul evr eilor din teritoriile rămase după pierder ea Basa-

1·1tli ic i, a Bucovin e i, a Tr ansilv a ni ei de nord şi a Dobrog e i ele suci era ele 328 962, 

.idi c[i 2,40/ 0 (vezi Institutul Central de Statistică, Oficiul de studii. Memoriu asupr a 

IHJJ u l a ţi e i evreieşti înaint e şi dup ,"t detaşările de teritorii din 1940, în D.C.F .R.J., 

vo i. X, p. 50). 



1oht on . Pinii b acea<;t[t lege lu nciamentală, naţ i onalic,mul a încercat în
rr in ;e r i con t inue. 

~\fdtio nal ismul I raclit.iona l al Jui Bă lcesc u si Ko 1[tln iccanu , pîn [t .la 
ni n . a· fo st în vin<; ele lib cn 1li1sm. Un naţion al i sm im J orta t ş i forrrn1l 

c,-a <;JIY, tiluil, pr intr -o an umil [t pract ică pdli,ti că, naţional is mului au toh
ton Sta tul nat iona l a fo <;t în realitate stal ul lib era l, dc<;ăvî r~ i L d up ft t ipar e 
s lr ,·1in c de n c~o ile noa stre ) Î adopt ate J c ca lc de împru mu L. Nep ot rivi 
rca 1nlrc forrnu l le politice împrumuLatc ş i realil[tţilc org, tni <.c româ
ne ti a făcu t s[t izbu cn ească n a~ion a]i<;mu l ideolo g ic, a l căr ui em inent 
rc1~rczcn lant a fo st Em inc <;cu . 

De a i, naţiona li sm u l evo l uează c~ilr e un î nţelc .<; romantic ş i se nt i
menta l, ca re se î ndrc ap t[1, foarte curînd, în afo rc"t de izbuc niri Ic protcs
ialarc. către un naţion alism or ga n ic. 

Det rm ini smelc n a ţ i onal i smului, pentru Român ic1. nu se pot. rezu m a 
,t':il~izi numai .în afi rmarea u nui pr incip iu spiritual, ci Ja org an iza r ea l u i 
î n adi ncurilc Naţiei; la afirmar ea origin a lită ţ i i na ţiionale în drumul 
rea li ză rilor, ]a o alăturare vie ) i întreagă, a pol it icii onstr uctive, ele 
par t ic ularităţil e org anice ale Naţ iei. 

Organizar ea naţională - Legea sîngelu i 

Na tion a lismu l. t rece ac u m , cu acest stat ut .<;,i ln l imit ele leg ii fu n da
ment a c , ·de la o pură mişcare ·p irituală ş i d e la ,un mili ta nt ism prot es
tatar , la per io ada ele orga ni zare. Prol egome nele mişcării naţionali ste ca 
pMa dru mul org anic al destinul ui român . O nouă ord in e de stat se 
în h cag[ t, în m ar 1in il e constituţio nale, car e impun leg il or spec iale orga
nizar a pri orităţii interese lor naţion ale ; ad ică domnia Naţiunii în fo~~ 
ţel c e i creatoare şi în i mpulsur ile e i mor ale . aţiunea în sens ul leg 11 
cons ti tuţion ale a deve ni t ma i puţin o com un itate juridică sa u o colec
t ivita te politi că , ma i mult o comuni t ate spi-rituală şi onganică, aşezată 

pe 1 gea sînge lui, din oare izvoră1şte o iera rhi c ,a drep tu r ilor po liti ce . în 
.aceas,tă kg .a sîngel ui ,sînt cupr in .-c toat e „pos ibili tăţi le de su fl et, el 
s pirit, de eti că". 

Apărarea sînge lui co nsti tui e baza morală a recunoaş t er ii dr eptu r ilo r 
politi ce sup r em e . Dea lt fe l , r ea lit a tea stat ului naţiona l , î n formul a leg ii 

,con st ÎJt'Uti on alc d in 27 f ibwar ie 1938, se precizează pr in : 
a) · pro cla marea leg ii sînge lu i ; 
b) pro cla m area prin cipiului că naţiunea română es t creato are de 

s tat ; 
c) promov area ca tego rii lor fun cţion ale , n aţionale, ca realită ţi poli 

tice de bază ; 
ci) distin cţi a juridică ş i politică într e rom ânii de sîn ge ş i cetăţenii 

r omâ ni. 

Statul totalitar 

III . St atul Rom â n, autorit a r în virtute a leg ii constituţionale, de
v in e pr in rreg ea ,din iuli e 1940, privito are la orga niz a rea P artidului iN~
ţiunii, un stat tot alit a r, în sectorul politi c. Evoluţia aceas ta nu este in 
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,·o tra zicere cu - pri nc ipii le cons•ti1t uţi,onale , care cup r ii:i,d Jn el,e putinţa 
;1ccasta ele evoluţie politică de la autorit ari sm la totalit ari sm, rn. -fun cţie 

de neces it a tea as igură rii ex istenţe i poporului rom ân . For,ţel~ ac tiv e ca re 
po l , pr in tră ini ci a lor crea to are, s~t _ a.ş ze o :li• tă .no~ă dm s ~1bs ta:1ţa 
de v iată a t r aclitiei istori ce , a reahtaţilor roman e~h ş i a noului r egim, 
J;1s t re~ză între aga lor lib ertate ; iar st atul tot ali ta r, .în se~t orul I?oliti c, 

1 nc;eamnă m a i puţin un imp eriu a l libertă ţii form ale ş i haoti ce, mai mult 
ect o co nfuzi e cu Naţi a , o unir e a put erilor de jo s cu putere a ? e sus , 
o conce ntr a re a ene rg iil or lucrătoare într -o singură voinţă condu ca toare ; 
o Ii be rta te ord ona tă. 

Reglementarea situaţiei evreilor 

S Latu tul ce v i-l pr ezint cup rind e re g lem e nt a rea stării juridi ce a 
e vre ilor clin Români a, în ce le tr ei sec to are ale vieţii publi ce : 

1) sp iri t ual ; 
2) p ol iti c ; 
3) economi c. 
Această r eg lemen ta re es te stalorni ciW, de a ltf e l, în limi te le pre ve-

rlc r ilor co nst ituţiona l e . 

Libe rtăţile spirituale lăsate evreilor 

1. în sect om l sp irit u· tl, pro ieotu l de de cret cu p ut e ':'c de lege , pr iv~
to r la sta rea juricli c[t a ev r eil or în Ro m ân ia , nu .s ta torniceşte .hege mm:,u a 
•,Latu lui. Lib e rt atea ,de oonştiinţ[t , aibsolu,tă în svste mul st atu 1lm r oman, 
l ib rta toa religioasă , libe rt atea cuHului m ozaic , ~ilbcr t~tea înv~ţă1:111întu 

l u i m oza ic, de toate gradele , rămîn sub pro tecţia leg n constituţionale . 

Dad lib ert a tea d e ,conşitiinţă es te absolută , l ibcr-tatea oultului, 1r:-
v[1t[11n înt ul ui, a d rep tului de aso ciaţie sî nt lilber tăţi pe ca r e lege~ con sti -
1 uţ ion ală le garantează , p ot r ivit leg ilor de aplicaţi.un e a p~ev e.de:ilor c~n
s t i tu tiona le. Aces t lu cr u rezu1Hă clar din ar t. 10 din Constiituţie m cuv11;1-
t ' le · în cond itiunil e rstaborn icit e de legi " , în partea finală a art. 19 dm 
Cons,t'it uţiu ne 'pr in cuv int ele : ,,raport uril e în ~r c clii e r it el~e ou~t~ ş i sta~ 
s înt de dom en iu l legilor ,speciale" ; -cu m în s flrş i t o arata alll matu l do1 
d in ar t. 19 : St at ul garantează tut uro r culte lor o deopot r ivă lib ertate ~i 
protccţiune , 1'n,tru cH exerciţi'U l lor n u a du ce at ingere o rd inii p~bli ';_e, 
bune lor morav uri, s igura nţei st atului". P ri n aces t statut , cu pr m s :n 
legea consti tu ţi ona l ă în să)i , viaţa spit:ituală _ a ~'Cr i!or răn:iîne nu m 
stare de in te gr ar e în comu nit atea ro m aneasca, .c1 111 m ~a !or!r ea ~: res 
pec t fap de com uni tatea rom frn ească , pe te m ewl prop n e t hbertaţ1 ce i 
s e rccunoa ) te . 

Apărarea comunităţii român e5ti 

2. Secto rul v ieţii poliiti ce imp un e însă o r eg le men tare speci a lă ) i 
<.1 bsolu tă î n scop ul apă ră rii comun i tă ţii româ neşti. Viaţa politică se r e
zumă în tre i fun ct iu ni cs·e nţialc : în aceea de alegă to r, de ales şi în fu nc
ţiun ile pulbli ce pr ~pr iu zise. Art . 27 ş i arit. 67 din legea cons.tituţiona lă 
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fixează_ direclive'l e în această mat eri e. Intr-ardevăr . ,,num ai cetătenii l'Omâni sînt a dmi sibT , . ..' ar t_. 27 prev ede că : 
blice, civ ile şi mili tare tinîndu e · 1 1 Jdn funoţnle 01 demnită til e pu-t l , , -s sea ma e ca ra cterul maJ·o ··t , . or ce stat al Naţiunii Române". Textul o ·n t" - . - u a~ ş1 crea -drept ega l, pentru cet.:-iten ii r . c ns I u ,10nal :1-u ~tatorrn ceş t un 
ţi l?r . publice, ci dimpotrivă, r;:~7~io~:i;ău~~~~ .fi.7\~1

:mlor J i. d7mnit /i-
mani la ocuparea funct iu niJor ublice . s i I a e~ ~etaţernlor ro-de sta t al Nat· ·· R · , p . de „cai acter ul maJontar si cre ato r ,IUnJL omane" A tme so t F d , seam nă a exercit.:i numai un. sim ·1u d .. _co ea d : ~cest c::aracter_nu in-
p ut ere d i screţionară; ci însca111nf drq~:i1t ~~ t ay1:c~e re şi un alnbut ele 
contro l, p e t emeiul acest ui îndre , . . sa u _u1_. e a i:eg l~menta fflr[t 
De altfel, art. 67 din Const itutiep:r: 

1
~scy dr ltu~ Jle cetaţemlor români. 

etn ic, stato rni ci nd că m; poate f" I ll'~ld .' .
1

~ mi° _a solut, acelaşi prin cip iu 
cel puţin trei g neratii" U~el - { n:im ~J: u : ec1t cel care este rom ân ele !rat ivă d in 14 august' 

1938 
fa e eg~ 01. rn~re, cmr~ ~ste. lege? adminis

rn art. 27 şi a rt. 67 din co'n ~ti~u~plI~aţt~ead ~!'11:c1pmlu~. etnic,. cup rins să f ie români de 
O 

· · - • e, 10 c1rm ca l ez1dentn re ga li tre bu ie ngrne Jn aceste conditiu · 1 · ·t' d ist in ge notiunea de roi.;,ân d · .· . · · rn,_ eg i,~1·?rt:-l on stit uant 
ma J

·or "i ct' e t' d - e ougme - noţiune Jund1 cC:i s i poli ic··1 
c - no 1unea e ccFt O 

•• < formală legală . . el ,ean rom a n, ca re reprezi ntă o c reaţi u ne 

PRINCIPIILE NOII LEGI 

f 
IV. Sisten .1ul statutul ui ce propun are la baza lu1· undamentale si an um e . , , cî teva pri ncip ii 

a le 
1
}Jiit~ i }I't;~~;·~gle:f;t :~~ii drept~rilo~· e~ re ilor, ffit~ă pre~cupare a de 

prezintă nici o însemnătate·. J romam, -care, 111 ccon ,omia pr:01ectu)ui, n l 

.. 2) djs~incţi~mea juridi ~ă şi politică între român ii de si n 1e .· . ~ ţen ll ;o)mf_am, cu to~te _urmările vroit e ale legiui.to Pului -co~ ·tit ua ~~ : etc1-
1xarea noti una evreu" pe c · te . 1 . t 1 . , tri ct iv decît crit er i~l p "b' 1 . '.1 _rn~ n u u1, cr i,tcr iu mai r cs-

um se p1·evedc -1 . t u2r J? o~1 , ~mi t rnsa cu crit_eriul sî ng clu i us<.1 · n ar . · cntenul smgel · ' .. - - · ' · nu are un co nţinut fiz ic ~i etic . . u1, rns_~~· rn s1s~emul de cretu lu i, ;:~e~ :i~ic :;:~:\~:u::i!e, în ~x~l~c~ţ;':;n:: 1:~ţ!f;ţi~ta~~~; ,f:,e•cei:i 
4) ln sfîr,şit, princ ipi~l grupării evre ilor în tr ..,i c·ite ... . de veci -r e al situat iunilo r polit ice . ··ct· . '-' . " go111, d111 pu n ;t 

este o grupare întîmplătoare. Ea 'a~~t J i:c ş 1 eco~on: ~c_e, a;casta în sJ '.1u 
care aparţine zilei de rnîin e. postul de tt anz 1 ţ 1 c c itre un r egm1 

Definiţia evre ului 
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de sînge ş i rel igia mozai ca ; am adîncit această idee la ce i născuţi clin 
părinţi de religie mozaică, purtînd în sî ngele lor destinul unei in compat i bilităţi spirit u ale ş i organice, agravat~\ deci pr in ascendenţă ; am bar at 
drumul de in filitrare în graniţele comunităţii naţionale ace lor a car , la naştere, au căpătat bin ecu vîntarea religie i creştine, dacă părinţii lor, d e 
re ligie mozakă, nu .au fost mai înainte botezaţi, socotind -acest act ci · încredinţare a cop ilului, religiei creştine, ca un act de oportun itate din 
punc t de vedere politic, p care ase ndenţa implacabi,lă nu l-a pu tut şterge; aceasta chi ar dacă mama ace lui rreştin este de re ligie creşti n[1, 
iar tatăl de relig i moza i că. socot in d în · acest caz rezistenţa religioa s~t a tatălui ca un semn al destil1'ului celui născut . Prin urm are , ·aliniat le c} şi d), deşi cuprind în reda tare un aparent pleona sm, totuşi nece sar in 
cuvint ele „d e religie moza i că nebotezaţi", se referă ),a situaţiuni pr ecise, 
iar cupr in su l lor rămîne să fie statorn icit, în conţinutul arătat prin inter
pretarea instanţelor judecătoreşti. Am păstrat aceeaşi st ar juridică copi
lului născut din mamă de religie mozaică î n afară de căsătorie ; în sfî r .. it , 
am înglobat în noţiunea legal[t de evreu ş i. ,,femei le intrînd în aliniat el 
premergătoare căsător.ite cu c11.eştini, dacă au trecut la creştinism cel 
m ai tîrz iu un an înainte de înfiinţarea Partidului Naţiunii", fără încă vreo 
urm are juridică asupr a s i tuaţiuni i soţilor lor, ca re aparţin m ai de part 
comunităţii naţionale. 

In sfîrş'it, în cuprinsu l acelui aş i text, m- am ocupat ele două împre-
jurări şi anume am stabi li t că : 

a) situaţi a de evreu, aşa cum o stabileşte de cret ul cu put ere d 
leg e, nu po,ate fi schimba.tă prin trecerea ,]a cr·eştinism a cel,or de re lig ie 
mozaică , după data publi cării decretului ; 

b) cei ce fac parte, la publ icarea de cretului, din comunităţile evr -
ieşti sînt socotiţi de r eligie mozaică . 

Iar evreii de or igine, ate i, sî nt socoti ţi evre i în înţelesul de cre tu lui. 

Interdicţii maj ore pentru evre ii de dată recentă 

Stat utu l statorni ceşte o grupă a evre ilor care au venit în Rom ân ia 
după 30 d ec . 1918. Evr eii din <c\ceastă categ orie sînt supu~ i la inte r dicţiuni majore . Consiliul de Miniştri va re,ounoaş,te pentm ace~ti a, 
în mod limit at iv, practi ca unor activi tăţi şi îndeletniciri în domeniul 
lib er, adică în acel domeniu nesupu s restricţiunilor )egale. 

Statutul deosebeşte o altă gr'Llpă alcătuită din evre i, care , prin rc
cutul ş i viaţa lor, pot să foJ.oseasc~i darul na ţi i române de a le re cunoaşte un r eg im de favoare deter minat, îns[ 1, în mod rigid, pe criterii 
morale [ ... ]. 

Text ul art. 4 al decretul ui îi arată pe cei cc au căpătat natur aliz ,a-
rea prin lege sau dispoziţiunea legală in:divi:duală, pînă la 30 decemb r i 
1918 ; pc cei ce au dobîn<lit naturalizarea, în mod co'led iv, în temeiu l 
art. 7 par . 2 lit. C din Con stituţia modificată la 1879, serv ind ţara sub 
d rape l, în timpul războiului pentru independenţă, în urm a art. 44 al tra 
tatului de l a Berl in din ace'] an ; pe locuitorii evrei din Dobrogea, car 
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~u .?o ~îJ11dit naturaliz~r ea ş i dr eptu ril e pol i·tiicc, în tem eiul d is poziţiuni l or 
leg i~ d in 190? , _1?10 ş 1 1912; pe ce i ce a u luptat în lini .a de foc, în răz
b?~ 1ele ~01:1an1e1, pentru R_o~âni a_ [ ... ]; instanţele judecă toreş ti vor s ta
b~l1 de 1~ cc1z la caz _aceas ta s1tuaţ1e , pe ,cr it er iil e ară tate , pentru a·ces tb 
~lm urn:ia, car ,e nu!n?1. ei vor f~losi acest dr ep t [ ... ]. Am cuprin s în această 
':"'atego n e pe_ ce1. raniţ, , decoraţi, citaţi cu ondin e, pe ntru aicte de bravură 
in t1~1p:'~ razbo1ulu i,_ chi ar dacă n- au fost în lini ·e de foc , gînidin1du-md 
la ce i c 1ţ1 va ce rcetaş i care s-au făcut vr ed nici de ase menea dist i ncţiuni . 

Interdicţii pen tru evrei 

In sfirş it , în aceeaşi g rupă , am cup ri ns urm asii celor morţi în răz
boa iele ~omâni ei şi urmaşii ca tegoriilor ex ceptate. · 

. Ch~ar evr e ii din acea stii categor ie , în .. ·[1, nu intră in Comunit atea 
Naţ i onala , deo a rece : 

a) e i nu au dreptul , în viitor, să dobîndească funcţiuni publ ice ; 

. ~) n_u a u dreptul 1să aibă ş i să ddbîndea,că proprietă,ti rurail e de 
o rice fel, 111 Români a ; · 

c) nu pot să pa rt icipe la condu cerea ş i aotiv it at .a poMică a ţă rii ; 
d) nu pot fi milit ari Ide ca rieră. 

In sfînşit, .t atul s tatorniceşte o .a tr e ia grupă , alcăbuită ,din evr ei 
c~:·e n u fa c ?arte . din celelalt e două categ orii ş i ca re pot să exercite, î n 
v 11 tu_tea d~c1et ll:lu1 cu puter e de lege , activită ţ i ş i prof es iuni în afară de 
ce le rnterz 1se prin dispoziţiunil e ca tegori ce a le dec re tului . 

_. Proi ec tu ( _ de ~~c:et lege p reve de pentru evrei i din această grupă 
:-:,1 pe n tr u evre 11 vcn 1 ţ1 111 Român ia după 1918 interdicţiunil e : 

a) de a ocup a funcţ iuni publ ice, de ori ce fe l, cu si fă ră sa la riu · 

b) de a colabo ra în mod dire ct la ac tivit atea se rv,iciilor publice; 

.. - c~. de .-a fi mem~ri - î_n profe ~iunilc care au, pr in st ru ctw· a lor, legă
tu ra. du ec ta cu a ut?1:itaţile publi ce , decretul cu puter e de lege a ră tînd, 
cu t_itlu de exe 111pltf1care, profe siun ea a vocaţilor, not ar ilor publici ex-
perţilor ; ' 

d ) d e a fi membri î n con sili ile de adm i nistraţie ale într eprind er ilor 
de or ice n atură , pub lice ş i part icul are ; 

e) de a fi comercia nţi în comune le r ura le ; 

f) de a f i comercianţi de bă uturi alc ool ice ş i deţ i nători de mono
po lur i, cu oric e t itlu; 

,g) de a Ii tuto t· ,s;11u cut" tto 1 · 1b ·1·1 
- c r a 111capa 1 1 ·Or ca re sînt de relig ie 

creş t ină; 

h) ,de a fi militar ; 

. _i) de _a _fi deţinători sau î nchiri e tori de cin ematograf ; detină tori 
c d1t~n. de ~a1:ţ1, 7:~are_ .ş_i re vi ste român e.c:;ti , colportori de imprim a,t~ româ~ 
neş tt ş i deţrnaton L oncaror mijlo ace de propagandă naţion ală românească · 

_ j) de a fi conducători , membri ş i ju căto ri în asocia ţiile sportive na~ 
ţ1,ona1e ; 
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k) de a dob îndi propri etă ţi rurale, de ori ce fel, în România ; dis
I oz i ţiunea aceas ta se referă la toate catego riile şi se întinde şi la situa 
ţiuni le act ua'le , ar t. 11 clin aces,t decret cu put ere de lege reglement înd 
tre ce rea propri etăţilor de la e vr e i la rom â nii de sînge , păstrînd dr ept ul de 
pr cmpţiu ne al stat ului ş i expropr ierea evr eilo r propr ietari de bu 11ur i. 
rurale în Rom ân ia : 

I) de a fi oa me ni de servi ciu la in st i tuţiil e publi ce; 
m) de a exe rcita put erea părinteasc.::1 as upra cop ilului creşti n. i n 

a lte cond i ţ ii decî t acelea stabil ite de art . 13 din acest de cret cu put er e 
de lege. 

Ev reii nu pot dobîndi nume rom,îneşti 

Statu tul int er zice e vre ilor , pr in a r t. 14, clobî nclirca de num e româ 
ne :-;;ti, socot ind orice abat e re ca o infracţiu ne ş i actel e de a tribu ire în 
v iitor nul e de pl in drep t., instan ţa chem at.} să ap li ce peci apsa pronun
tînd s i n ulit atea aces tui act. 
· 'Este ne cesa r s.::1 arăt că .î.n v i a ţa economi c.::1 se impun măsuri ca r 
nu formează obi ec t de pr eocup are speci a l ă pentru ace st decret cu puter e 
de lege, da r pe ca re acest stat u t le coma ndă ca u rm ·'tri ele neî nvins, pri 
vito are la contro lul ~i românizar ea econom iei. 

V. St a tutul, în sfî rşit, prec izează modaliităţi l c ele ap lic.are a de cre
tu lu i, te rmene le ele ap lica r e im p use ele împr cjun}r.il e economi ce; r es 
pe ct.::1 dr eptu ril e cîş tigate , cletcrm in [1 garanţ iil e necesa re pentru va lori
ficarea dr ept u rilor celor int€resaţ i , crcî nd în acc%tă maiteri e garanţ ii 

jurid ice priv ito are la valor ificar ea ca li t;."i ţii ele ev reu ş i a categ orici r es
pect iv e , p de o parte, !;,i gar ,mţi i priv itoar e la verifi ca rea modului de 
apli care clin partea orga nelor admini strative, a dispoziţiunilor ace ste i 
legi, pe ele altă parte, s-talbil eştc , în sfîrş it, san1c ţi unil c abater ilor de l:l 
pr eveder il e aces tu i dccrnt cu put re ele lege ş i fe l'Lll apli că rii ac st.or sanc
ţ iun i. 

R,omâni a es te ţara numai a român ilor. Tări.a ş i stru ctura Naţiei 

s tă în întîi eta tea virtuţilor eroi ce, pentru care pămîntu,l, economi a ş i. 

conduc erea po liti că , pe scara întreg ii ie rarhii, sînit pun cte v it ale de pro
moţiune . Naţia noastră este o Naţ i e ele ţărani - ţă r.::inim ca este :izvo rul 

i între g ; este nobleţea noa ~tr .::1 ele sîngc şi p .::1mînt ; ele aci apc'ir area 
ei în fun cţiunile esenţi a l e; sem nalul de a l,armă al leg ii a ces teia . 

A,ccs t stat u t ju r idi c, po liti-c ş i econo m ic al l'Vrei lor impun e, prin 
d iscrim inar e, charta dreptur ilor românil or. Stat utu l i zvorăşte sub impul 
su l des tinului istor ic im placa bil ş i Iormul eaz [1 legea de apăra re a Naţiei. 

El înseamnă , mai mult, pentru ce i ca re poartă răspunderea pol itică a 
guvernă rii , singu rul pun ct de pleca re sig ur, hotărît ş i onest, către o· 
R,omâni e legat~t de veşnicie . Timpuri le ele mîin e îmi vor da dr eptat e . 

Dacă ş i domn iil e voastre împărtăşiţi modul meu de vede re , vă ro g 
a mă .auto r iza sl1 supun !n a lt ei semnături a Maj estă ţii Sal e Regelui a lă

tur at ul p roiect ele d ecr et cu put ere de lege. 

St.J.E., p. 39-52. 

Mini strul Ju s tiţi e i , 

ION GRUIA 
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li. ÎNCEPUTUL 
MASACRELOR 

Pogromul Je la Dorohoi şi alte crime 

(iulie~sept~mbrie 194,0) 
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CONFIDEN 'f!AL 

DOMNULE PROCUROR GENERAL, 

La ,ordinul Domniei-Voastre Nr . 93, 1940, ,am on,oar ea a vă ra port a 
următoarele în 1'egătură cu evenimen t ele de la 1 iu lie 1940. 

Din i nvestigaţiile facute de mine persona l, precum şi d in inform <1-
ţ iil e prim ite de la Garnizoană şi din registrele Stă rii Civ ile. rezult i\ dt 
în ziua de 1 iuli e 1940 a,u fost împuş·oaţi 52 de ev r·e i. 

Faptul s-a petrecut în împrejuri:irile urrni:1,toar ,e : 
In ziua de 1 iulie 1940, se ffwea la cimitirul creştinesc înmormîn 

ta rea rămă,şiţelor pămînteşti ale căpHanuliui Boro s, iar evrei i erau L:i ci-
mitirul lor şi înrnormîntau pe un ostac; evre u. 

La un moment dat s-a auzit o cle,tunărturi.'t de arm\ u rm aită ele o 
sal vii. Asistenţa, fiind 1a înmorm întarea unui ofiţer, a crezut că esle 
sa l va de onoar ,e dată ofiţe 1~ului căz ut la dat-orie ; clar focur i le în cepu r ;t 
să se înmulţeasdt şi abund \dindu- se ,se ;:ima că nu e o simplă sc1lv ;1, s-;t 

produs o pani ci:1 de nede5 cr is , lum .a crezînd ci:1 au ven it ruş ii. 
Ni:meni, .a,tît ofiţerii, d t şi civilii nu cun o,ştea motivul acestei ac

ţiun i, deoare ce unii, speriaţ i d e primel e detun i:1tur i, trăgeau în vînt, pen 
t ru intimidare, ,crezînd ,că celel.'.11.te împuşcături vin ele la ruşi. 

Toată lumea s-a împrăştiat, lCisînd sa rcofagul î,n mijlo cul cim it i
rului. Mai, ,tîrziu s-a observ .ait cii în realiitate fo cul iu<;ec;e desd1i s ele 
n i şte soldaţi clin grupul 3 Grăni cer i ş i 8 Arlil er.ie, care se re t ri:igeau d in 
reg i'unea Heriţc i, umiliţi ş i batjoooriţi de evrei i clin Her1;a şi ca răzbu na r e
au început să tragă în evre ii de ,Ja ,cimitirul evre ie sc . Proba bi I c:1 fu 
sese oare care înţelegere înt re so l daţi, deoarece focul s-.a întins im ediat 
la per ifer ia de N.V. a ora ş ulu i, soldaţii pătrun zînd prin ,casele evr eie~ti 
ş i împu şcî nd t ot ce erau prin ele. 

Semnific a1tiv es,te faptul că unel e cas e creştineşti .avea u î.n geamwi 
icoane creştine, sau av ea u pe pereţi cru ci ifăoute de diferite 1boi ·eli , aces
tea ca indi du că ,acolo locuie sc creştini şi în consecin ţă să nu se trag:1. 
Probabil că au venit înainte vreo oîţiva soldaţi şi au anunţat ce se vor 
întîmp la. Ne •lipse sc date pred se pentru această împrejurare, deo arece 
pr imele cercet[ tri au fos,t făcu1te de ,către Oomanclantul MHit ar pr in Pre -
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· :şedintele Curţii Marţiale, care a fost însoţit la această cerce tare num ui 
·.de către Domnul Pro ouror Alexandru Scripcă şi organele Poliţiei . 

In urma acestei cerce tări, con st artîndu -se cf1 î nvinuiţii era u mili tari , 
ercet21rile au r5ma s in sarcina orga nelor milit are . 

S-au id entifi cat de către această Comi s ie vreo 47 cada vr e ) Î cî ţiva 
răn iţi. 

Cadavrele erau răspîndite vr eo 15 la ,cimit irul ev rei esc , iar m ai 
sus de cimitir, spre barieră un grup de 5 miJi<tari evre i, re stul răspîn

· cliţi prin case ş i pe străzi. 
Inhumare a ca dav relor s-a fă.c urt în. ziua de 3 iu I ie a.c. 
La ofiţerul St 21rii Gvile, a m găsit înr egi strat un n umă r de deced a ţi, 

·dint re ·ca re G soldaţi neidentificaţi. 

Actele în ca uzft .au fos.t încheia-te de către orga nele m ilit ar e. 
Aducînclu-vă 1a cuno stinta Domni ei-Vo astre ce le ele m ai sus, cu 

•onoa re vă ro g să bi0evoiţi a' di spune cele lega le. ' 

P roc uror-cl elegat , 
(ss) FILARET SAHLEANU 

Se creLar, 
(ss) CONST. GRIGORESCU 

,/11/. Mir cu, Pog romuril e, p. 133- 135. 

:ME DICUL ORAŞULUI 
No . 462 

4 iulie 1940 
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PROCES VERBAL 

Astăzi 3 iulie 1940, orele 10, noi Pro curorul Milit ar de pe lîn g[1 
\Curtea Marţialft a Comandament ului „Garnafa", căpitan de rezervă 
.Du ca I._ Mih ail,. în asistenţa dl,or oolonel medi c C. Enăchescu, medi cul 

• oraşulm Dorohoi, sublt. Darnbană Mih ai gr efierul Curtii Marti,al e s i 
,Primăria uJ:ibei Dorohoi, reprezentată prin' ingin er P asc u,' ajutor 'cte ix i
mar, am pro cedat la identific area cadav relor găsHe în vecinătatea cim i
tirului , israelit . şi. ~n cli_fe:i 1te punc,te ale oraşului, ,cadavre ,ce se gă.-esc 
ac um m casa ·c1mrtirulu1 ş1 o parte m faţa ace stei case. 

Totalul cadavr elor es te de 50, din care 11 femei :H bărba ti s i 
5 copii . Printre ca davre se găseşte şi se rgentul T.R. Bet'.covici Emil· di;, 
R eg. 29, pr ecum ş i 6 •s oldaţi evr e i, dintre care am putut identifi ca , clup[1 

,J)Ltsele populaţiei, pe sold aitul Broinştein di,n Re g . 6 Vîn ~1tori ş i alt sol 
d ·tt d in R egim ent ul 16 Artilerie, dup ··1 cum arată semnul matri col de la 
I l'l lia pantalonilor. . 

In ceea ce priveş te num ele ş i uni ,tatea precisă a celor şase soldaţi 
•vrei arătati m ai ·sus, nu s -au putut face co nstatări preci se , deşi aces te 

<·odav re aiu 'tost exa min ate ou de-amănuntul. 
Soldatii aveau îmbrăcămirntea ruptă , murd ar~, ş i infiltr a t~, cu sîng e. 
Am ridicat de la ,cadavr ele ,solda ţilor una pereche dzm e şi 2 pe-

1'cc hi bocanci cît s- a găs it as upra lor, pentru a se vă rsa locului în drept. 
Din examin are a .cadavrelor, am putut con stata că moartea tuturor 

a fost provocată prin plăgi produse de armă de foc, asupra craniului, 
torace lui si abdomenului afară de un singur bătrîn, care avea frac-
1. urată haz~ craniulu ~ prjntr-o lovitură puternică . 

Num ele inrdivizilo r de m ai sus d ecedaţi : 

1. Ber cu Aclip ei, srtr. Reg. Ferd in and, vîr sta 35 an i ; 
2. Leibiş Blonder, s tr . Tr ,aia n, vîr sta GO a ni ; 
3. Idel Ber covi ci, str. I. C. Brf1t1a nu, vîr sta 50 ani ; 
4. Frochi, ,azil evreiesc, vîr sta GO ani ; 
5. Leiba Zeingher, str . Tăutu, vîr s ta 58 ,ani ; 
6. Senlo Rot aru, st r. Miron Costin, vîrsta 1- 2 ani ; 
7. Av ra m Calmanovi ci, s tr. Ştefan cel Mar e , vîrsta 50 an i; 
8. Necuno s·cut civil, ,apro x im ativ 35 ani; 
9. Sold ait ne cuno scut, aproximativ 26 a ni, di:nţi pl a tin în fa ţ~1; 

10. Soldat necunosout, apr. 27 ani, 2 dinţi îmbrăcaţi, g~t s ţt ceas ; 
11. Iţcu Abramovici, str. Spit al, apr. 5 ani; 
12. Sold at ne cuno scurt, apr . 24 a ni, 3 dinţ i jo s îmbrăcaţi; 
13. Soldat necuno scut, apr. 25 an i, gf1sit monogramă pe betelia pan-

talonilor 16 Art. ; 
14. Zindel Fonea, Vf. Cîmpului, apr. 41 a ni ; 
15. F,emeia lui Eli Rizel, apr. 60 ani. : 
16. Eli Rizel, 75 ani ; 
17. Şloim Ceauşu, ,azil evreie sc , ·30 ani ; 
18. Lei a Zin a, str. Muzelor, 55 an i; 
19. Un necuno scut, ap r. 45 ani; 
20. Id elovi ci Calman, Iaşi, 24 ani ; 
2 1. Schmil Gropar,u, Srtr. Doroba nţilor, ap r. 54 ani ; 
22. Calman CroHoru, str. Re gi na Maria, a pr. 36 a ni ; 
23. Meiel' Moscovici, s tr. Regin a Mari a, apr. 41 ani ; 
24. Emil Bercovici, 'S'tr . Gr. Ghi ca , 25 ani; Sg. T. R. ; 
25. Rika Croitoru, str. C. Stroi ci, 60 ani ; 
26. Aron Elie Io sub, 43 ani apr. ; 
27. Marc u Volf Croitoru zis Got es ma n1 59 a ni ap r . ; 
28. Min a Davidovici, 40 ani ; 
29 . Steina Leibovici, str. Regina Ma ri a, 50 an i; 
30. Broin ste in, str. Col. Va siliu, 25 ani, Reg . G V-tori; 
31. Ghelber Hună , Iaş i, 26 an i; 
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32. Herşcu Ionas, 94 ani ; 

33. Aizi c I. Aizk, 43 ani ; 
34. Rosa Kaufman, str. Mare, 35 an i, S;'."iven i ; 
35. U n ne cuno scu,t, 36 an i apr .; 
36. Iosu b Gherbi s, st r. Tăutu nr. 33, 80 ani; 

37. Iosub Gherber, azil evr eiesc, 66 ani ; 
38 . Ghi zela Cohn, .-tr . Regina Mar ia , 45 ani ap r . ; 
39. Moi se Cro ici, corn. Darabani, 43 ani ap r .; 
40. Fre ida Rudik, st r. Reg ina Maria, 7 ani; 
41. Toni Rudik, st r. Reg in a Mar ia 6 ani; 
42. Moise Ruclik, .str. Regina Maria, 2 ani ; 

43. Iaicob Rudik, str . Regina Maria, 38 an i; 
44. Ci ,a,u şu Maka, str . Reg in a Maria, 35 an i ; 
45. Mar cu Gu san , str. T;'."iutu, 18 a ni ; 
46. Elias Aronovi ci, str. SpHa l, 30 .a ni; 
47. I-Ierşou ]\1ende lovici. s1tr. l\iiiron Costin 75 ani; 

48. Cha na Petrar, st r . Reg . Ferdi l1'and, 21 ani ; 
49. Sin Iţi c Leib, str . Vîntului, 50 .ani ; 
50. Simon Cohn, Iiul lui Iţi c Herş Solomon, st r. Reg in a Mari a , 2 ani .. 

Noi pro cur orul milita r căp . în rezervă Du ca I. Mih ail, pe bazct ele-
legaţiunii date nouă de că tre domnu l Pr im Pro curor Mi litar m aior ma
gist rat I. Tinţu, consta tînd cauza morţii aces tor indivizi, clup21 cum s-:i 
.-pec ificat m ai su , am dispus înmormîntarea lor , clînel a u,tor iza ţ i un c d ele 
înm ormin itare cUui ,ajutor de prim ar i ng . P ascu. 

P en tru a împi ed ica comp.leta desc ompun e re " cadavre lor ş i ;_1 ac
celera înmormînt are a lor, am ce rut ş i ni s-a trim is ele la reg im entul 2D l . .S. 

d in compan ia ga rn izoanei, un d etaşam ent ele 72 s olda ţi sub comHncl:1 
sublt. Ba lan Sa vel. 

P ar chetul tr ibuna.lului Dorohoi a fost rep rezenitat prin dl com isa r 
ajutor Mer cur Con stantin de la Poliţia Dorohoi. 

Dr ep t ca re s- a în cheia t p rez entul pro ces verbal în 4 exe m pl.11·c 
din car e s-a dat : unul Primăriei Dorohoi, prin dl ajut or ele pr ima,· 
in g Pa scu, unul garnizoanei Dorohoi, unul se rvi ciu lui sa nit ar al orn ~u lui 
prin dl. colon el medi c C. Enăchescu, i•ar alt ul s-a reţinut de noi. 

Pro curor Milit ar 
Căp. rezervă DUCA MIHAIL 

Ajutor ele' primar 
Ing . IOAN PASCU 

M. Carp, C.N. , vol. III, p . 43-44 
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Col. Med ic rezervă 
Dr. C. ENĂCHE.SCU 

Grefi er 
SbLt. rezervă DA RABA NA. 
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•( 'OMUNITATEA EVREILOR DOROH OI 

PROCES VERBAL NR. (i5 

Şedinţa Reprezentanţei Comun~tăţii ele la 14 iulie 1940, ora 10 dim. 
Me mbrii prezenţi : domnii dr. I. Axler, Her sc u FăgădC:iu, Leon Mi

hai li ş teanu, Marcu Craft, Aron Aizic, Moi se Z. Ciubot a ru, He rşcu Le ven 
sohn, Leon Horovit z. 

Oon siliul fiind în majori fatte, se declar21 şedinţa desc his[i. 
Prezidează dl dr. I. Axler, preşedinte le Comunit{i ţii. 

Deciz'iuni 

1. Se hotăr:işte a se anga j a de Îi1 d ată personaJ.ul neces ar l·a serv iciul 
,de în hum are, la po sturile va cante prin mo aritea lui Leibiş Bloncler ş i a 
lu i Calm.an Croitoru *. Secţi.a sa cră este delegată de a r eor ganiz a per sona 
lul de în hum are . 

2. Intrucît în ziu a de l uni 1 iuli e ind ivi zi ne cun osc uti a u at aca t 
spit a lul no stru şi după ce ,au legat pe fun cţionarul Nuţ;'."1 Seg;tll, ş i-au în

· u ş it suma de 1449 lei. Avînd în vedere cC:-1 fapt ul a fost con slrntat ş i că 
r apo rtul fun cţionarului Nuţă Seg all e.c;te ju st i se clC:-1 cle"c[trcarc pentru 
s um a a rătată m ai sus . 

De as menea, Reprezenta nţa ia act ca 111 noap tea ele 1 spr e 2 iu
lie a fost spart J,oc.alul grăd inii de copi i de către indivizi neounosc uţi, fu
rînclu- se întreaga .arhivă a g răd ini i ele cop ii, in strum e ntele muz ica le ~ 1 

î ntr eg ul mater ial d ida ctic. 
Din m agaz ia ele azim 21 au fost furate 12 rogojin i, pat ru g reutăţ i 0i 

un d nt ar mic. 

Cazul a fost r apo rt at ele c{itre dra Sabina F ;'."tin aru, clireotoa rea gră 
,cl inii de ,copii. 

Se mai cl21 descărcare drei Rozembl a tt Til i cu suma de lei 1qo pe n
t ru pie rde re a suferită în ziu a de 1 iulie. 

Reprezentanţa hotărăşte să întrep rind [t o cole ct[i pr in,tre e noriaşii 
·ma i a vuţi din oraş, pentru ajut or area văduvelor şi copiilor orfani . 

ss/ urmează semnăturile membrilor prezen ţi. 

Arh . F.C.!·:.R. Mapa: Comunitat ea clin Dorohoi. 

* Vezi doc . 4, poz. 2 ~i 22. 
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CO:VIUNITATEA EVREILOR DOROHOI 

PROCES VERBAL NR. 66 

Şedinţa Reprezentanţei Comuniit~i ţii de la 21 iuli e 1940 ora 5 p .m . 
Membri i prezenţi : dnii dr. I. Axler , Herşcu Făgădău , Mihăili . teanu. 

Leon , Marcu Craft, Aron Şapira, Aron Aizic, Her scu Loven sohn, Leon 
H orov itz, Moise Z. Ciubotaru ş i Iosif Cornişteanu. 

Consiliul fiind în majoritate se declară şedinţa deschisă. 

Prezidează dl. I. Axler , preşedintele Comunităţii. 

Ina in te ele în ceperea şedinţei, Reprezenitanţa ,comemorează m emoria 
m embrilor Aizi c I. Aizic şi Aclipei Bercu* ş i a funcţionarilor Leibi ş Blon
der ş i Calman Croitoru , toţi decedaţi în ziua de 1 iuli e 1940 . 

Con siliul în semn de omagiu p~1streaz~1 u n minut ele re oule gere. 
Se dec ide de ase m en ea ca memori a acestor v ict ime să fi e comemo 

rată în fi eca re an la data morţii. 

ss/urmează semnăturile m embr ilor prezenţi. 

Ar h . F.c.t ·.1-r Mc,pa: Conwnilol ca din Dorohoi. 

* Vezi doc. 4, poz. 33 ş i 1. 
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COMUNJT A TEA EVREILOR DOROHOI 

PROCES VERBAL NR. 67 

Şed i nţa Reprezent.:rnţei Comun it ;}ţ ii din 28 iulie 1940 ora 5 p.m. 
Membrii prezenţi: dn ii dr. Axler I., Herşcu Făgădău, Mih[1i l i ş

teanu Leon , Mar cu Craft Bălan, Aron Şapir.a, Aron Aizi c, Leon Horo vitz . 
Moi se Z. Ciubotaru , Iosif Cornişteanu şi Sa i,a Gartembergh. 

:w 

Consil iul fiind în major it ate se decl a ră şe dinţa de schi s[t : 
Prezidează dl dr. I. Ax ler, preşedintele Comunităţii. 

Deciziuni 

Reprezen tanţa ia act că s-au scos de la Oficiul St.:.irii C ivile 50 au -
Lorizaţii de înrnormîntare pe ntru care dl sec ret ar a achi tat o tax i'! de · 
(100 lei . 

Secţ i a Sacră va verifica autori za ţiile de înmormîntarc ş i va taxa 

acolo unde este caz ul. 

Arh. l ·'.C .BJ?. Mapa: Comun itat ea din Dorohoi. 
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COMUNITATEA EVREILOR DOROHOI 

PROCES VERBAL NR. 70 

Şedinţa Repreze n ta nţei Comunităţii, de la 1 se ptembri e 1940 or a. 
5 p.m. 

Membri i prezenţi : domn ii : dr. I. Axler , Herşcu Făgădău, Leon. 
Mi h ă ili ştea nu, Moi se K iUaru , Alter Da sca l. Marcu Craft, Aron Şapira ,. 

Mandy Ro l1rlich, Iancu Cohn, Aron Aizi c, Leon Horovitz, Moi se Z, Ciu ~
bota ru, Ios if Corn i ştea nu, Sa ia Ga r.tembe rgh şi Bercu Solomon. 

Prez i dează dl dr. Axler Isac , preşedintele Comu nită ţii. 

De ciziuni 

Reprezentanţa ia act de ajutorul tr imi s de Uniunea Comu nităţilor 

Evre i eşti d in Bucureşt i î n sumă de le i 30:00 0 tre i zeci mii pentru ,aju - . 
t ora rea fami liilo r decedaţi lor din ziu a de 1 iu li e 1940. 

O comi.'iune compus{i din dnii Leon Mihăl lişteanu, Alter Dasca l, 
Mo ise K itl aru , Aron Aizic, Aron Şapira, Marc u Craft ş i Iosif Corni ş--
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teanu va proceda Juni 2 se pt embri e a.c. la fixar ea aj,utoarelor pent ru 
fie care familie. 

ss/ urmează semnă'lurile ce lor preze nţ i . 

A r/1. F.C.E.l?. Mapa: Comw1ilat ea din Dorohoi. 
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COMUNITJ\ TEA EVREILOR DOROHO I 

PROCES VERBAL NR. 73 

Şedinţa Reprezen ta nţei Comunităţii de Ja 29 se pLembri e 1940 ora 

-~ p.m . 
Me mbrii preze nţi : dr . I. Axler, IIerşc u Făgă d ă u, Leon Mi h ă i li')

"tcan u, Dav id Malcaş , David Sega ], Mar cu Cr af.t, Aron Şapirn , Ian cu Cohn, 

Aron Aizi c, Herşc u Loven sohn. Leon Horov itz, Moi se Z. Ciubotaru, Ios if 
1Corniştea nu, Saie Gartembergh, Berc u Solomon ş i Isac Vid erm an . 

P rezidează dr. Axler Isac , preşed intele Comunită ţii. 

De ciziuni 

9. Ce rerea d-lui S . Sulimovi ci 

i\.vind în vedere că în ziu a ele 1 iuli e 11140 cil S. Sulim ov ici, sec re

t aru l comunităţii, a suferi ;t un a ocident grav , în urm a căruia a fost i n

t ernat i n sp it al ş i a avut nev,oie de că utare m ed i ca l ă un ,timp mai înd e

lu ngat. 

Avî nd in veder e c;;i d- sa a suf erit acc identu l în exerdţiu ele iu nc-

7ţiu ne, Reprezentanţa î i acordă u n ajutor ( cl espăgu bire) ele le i 3 .OOO t re i 

·mii cu ca i,e să poată ac op eri .o parte clin ch eltui elil e fficut e. 

ss/urm ează semnătur i le celor prezenţi. 

A rh. F.C.t : .R. Mapa: Comn nita /;e1 din Doroh oi. 
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CONFIDENŢIAL 

L.S. 
Mini,sterul Justiţiei 

N>r·. 123246 - 9 iulie 1940 
REGISTRATURA GENERALA 

Primită ,a2Ji 17 ,sep t. •1940 în această 
star-e de l<a Cabinet 

DOMNULE MINISTRU, 

Ca u11mare la raportul nib~tru te'l-egrafi"at ci:fir.at Nr. [ ... ] t din 3 iulie 
.1.940, ave m ·ono area ,a vă raporta următoarele : 

Fiind informaţi de către Poliţia P:aşcani, 1Pretura Lespezi ş i şeful 

secţiei de j an darmi Lespezi că rîn ·cur sul zilei de 1 iulie a.c . .au fost daţi 

jo s din ,trenuri în s taţia Lespezi ş i Paşcani ,evrei maltrataţi de ,călătorii 

s i sold atii din •trenuri iar în ,cur.sul zilei de ·2 iuli e iau fost aruncaţi din 
t renuri pe linie în1tre ~taţiile ,Paşcani-Lespezi m ai mulţi evr e i, în timpul 
mer sului trenului, în dimineaţa zilei de ,astăz i 3 iulie a.c . însoţit fiind 
ele dl comand ant al Legiunii de Jand ar mi, ne-am depla sa t în sta ţiile 

Dolha sca , Lespe zi şi Paşcani, pr ecum şi în sa tul Probota, comuna Tătăruş i, 

unde am con statat următoarele. 

Din trenul r ap id care venea în ziua de 2 fulie ,ele Ja Bucureşti spre 

Dorneşti, au fo st .a runcaţi pe la ,orele 116, î n 1tim p ul m er sului, pe linia 

:ferată , doi evrei, îna int e de intr area în staţia Lespez i, ş i doi evrei după 

ieşire din staţia Lespezi , din car e cauză aceştia şi-au găsit moartea, iar 

cinci evre i au fost aruncaţi pe aceeaşi distanţă, alegîndu-se cu răni gr ave , 

ca r e au necesitat intern ar ea lor în Spitalul ,din Lespezi. 

Cadavrele celior pati 1u evrei a u fo st ,descop eri-te pe linie, de patrula 

mili,tară ca re fă,cea paz a liniei. 
Aceasta a anunţat pc şeful staţiei Lespezi, car e la rîndul său a anun

ţat postul de jandarmi, î111cît abia după două-trei or e s-a de sc,ope1°ti aces t 

fapt, de şeful po st ului Le spe zi. 
Trenul ra pid tre cînd de staţia Le spez i, iar şeful s taţie i · neanunţînd 

imediat gările prin care trecea aces t tren, autorii faptului 1nu .au putut 

fi descoperiţi şi prinşi. 

Am dispus ridicarea cadavrelor, care au fost du se într-un vagon 

liber ga rat în staţia Lespezi, unde urmează - ,să li se facă autopsia. 



Am delegat pe şeful po stul,ui Le spezi cu fa cerea cercetărilor, d up ::t 
aceea ne-am depla sa t în staţia Paşcani, unde şeful poliţiei ne-a raportat. 
că au fost internaţi în spi.talul Paşcani un număr de opt evrei m altra
ta ţi şi ·iilaţi jos din tren . 

Din Paşcani n e-am depla sat în sa tul Probota, lîngă pirî ul numit Isaia ,. 
în apropierea lini ei ferate Dolhasca-Paşca1ni, am găsit cadavrel e a -~apt e. 
evrei împuşcaţi. 

In legătur.'.i cu acest fapt, am st ab ili.t ,următoarele : 
In ziua ele luni pe la orel e 18 au fost văzuţi pornind ,din staţia Dol- 

h asca pe lini a d'erată un număr de şapte evrei escortaţi de doi soldaţi 
cu arme şi conduşi d e un ofiţer sublo oot ene nt, ca re .au mers pe lini e· 
pînă în dreptul păidurii ară tată m ai sute;, unJde au intr:at şi i- au impuşcat , 
după care soldaţii şi ofiţerul au pl ecat Htră a se put ea ,ti unde şi id en
tifica cine a u fo st. 

Infr1ucît acest fapt a fo st comi s de militari, ,tot astăz i .anunţăm P ar
chetul Militar Iaşi, pentru a dispune cele legale. Cadavrele au fost l ă
sa te la faţa locului sub pazft, iar ·CU primel ,e cel'ceftă ri au fost însărc i naţi 
şeful .se cţiei Lespezi şi şeful po stului Tătăruşi. 

Urmează a se stabili ulterior dacă împuşca rea acesto r evrei a fos t. 
ordonată sa u nu . 

Perutru a se preveni asemenea fap te şi p entru a se reprima, am 
luat următoarele mă ·iuri : 

Incă din seara zil ei de 2 iuli e a.c. împreună cu dl pr efe ct al ju --
deţului, am int erve nit pe lîngă dl comandant al Armat ei cu se diul în 
Fălti c ni, spre a se lua măsuri ·Ca trenurile să fie însoţite de gărzi mi 
litar e. 

In ·staţiile Paşcani, Lespezi şi Dolhas•ca , în ,Jegăturf1 ou şefii staţi
ilor res'Peictirve, ou oomandantul Gărzii MilH are, cu .,efuil Poliţiei Paşeani, 
am hotă rît : să se înfiinţeze cît e o ech i pă în aceste staţii formată din 
milit ari , gărzi din j anida11mi şi un funcţiona r CFR, ca re , la sosire a în 
sta ţie a tr enurilor, să cerce tez ş i să într ebe în fie care vagon ce inc i
dente s-au întîmpl a t. 

Autorii acestor in cidente, imedia 1t ce vor :fi descope riţi, să fie re ţ i
nuţi şi înaintaţi orga nelor competente. 

Dacă aces te incidente vor ,fi desc operit e după ple ca rea trenului d.i n 
staţie, şeful staţiei ,să anunţe imediat ·s.taţiile dinaintea trenului pen trn 
ca trenul să fie oprit, iar organ e le arătate ma i sus să facă ceficetări pen 
tru de scoperire a autorilor. 

Aceste fapte grave au fo st provo cate de militari, soldaţi ca re căl~t
toreau 'în trenuri şi în mai mică parte de civili. 

Este de relev at faptul, din informaţiile pe ca re le a vem, că domni i 
ofiţeri ,care se aflau în trenuri -~i sînt faţă la aceste incidente nu iau nici 
o măsură ci trec cu ved erea . 

De asemeni, per sonalul trenuril ,or care are datori a să se mnalez e la 
ajunge _rea în staţii aceste fapt e, nu a făcut-o, tolerînd în trenul'i comi
terea lor. 
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. . . . f t - d·" unătoare ordinii şi siguranţei s~a-P entru evitarea aces tor ap e a ·1 - f. în ·permanentă însoţite . - d .- r ne cesar ,ca rtrenun e sa ie . ·. . . -Lut,u1, ·CJ e em ca ar I. • • G l" C F R să de a dispoz1tium :ş 1 sa . ·i ·t ·a Direct1·'l. enera a . · · · · de gărzi m t 1 are , 1 r · · c • f da.,.or ·1a . l J • c f r ,care nu- s1 ace ·c · ia măsuri împotriva persan a u .u1 . . . . 

ProcuJ:1or, 

ss/VIRGIL IORDACHESC U 

DOMNIEI SALE DOMNULUI MINISTRU AL .JUSTIŢIEI, BUCUREŞTI 
27234 / 8 iulie 40 

d M . Ju st., D ir. Jud ., dos. 2211940, filel e 516- 517 f. şi v. Arh. St . Buc .. fon m. 

1 Jn.descifrab i Z în te::rt . 
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PROCES - VERBAL , . 
dr esat la Parchetul ·Tribunalului Suceava, rn z,ua 

de 19 iulie 1940 

· o t " t a fost omorît , 2. Tot î n ziua de 30 iunie a.c., în c·~una os ana. , 
de către soldaţi neidentificaţi, soldatul Burah Lax. 

. · . · . · · · f ·t î~pu ;ca ti erv~eii ·: L~ib Elembo -· 4 In noaptea de 1 mhe a .c. au os . . . . S băuti 
S

. ·1 Gh elb er Sali Gh eller si Blanca Gheller, dm comuna . er , , gen, ,. nu , . . · 
de către jand. plut. B~J1

~· , . Găur.ani a fost împuşcat evreu l 5 . fo ziua de 2 rnhe a .c. m ·C?l!1u~a 
Rudic Ma x de d ttre soldaţi neidentificaţi. . . . 

6. Tot în ziua de 2 iulie a.c. a. fost. i~p1:1şcat evreul F1 şel Salmger 
din satul Găureni, de către soldaţi ne1dent1ficaţ1. , . . . . 

7 In comun a Comăneşti tot în acea zi au fost ~mpuş,caţ1- evreu . 
Leib S~ster , Ca rol Suster, Nina Suster , Ta '.ub a Su s.ter Ş I Solomon Na1der 
de cătr,e soldaţi din Regimsenl'tultl4" Inf_a:teJ~i::'.2 iulie ac au fost împuşcaţi 

8 La halta C.F.R. o on e. , m z1u ._. . d "t. . 1 
.. z· 1·--·m·an Car"'l si Zi,sman Ide] , din comuna Comaneştl, e ca re s,o -evren 1:, "' •·• 

daţi din ,c.ompania I-.a Poliţie. 
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!I. !n ~im.ineaţa zile i de G iulie a.c., în comuna Zahareşti, au fost 
exec1:taţ1 prm 1mpu~ca~·e de către maiorul Carp, cdt. Bat. III / lG Inf., un 
numa;r de 34 evrei dm JU!deţe1e Rădăuţi şi Storojineţ. 

. . 
Drept car e am încheiat pr ezentul proces verbal. 

Preşe.dinte : 
proouror ss/dr. iB. TOTIVA 

Pentru ·con.f.ormit ate 

secretar ss/inde scifr.abil 

Membrii , comisiuni i : 
Seful Politiei 

ss /F . AL. PREUTESEI 
p. Conl . J:.,eg. Jand. 
5:3/B. OSTAFICIUC 

A rh. St. Buc., J\llin. Ju st. , Dir. Jud., dosar 22/ 1940, filele 756- 757. 
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PARCHETUL GENERAL AL 
CURŢII DE APEL CERNAUŢI ,!N SUCEAVA 

!Nr. 74 
1940 luna 7 ziua 24 

DOMNULE MINISTRU, 

Am onoarea a vă raporta următoarele : 

1 
fo ,c5rcum:~cri~ţia_ Curţii de Apel. Cernăuţi ,cu sediul provizoriu în 

SLJ1o~ava, m ·1;1ltiirrn~~ timp organe le din .subo11dine ne..,au semnalat mai 
mu_lte ~buzun ,comise de -către .armată şi în mulie cazuri -oonduse de ofi
ţeri. Prmtr .e cele semnalate menţionez urmăfoarele : 

Parch:tul ~ădăuţi, cu Nr. 6040 di~ 19 i~lie, · ra1;ort~ază că . soÎdati 
necunoscuţi a~ u~1puşcat pe Wasserman Heissig, Wasser man Bubi si 
Loker AlJter, dm Siret, le-au bătut soţii,1e şt le-au pră.dat gospodă riil e. · 

Arh St. Buc., J\llin. Ju st. , Dir. Jud ., do sar 22/1940, filel e 737-740 . 
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;, BRA ILESCU-GOTLIEB 

CHINUIŢI DE NEGRE PRESIMŢIRI 

La 1 iulie 1940 s-a săvîrşit un înfiorător masacru al popi+laţiei 

vreieşti din oraşul Dorohoi. 

ln orăşelul Dorohoi, un loc de pcişn'icd colaborare între toţi Locui
torii, fără , deosebire de credinţă, aceste bune relaţii începuseră să se 
deterioreze încă din lunil e martie-mai ale anului 1940 . .Puseseră puse la 
cale agitaţii antis emit e. Se spunea că aceste ag'itaţii se datorau că'jltta
nilor Bălăceanu şi Băluşescu, din Regimentul 29 infanterie, prof esorului 
de liceu Jsăceanu, inginerului Pascu (fost primar al oraşului în acel 
Ump), comisarilor Suţă şi Mercur Constantin. 

Jn cursul lunii mai 1940, a avut loc o nuntă a unor. tineri evrei în 
localul şcolii israelite din Dorohoi. 

1n timp ce se celebra nunta, ciu năvălit în sală agenţi ai poliţiei, 
arestînd mulţi evrei „suspecţi". Intre aceştia şi pe avocatul Izu Abramo
vi ci (fost mai tîrziu salariat al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti). Duşi 

la poliţie, au fost bătuţi. Av. Abramovici a fost schingiuit. Acesta . a fost 
primul atac făţiş contra populaţiei evreieşti din Dorohoi. Au apărut apoi 
ordine rest rictive privind libertăţile evreilor : ore fixe cînd puteau ieşi 

din case pentru cumpărături, apoi ordinul de a purta steaua galbenă. 

Legionarii organizau m.arşuri cu cîntece pe străzile oraşului, mai ales 
noap tea, pentru a impre siona mai mult populaţia evreiască şi a întreţine 

o atmosferă de teroare . Prof erau cmieninţări cu moartect1 împotriva acestei 
populaţii, care, nesusţinută de nimeni, neîndrumată şi neapărată, trăia 

clipe de spaimă. Ne uitam unii la alţii, în casele noastr e, neputincioşi şi 

chinuiţi de negre presimţiri. Jn acea zi arzătoare de 1 iuli e 1940, în 
timpul amiezei, au început să răsune împuşcături în oraş. La început mai 
izolate, apoi tot mai dese, exti nzîndu-s e treptat în întreg oraşul. La acea 
oră 1nă aflam în cabin etul meu de stomaţologie , dînd îngrijiri unei femei 
clin satul Văculeşti. ,Deodată, un grup .de legionari îmbrăcaţi în hain e 
mi litar e, comandaţi de un locotenent, au năvălit cu arme le în mîini în 
cabinet. Am fost smu ls lit eralmente de lîngă pacientă şi astfel , cum mă 
aflam, îmbrăcat în halat, am fost tîrît în stradă, lovit cu patul puştilor 

~i împi ns pînă la comandamentul divi ziei, ce se afla în apropi erea casei 
mele (în clădirea şcolii ismelite). Aci se mai aflau 20- 25 de evrei ares
loţi. Eram acuzaţi că am fi tras cu arm.ele de la ferestre le caselor asupra. 
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armat ei . 1n faţa clădirii şcolii se aflau grupuri ele soldati înarmati cil 
·mitraliere, gata să tragă în noi la primul semnal . · · 

_ Aveam certitl!-d_inea .că vom fi executaţi . Erau ucişi evrei oriund e se 
,g~seau . In case ori m plină stradă. Zadarnic îşi striga u nevinovăt'ia cei 
din grupul nostru A d_e arest~ţi : cizmarul Schor, fraţii Gropper, ceasorni
,c~rul Sch~c .hter, . tmarul Spi~gler, hahamul Şa.mşen şi alţii. Ni se spun ea 
.ca vom fz imediat executaţi . Au fost însă ordonat e de către comanda
m en ~ul divi ziei, percheziţii în casele evreilor acuzaţ/ Negăsindu-se nici o 
urma de ar~ie sau ceva ~01-r1:pr.omiţător, după cîteva ore am fost eliberaţi . 
Ce1! este. ca pogr017:ul din wli e 1940 a fost organi zat cu prem editar e în 
. ama7:.u7:ţi~e . ~e ştia că soldaţii care împuşcau aparţineau Regim enl{Llui 
3 . g.ramc en ... Ei er.au -îndrumaţi ele agenţi ai poliţiei, ca şi de un ii local
m~i. Soldaţii 7:u-i put eau cunoaşte pe· evr ei. Nici un ne evr eu nu ct f ost 
ucis. Au fo.st zmpufcaţ~ şi mil~tari evr ei, care îşi făceau stagiul în Regi
m e~t~Ll 29 n~fa nt en e. dm localitat e, prin tre care sergentul T .R. Emil Ber
,covici, fiul lib!·aruluz ~ e!·cov_ici, şi alţi ~ mil.it.ari evrei. In acest carnagiu 
besttctl au mai fo st asasinaţi : ]sac Rabmovic i, care, cu maxilarel e zdro
bzt e de gloanţ e , a. .7ri:urit în chinuri la. Spitaliţl Judeţean, în timpul nopt ii · 
A vra.m Calma.novzcL ; bătrînul Jonas, ucis în locuinta sa. Multi evr e( a{L 
f ost aruncaţi d'in tr enuri în plin mers. · · 

ţntregul orăşel a fost cuprin s de o panică nemaicunoscută pînă 
,a.~unci. 1n ~oa]!tea ce a urm at! mulţi dintr e noi ne-am refugiat la Jami
: izle .ne~vreieşti, c~re ne-au primit cu bunăvoinţă . Cinel am reveni t acasă, 
m dimin eata urma.toa~·e, a7n: găsit uşile spart e, lovite cu pa.turi de armă. 
Fus e~em caut at. Zil e intr egi, evr eii n-a.u mai îndrăznit să iasă în stradă. 
. Se simţeau suspe~taţi ş i pîndiţi, fiind timoraţi de tot felul de zv onuri . 
~ -a tr.e~u~ mult . timp şi ~paim a, sentim entul de oam eni hăi.tuiţi, şi- a gă 
.sit o tri ~ta confirm a.re : z7: noaptea de 28- 29 mai 1941, au fo st ridicat i 
u_n. ~umar de 150 ele evr.~i „ţoarte suspecţi" şi înghesuiţi în beciuril e po
~iţiez: 1n t~.t. cursul nopţn, n1:_ s-au în~~~mit fişe individu ale, după scurt e 
zn~e! aga.toru . A dou a zz, dup a ce familiil e noastre au reusit să ne trimită 

.!mei pac~ et: ~u alim ~T?'te .ş i .c: va îmbrăcăminte, am f ost ' porniţi la gară, 
m convoi pazzt ~e m'llitan şz imbarcaţi în vagoctne ele v ite. Tîrziu după 
plecarea tr ~nulU'l, a171:. afla t că eram trimişi în lagărul de deţinu ţ;i polit ici 
de la T?:~.Jiu. 1n stat:;1. .1~u avea m 1:_oie să ne aprovizionăm cu apă sau ali
ment e, fzin.d sever paziţi de arm ata . După tr ei zile de călătorie în conditi'i 
n::o:neneştz, am sos'it în lagăr, und e am fo st reparti zat i în vest it ele b~l-
-racz de lemn . · • 

f Cw_'în~l a !ost .cle~zm:aţ războiul~ La scurtă vrem e după aceea, am 
~ ost scoş i cli7: 01 aş. ~i trn.nişl la. munc a pe fo sta moşie Ştirbei . Cît de grea 
ie-a fost vzaţa. azcz ! Şi totuşi am avut clip e de reculegere spiritu alâ. 

. Seara:, .ha~iamul Şa1nş~n se înţelegea cu 10-1 5 oa.meni şi, după retragere; 
f :!znzczl?1 . ( car~ ne p ~zeau cu arma, toată ziua, la lucrările agricole), se 
1acea_ minz ?-n şi ruga~Lune:l de .Minha-M aref. Ase m enea clip e ne încălzeau 
suţlete l :. şz ne aprop iau . Şl. 17:az mult pe unii de alţii. Pe la . sfîrşitul lun ii 
no~emb 7 i_e, am f ost !·etnmzşz la Dorohoi . Ne bucuram cu totii si nu bă 
:nuiam, ca alte suferinţe ine aşteaptă, că mcti avea m mult ele· si(j'eril . 

A r hiv a F.C.E .R., fond Mărt llri. i . 
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Conform declaraţiei 
)ui I. SCHLEIFER clin Ieru sa lim 

INTRE CEI CAZUŢI ERA ŞI UN MILITAR EVREU 

Soldat în Regimentul 37 infant erie, el fo st detaşclt la regi71:entul .de 
săpători format din elem ente mino! ·itar e ş~ purt înd la lu~ru .hain e civi le . 
Ei urm au Regim entul 29 infant erie. 1n tim'I?ul .ret~·a..9enAz dm 1!3uc~v.ina, 
acest regim en t a suf erit pierderi de soldaţi şi ~fzţen m citeva cwcmri cu 
r usii la Herta. Printr e cei căzuţi era şi un ofiţer t evr eu . fn tot cursi~~ 
retrdgerii, sa'tele locuit e de evr ei au f ost sistenwt ~c jefuit e, iar oam eni~ 
ucişi fără m'ilă . I-?.egim entul de săpători, îmb1~ăcaţz civil, .~rn sub stri cta 
suprav eghere ; orice om rămas în urmă era impuşca.t, fiind suspect de. 

,,rusofili e" . . 
La Dorohoi populaţia evreiciscă pregătea înmorm întar ea cu onoruri, 

fo cimitirul evr eiesc, a ofi ţerului evr eu. Regim entul a trim'is o grupă de 
vreo 25 de soldaţi evr ei pentru a da onoruril e . Fără de veste, îşi fac 
apariţia soldaţi din Regim entul 29 ~. care ucid pînă la u:1-ul pe c~ma: 
razii lor evr ei. Dintr e c'ivilii ca.re, alarma.ţi de împuşcătun, au v enit sa 
vadă. ce s-a întîmplat, au căzut alţi 40-ŞO de oameni. 

Asa sinat ele au continuat, spr e groazq populCl!ţiei evreieşti, prin ac-. 
1iuni de provoc are: un fir electric ataşat de casa witi :/_ ev1;eil. f~ tîmput 
nopţii constitui e a doua zi o acuzare de comunicar e cu inamicul . A f ost 
-nevoi e ele delegarea generalului Jlasievici pentru anchetarea fapt elor la 
faţa loculu i, pentru ca oam eni astf el acuza.ţi şi sortiţi morţii prin împuş 
care să fie eliberaţi, iar spirit ele să se mai calm eze. 

După in fra.rea nemţilor, jumătate din populaţia Dorohoiului a fos t 
deportată în Tran sni str ia, aprorim et.tiv 4 OOO de suj'lete. 

Cei rămaşi au f ost scoşi din casele lor şi înghesui ţ'i în azi luri ş i în 
cele 10- 12 sinagogi ale oraşului . 

Dl Sc hleife r s-ct retras la Bucureşti. Parte din fam'ilia lui a fost 
exterminată :1. 

D.C.F. f { J ., vol. V I li , p . !'i39. 

1 In rea li tate, soilcl.atul ev,r eu Ia ncu Solomon . 
i Se pare că uni ta tea care a executat m.as,acr ul ·a fo st Reg imentu l 3 gră ni cer i . 
:J Mărturia a fost consemnată în 1955. 

3D 



III. REBELIUNEA 
~ 

. LEGIONARA 
· (21-23 ianuarie 1941) 

Crim~ şi jaf ur i: 



FEDERAŢIA UNIUNILOR 
DE 

15 

COMUNITAŢI EVREIEŞTI DIN ŢARA 
NR. 503 

26 NOIEMBRIE 1940 

DOMNULE GENERAL, 

In ţară se pe tr ec fapt e de o gravit ate excepţională , oameni ,naltra
ta ,i, u nii chi ar morţi în împrejură ri n ecuno scut e, averi confi ca tc, comer
d.anţi deposeda ţi de mărfuri şi de ma ga zin e, familii într egi cvncuate din 
Jc,cu inţă şi chi ar din oraşe, t empl e dfir îmate şi odoare sfint e pîngăritc , 

oan n i paşnici ares taţi ş i reţinuţi zile şi săptămîni fără învinuir e, fe
m ei ş i copii înc epînd de la vî rsta de 11 ani , comercianţi, pr ofes ori , medici 
r e ,inuţi din casc ş i d u ş i în alte localităţi pe ntru a fi puşi la mun ci 
g rele t e. 

Am re clam at amănunţit cazuril e domnului dir ector genera l al Si
' rul" nţei Statului, dar socotim că este necesa r a le adu ce şi la cunoştinţa 

Domniei Voastr e, pe ntru a se dispun e măsurile eficace de îndr eptare. 
Avem ono area a vă ru ga să binevoiţi a ne acor da cît ma i curîn d o 

audi.enţă , dispunînd a n i se comuni ca ziu a şi ora l a adresa noastră , str. 

Dr .. urgh elea nr . 3, telefon 5. 13. 42. 
Pri miţi, vă rugăm , Domnul e Gen eral, asigurar ea deosebit ei noastre 

,consideraţiuni. 

Preşedinte 

Dr . W. FILDERMAN 

[Rezoluţia. generalului Antonescu) : 

Secre tar ge neral 
M . CARP 

iDl FHderm an să i,asă din vag . Îl rog să furni ze ze to ab'! cazuril e cu 
nu, , adrese ş i ou daun ele sufer ite. După aceea voi delilbera . 

Arh. S t . Buc. , f on d M .A .l ., dos. 2/1940, fi la 35. 
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TABLOU ANEXAT LA MEMORIUL 

ALCATUIT PE BAZA SITUATIUNILOR CUNOSCUTE 
LA 1 DECEMBRIE 1940, CU UNELE ADAUGIRI ULTERIOARE 

I. Bucureşti 

A. Asasinate 

1) Lucian Rosen (cal. Călăraşi nr. 39 a), în vîrstă de 15 ani, a fost 
arestat la 3. XI. 1940 de Poliţia legionară. Cadavrul său, străpun . de 
gloanţe, a fost predat, după două zile, familiei. 

2) Solomon mam (cal. Văcăreşt i nr. 82), în vîrstă de 58 de a rfj, 
a fost ar estat de Poliţia legionară , ]a 22. XI. 1940. Cadavrul său a fost 
restituit famili ei, după două zil e, de c~1tre morga Institutului medico 
legal, cu indicaţiunea c~i s- ar fi aruncat de la etaj ul . al III-lca al Pr cf c
turii Poliţiei Capit alei. 

1n momentul ares tării avea cu sin e suma de lei 1.500.000, sum·-t 
care pînă azi nu a fost rcstituit [i. 

3) Teodor Gerber (str. Traian nr. 85), în vîrstă de 16 ani, a fost 
arestat d - Poliţ i a legionară la . 21. XI. 1940. Elib erai a doua zi, a fost 
rear estat 1~ 23 noi embri e. Cadavrul lui a fo:t predat părinţilor de către 
mor ga Institutului m edi co- lega l, la 25 noi embri e. 

B. Temple lovite cu pietre la 17 noiembrie 1940 (pagube 840 .00()) 
lei) 

Templul Coral str. Sf. Vin er i nr. 13, Templul Fraterna, str. Mămu
lari nr. 10 ; Templul Unirea Sfîntă, st r . Mămulari nr. 3 ; Templul Baron 
de Hirsch, str. Bradului nr. 59 ; Sinagoga Mare, st r. M. Beck nr. 11 ; 
Templul Rorietti Roman, st r. Antim nr. 3, ocupat de Mişcarea legionară 
de la 8. XI. 1940 . 

C. Şcoli, instituţiuni obşteşti şi locuinţe particulare sechestrate 

Imobilul Comunităţilor Israeliţilor de rit spaniol, str . Negru-Vodă. 
nr. 3, und e se afla u : birourile comunităţii, locuinţa Şefului Rabin, Con
servatorul de muzică şi numeroase locuinţe particulare, ocupate la 29 
octombrie 1940 ; Şcoala de fete şi cantina Comunităţii evreilor ele rit 
spaniol, Fundătura Negru-Vodă 3, _ocupate . de la 29 octombrie 1940; 
Şcoala şi templul Ronetti Roman, str. Antim nr . 3, ocupate de la 8 noiem 
brie 1940 ; Liceul teoretic particular, dir. Arno Kahane cal. Mosilor nr. 
l 28 ; Căminul studenţilor evrei .,Fundaţia Mina şi Ar~n Schulier" str. 
Sf. Ioan Nou nr. 45 ; Cercul Unirea, st r. Armenească nr. 25, ocupat de 
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, ·,'llre Ajutorul legionar, mobilierul sechestrat sub ameninţarea revolve
r lor, de la 15 noiembrie 1940 ; Cercul Cultural Sephard, cal. Călăraşi 
nr . 22, loca lul, mobilierul şi arhiva sechestrate ; Cercul Familiar „Mu
tualitatea", str. Spătarului nr. 15, localul ocupat de Ajutorul legionar, 
mobilierul, arhiva, biblioteca ctvînd cîteva mii de volume, sechestrate ; 
Cercul „Libertatea", str. C. A. Rosetti nr. 7 - fondat acum 26 de ani -
< fost ocupat de Mişcarea legionară, apoi liberat de aceasta, dar cu ordi
nul de a nu mai adăposti Cercul, întrucît urmează a fi dizolvat . 

D. Arestări, maltratări, schingiuiri 

1. Dr. G. Cucoş, cal. Rahov ei nr. 36, m edi c plutoni er în rezervă, 
ascu ltînd apelul radiodifuzat pentru asistenţa medicală a sinistraţilor din 
'blocul Carlton, s-a prezentat im ediat la cabinetul medical din imobilul 
Cred itului Minier şi a fost repartizat de dl. dr. Găină pentru a lucra 
între orele 2-4 dimineaţa, la 11 noiembrie 1940 . R -venit la şantier la 
ora 1,30 noaptea, a fost sfătuit de medicul legionar dr . Ruptureanu să 
plece. îndată dup f1 aceasta, acelaşi dr. Ruptureanu, împreună cu cîţiva 
legionari, au tăbărît asupra d-nului Cucoş , du cîndu-1 pînă la Prefectura 
Poliţiei. Aici a fost condus la etajul V, unde 8 tineri legionari i-au apli 
·Ca1. 25 de lovituri cu vîna de bou peste fese, spate, cap şi mîini pc motivul 
· că a sp ion at şantierul Carlton. 

2. Dr. S. I. Aronovici, str. Vultur nr. 131, a fost ridicat la 19 noiem
br ie 1940 de Poliţia legionară şi du s la Prefectura Poliţiei Capitalei, unde, 
pc motiv că ar fi scuipat un legionar, a fost întin s cu faţa pe ciment 
~i bătut cu violenţă pe fese şi pe palmele mîinilor, avînd şi astăzi num e
roas e echimoze. După bătaie, i s-a tă iat părul cu fo arfeca, lăsîndu-i nişte 
linii de-a lun gul capului, fiind obligat a m erg e aşa, în capul gol, acasă. 

3. Bucă Weiss, str. Negru Vodă 2, a fost arestat de Poliţia legionară 
~i cond us la Prefectură, unde a fost bătut trei zile, de la 25 la 27 noiem
bri 1940, pe motiv că autorizaţia de funcţionare a f abricii sale de m ze
l uri ar fi fost prea vech . In timpul deţinerii a fost bătut, cam în felul 
următor : a fost întin s cu faţa în jo s pe o masă, apoi bătut cu vîna de 
bou şi obligat să numere lovituril e pînă la 20. La cea din urmă lovitură 
i s-a spus că a greşit intenţionat numărătoarea şi i s-au dat din nou alt 
60 de lovituri, fiind bătut şi la tălpi pînă s-au învineţit. A doua zi 
bătaia s-a repetat cu aceleaşi amănunte. A treia zi a fost bă tut cu scînduri 
şi cu st icle în cap pînă ce a fost umplut de sînge ; ap oi l-au obli ga t să-şi 
spele singur cămaşa înroşită. 

4. Croitoru Isac, zugrav, st r. Siminoc nr. 4, a fost arestat de Po
liţia legionară în noapt ea de 17 noi em bri e 1940, dus întîi la Circumscrip
ţia a 13-a şi apoi la Pref ectura Poliţiei Capitalei. La cazierul judiciar 
ş1 socia l nu i s-a găsit nici o fişă . Totuşi, a fost reţinut 7 zile, în care 
timp l-au băţut întins pe cime nt cu faţa în jos şi l-a u lovit cu vîna de 
bou, cu ranga · de fier şi cauciuc ; apoi, a fost băgat în etuvă şi s-a dat 
drumul la aburi. Zilnic a fost obligat să mănînce săpun, vîrît pe gît 
cu vîna de bou ; năvălindu-i sînge le pe nas şi pe gură şi înroşind ci
mentul şi mîna aceluia ce-l chinuia, a fost silit să le lingă . Intr e cei cc 
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l-au maltratat a reţinut un sin gur nume : Păunescu A. A fo st s var 
cînd a fost predat dlui comi sar Bor cea din Poliţia ele stat, care , gă. in-
du -l complet nev inovat, l-a elib e rat. . 

5. Luri Goldstein, stud ent în meclicin[ 1, Calea Ducleşti nr. 29. Rid i
ca t clin casă în ziua de 8 noi embri e la orele 8 dimineaţa, a fos t dus. 
Ja sediul leg ionar clin str. Tr aian nr. 1. Aici, dup ·-1 o primă bătai e, . -a 
for mai un convoi de cir ca 1.00 ev rei care au fost condw;;i la sediu l 
legionar din si r. Roma nr. 32. Toţi au fost bntuţi şi tortura ţi. , 'care au 

fost el iberaţi. 
fi: Marcus Solomon, încasa tor la Asoc. ,,U nirea", str. Udri cani nr. 8. 

Cu prilejul sechestră rii localului Asociaţiunii titraţilor evrei „Uni r " (în 
zilele ele 15 ş i lG noi mbri e) a fost bătut şi torturat. La spital \11 ,.Iub irea 
ele oam eni" i s-a pus dia gnosti cul : plagă tăiată în r egiun ea pa rie .al~L 

dr eapt~1. 
7. Marcus David, negu stor ambulant, str. Foişor nr. 63. Rid ic 1a 

8 noi embri e 1940, de Poliţia leg i on ară, pe motiv ctl autorizaţia sa nu a r 
fi valabilă, a fost condus la Primăria sec t. III Albastru, în beciuri] căreia 
a fost închis cu încă vreo 30 de evre i. Apoi, transportaţi cu toţii la Pre
fect ura Poliţi ei Cap itaki, au fost b;1tuţi unul cît e unul. Marcu s David 
a fost dezbrăcat, pu s u cap ul într e picioare, atît cît încheieturile p rmit 
această poziţie şi bi'.\tut cu vî na de bou pînă CC' a căzut în nesimţir . A. 

zăcut în spitalu l „Car it as" de la 7- 13 noiembri e . 
8. Fuchtman Marcu, electri cian, P ar cul '[Mica] str. A. nr. 12. A 

fost ar estat la 3 noicn,bri c Hl40, orC'le 7,30 scara, pc st r. Carol, de către' · 
7 legionari. Conducîndu-1 la Prefe ct.ur a Capitalei, l- au bătut atît de crunt , 
încît a zăcut la spitalul „Car it a ·"d e la 10- 14 noi embri e . 

9. Moise Schweitzcr, tipo graf, parcul Berinde i, st r. G . nr. 1. Ri dicat 
de Poliţi a leg i onară la 7 no iembri e, du s la Pr efec tur a Poliţiei Cap itale i, 
a fost bătut crunt ş i apoi elib erat. Din ca uza maltrată rii sufer ite, a 
zf1cu t la spitalul „Iubirea de oameni" de la 8- 13 noi mbri e. 

10. Io ~;if Bercovici, comerciant de cerea le, Cîmpul Moşilor nr. 2-:1, 
a fost ridi cat în sca ra de 6 noi em bri e 1940, orele 21, în mom entul înd 
cobora din tram va i pc Calea Moşilor, de către un gru p de legionar i, şi 
condu s la sediul din str. Rom a . Aici a fost bătut şi torturat pînă ce i s-a 
spart capul şi i s-a u inflamat ochii. După ac ca a fost condus la Pr efec
tura Poliţi i Capitalei, und e a fost reţinut 5 zile şi bătut în fi ecare zi. 
Pansat întîi de către medicul Prefecturii, după eliberare a fost intern at la 
spitalul „Iubirea de oameni", unde a zăcut de la 14- 21 noiembrie . 

11. Betty Schwartz, funcţionară, Bl. Mărăşeşti nr. 93. Ar estat( 1 
dE: Poliţia legionară la 2 noi embri e , a fost bătută cr unt, încît a zăcut în 
sp italul „Caritas" de ]a 4- 11 noiembrie cu echimoze ale membr elor, 
regiunii fesier e , ale regiunii malare şi palpebrale stîngi. 

12. Offel Marcus, str. General Flor escu nr. 8, ar estat de Poliţia le
gionară în ziua el 24 noiembri e 1940 şi bătut crunt, a fost adus la spit alu l 
„Iubirea de oameni", unde s-au constatat : contuz ii în regiune a nazală si 
entorsă a lab ei piciorului drept. 

13. Jean Iscovcscu, de 16 an i, cal. Dudeşti nr. 215. Ridi ca t în no ap
tea de 9 noiembrie 1940 de la domiciliul părinţilor, de către Poliţia le gio-
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nG ră , a fost reţinut timp de 10 zile, bătut şi m altratat în fie care zi pentru 
n ele lara că este comunist. 

14. Avocat ' Leopold Filderman, str. Maria Ro se tti nr. 36, ar stat. 
d_c Poliţia l?gionară, _a_ fost grav bătut, dezb1,ăca t în pielea goală şi p us 
. a da nsez mtr -u n p1c10r. Cum îi lipseş te un rini chi, a crez ut cf1 d cla 
rînd aceas ta, va fi scutit de bătai e . S-a înşelat. A fost bătut de prcferintă 
p rinichiul rămas . · · 

J 5. Inginerul Leon Filderman, str. Maria Rosetti nr. 36, fr a tele celui 
de mai SL~5, arestat o_dată cu aces ta , a fost atît de groaz-nk bătut, încît 
111ecl1cul sau - creştm - cînd l-a vfizut după elib rare, a izbu cnit în 
plins. Suferind de stoma c şi int est in e, a săvîrşit aceeaşi imprudentă ca 
~ L fr ate le' să u, dcc1arînd aces t lu cru. A fost biit ut cu predilecţie pe, 
stomac. 

16. Sam Tarter, comer ciant ele chere ste a , str. Ta che Ion esc u, nr. 1. 
Convo cat Ja Primăria sec torului III Albastru, a fost bătut grav pe tot 
corpul şi p cap . Se află şi azi gra v bolnav. Dup f1 bătaie a fost pu s să 
se spele de sînge lc ce-i cur 1ca. A fost elib erat dup [1 ce a sub scri s suma 
de 10. OOO lei pentru ajutorul leg ion ar . 

17. Leon Livadaru, comerciant din str. Triumfului nr. 15. A f[1cut. 
războiul. A fost ridicat de pc Calea Dudeşti, în sca ra de 7 noi mbri c , dc
~n . grup ele legion ari car e l-a u condu s cu maşina Ja un sediu p" lîngă 

J< 01 şorul de foc, unele a primit, fără ni ci un motiv si făr[\ vrPo în vinuir e 
o primă bătai e . Apoi a fost condu s la sediul leg ioi~ar din str. Roma nr'.. 
32 într-o sa l ă de tortură unele se afl au cir ca 100 evrei bătuti în con t inuu . 
A fost ţinut timp ele 27 or , pîn'i la 9 noi emb r ie ora 10 sea ~a, în pi cioare
cu faţa la perete, şi din cînd în cînd prim ea lov ituri. Dup [1 ace a a fost 
el ib erat . 

18_. _Simo1~ Bick, _ come rciant, str. Cea uş Radu nr. 2. Cu pril ejul une i 
pcrchcz-1ţ11 cc 1 s-a facut la 18 octombri e : ub pretextul căutării de ali 
ment e , de către o echipă legionară, i s-au ridi cat clin casă : 1.27 5.000 
le i ; J 1 / 2 liră sterlin ă ; 350 fran ci franc ezi ; div erse mon ede m etalice 
străine ; o _s ută acţiuni „Letea ", o cuti e cu bijut erii ele valoare; un br evet 
de. dec?raţi ; exţract~1l ele înre?_istrare a firm ei ; o ladă cu 25 kg zahăr ; 
do, sac i cu aproximativ 140 kg faină. 

_ Dup.ă _P:rchcziţic a fost condu s la Pr efect ura Poliţiei Capita lei ş i 
reţmut pm~ 111 seara ele 20 octombri e, fiind bătut şi chinuit groaznic, 
pen tr1:1 a . raspunel ~ : _a) und e a îngropat 25. OOO lir e sterlin e ; b) din co 
o rganizaţi e comu111sta fa ce part e ; c) de cc a ofensat doi legionari făcîn~ 

du -i betivi. 
In' timpul cercetărilor a fost chinuit în fe l si chip tinut cu capul 

în jo s ş i pic ioarele în sus şi bătut atît de crunt, î~cît la ~xaminar ea me
dicală făcută de dl Va sil Budu în ziua de 21 octombri e pr eze nta chi
rn_?ze_ viola cee .. al_e af1;belor braţ~ şi ale regiunii faciale şi tempor ale 
st1~g1 ; c_ontuzn ş1 e~h1r_:ioze multiple pe ambele braţe şi antebraţe ş i pe 
articulaţia_ metacaiyiai_:ia. _Contuzii şi echimoză întinsă a regiunii scapu
Johumeral a dorsala st111ga. Membrele inferioare echimozate articul atiil e 
ş i ?ambel~ cu echimoze multiple, picior propriu zis tumefiat. Toate l~zi
umle, echimozele, tumefierile şi oedem sînt cauzate prin lovirea cu un 
corp conto ndent. 
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.La Prefectur a Poliţiei i s-au mai confiscat lei 25.000 ce îi avea 
·as upra sa . A doua zi s-au resti~uit soţiei ui:_rriătoarele obie~te d~n cel_~ 
,oonfi scaite : un pieptene, un cremn, o cravata, ca rnetul de 1dentl <tate ::;;1 
livretul militar. 

19. Simion Grcdinger, comerciant, Parcul Zamfir esc u nr. 24. A fă
,cut campania 1916-1918. Atra s într-o cursă în ziua de 5 dece m_?rie 194.0, 
,d nd i s-a comunicat de către un cli ent al sf1u, Gh eorgh e Buha esc u, dm 
·Dura ·Oborului, să vină la ora 7,30 cu nişte mărfuri comandate în valoare 
d e circa 9„ OOO lei, a fost luat în primir e d e trei leg ionari care l-au ur cat 
..într- o masină si l-au dus la un se diu din str. Cercului nr. 1 bi s. 

.Aici,· după ce l-a u bătut şi i-a u confi scat suma de lei 12. OOO 
_precum şi bil etul de id entitat e, i-au reţinut mărfurile şi l-a u pus în 
lib ert ate . 

E. Suprimarea apei la instituţiuni evreieşti 

în ziua de 5 de cembrie 1940, din ordinul Uzinelor comunale Bucu
· reşti, s-a suprim at apa la spitalul „Caritas" - Noua mat _ernitate - şi. Ia 
;u n ele şcoli evreieşti, pe motiv d 1 nu s-a u in st ala t branşamente de m
"cendiu . 

·Spitalul „Carita s" adăposteşte peste 150 de boln av i car e sînt lip
siţi de apă pentru tratam en te, operaţii şi higienă şi zac în fri g pentru 

. că nu poat e fi alim ntat calorif erul. 
Precizăm că nici şcolile şi nici spitalele de stat nu au instalat toate 

: branşamente de incendiu şi totuşi sînt lăsate să funcţioneze. 

.1' . Locuinţe particulare evacuate cu sau fără sechestrarea bunurilor 

'l. Eva I. Goldenberg, domiciliată în Bucureşti, aleea Modrog an nr. 
·9, a fost evacuată în lipsa sa de acasă . 

Ir11obilul a fo st ocupat în într eg im e pentru o ca rtiruir e de refug iaţi 
· .i nu s-a lăsat propri etarului ni ci o încăpere . 

Mobili erul, ve sela, argintăria şi veşmintele au rămas sec he str ate. 
2. I. Abramovici, proprietarul imobilului din B-dul Maria nr. 60, 

:împreună cu toţi chidaşii imobilului au fost invitaţi în scara zilei de. 7 
dec embri la Politia ele speculă a Primăriei Sectorului III Albastru dm 
·calea Rahovei, u~de au fost bătuţi şi obligaţi să semneze că reziliază 
'de bună voie contractele de închiri ere . 

A doua zi, duminică 8 decembrie, au fost obligaţi să evacueze fără 
să li se acorde cît eva zile ca să-şi caute adăpost. 

Au fost astfel evac uat e familiile : Halpern ; Hoffer ; Iancovici ; 
•,Grtinfelel ; Melun ; Singer. 

In lo cu l celor evacuaţi, s-a u instalat div er se locuinţe particul are . 

G . Rechiziţii militare ele şcoli, temple şi imobile ale comunităţii 

La 6 dece mbri e o Comisiun e formată din doi domni ofiţeri şi un 
:agen t de poliţie au vizitat birourile Comunităţii din Calea Dudeşti nr. 

2-!, <:coala de m ese rii „Ciocanul", şcoala „Instrucţiunea ", ca re adăposteşte 
~i o' Si nagogă , notînd încăperile spr e a fi rechiziţionat pentru în ca rti 
ruiri de trup e. 

La 11 de ce mbri e ora 2 d.a. s-a prezentat la şcoala „Instrucţiunea" 
Go lclfa r h din str. Poetul Cerna nr . 1, o comi siun e formată din 3 ofiţeri 
î mp reun ft cu eh storul Cir c. XI II car e p e ba za ordinului Ministrului de 
Int erne nr. 1445 din 11 decembrie 1940 şi al Oficiului de închiriere de 
pc ling,} Prim ftri a Municipiului Bucureşti nr . 673/ 1940 au rechiziţion at 
im obilu l la dispoz i ţia Liceului Militar Muzica l din şoseaua Ji an u nr. 4 . 

în aceeas i zi la ora 4 d.a . a u început a ve ni ca mioane încărcate cu 
p a tur i ) Î mobil ier pentru ocuparea clădirii. 

II. Suprimarea presei evreieşti 

In zilele de 10 si 11 decembrie au primit adrese de suprimare din 
p ar tea Direcţiunii ce1~zurii următoarele ziare : ,,Curierul Israelit" ; ,,Re
n a~t rea noastră" ; ,,Ecoul Evrees c" ; ,,Cuvîntul evreesc" 

II. Ploieşti 

A. Morţi şi presupuşi morţi în împrejurări necunoscute : 

David Friedman, Rabin 42 ani st r. Municipală nr. 4 ; Max Mendel 
St rn l, frizer 19 ani str. Malul Roşu nr. 42; Şmil Şmilovici, ambulant 
49 a ni - domiciliul necuno scut ; Iosif Avram, student 25 ani str. C. Spi
iI'esc u n r. 5; lVlendel Mayer; denti st 20 ani str. Rudului nr. 72; Joffre 
1Vlargulius, student 25 ani Bucureşti ; Margulius [?] comerciant 70 ani 
.avea cu el 175.000 lei ; losepovici Harry, funcţionar 26 ani magazinul 
, .Royal Shoc" ; Iţicovici lţic, funcţionar 27 ani m agaz inul „Zimmer'~ ; 
S te inbe rg [?] cafeg iu, inv alid de război ; Carol Blum, presupus mort m 
ur ma maltratărilor din primele zile al e arestării. 

Toti au fost arestaţi împreună cu alţi circa 50 evrei - m ajoritat ea 
r i dica ţi ·din sinagogă în t.impul oficierii serviciului divin în ziua de 
10 no iembrie 1940. 

La 14 noiembrie, dl Horia Sirn a, vicepreşedinte al Con siliului de 
Mi nis tri însotit de dl A. Ghyka, directorul general al Siguranţei St a
tu lu i; a~ fost ia Ploieşti, und e, după cercetare au dat ordin d elib erar e, 
p e ca re Poliţia legionară a refuzat să-l execut e. 

La 27 noi embri e s-a dispu s din nou elib erar ea lor, dar în aint e 
ele a se începe această operaţiune, cei de mai sus au fost ridicaţi şi con 
du si în dir ect ii necuno scute. 

· La 28 şi 29 noi embri e, cadavr ele primil or şase, străpunse de nu~ 
m eroase gloanţe (Rabinul Fri edman a fost împuşcat în creştetul c~pulm 
ele sus în jos), au fost aduse de prin judeţ la Legiunea de jandarmi Pra
hova , la Mor ga oraşului Ploieşti şi la spitalul „S~hul_ler", de :1nd~ ?u 
fost p redate familiilor lor spre înhumare ; despre ce1lalţ1 nu se ştie mm1c, 
aş.a c'1 s.e p1~e~.upune că sînt morţi ş i ei. 
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1 · Lony Kaufman 
2. Simchas 
3. Neumann 
4. I. Habat 
5. Nicu Perlmuttcr 
6. Marcel Weissma 11 

7. Moscovici Papagal 
8. Fhţii Spinner 
9. Fruchter 

10. Herşcu Leibovici 
cu sotia 

11. Dna Şmilovici 
cu copiii 

B. Arestări şi maltratări 

12. Lowensohn 
13. Aladjem 
14. Davidsohn 
15. Sol. Schwartz: 
16. Victor Victor 
17. Solomon jr. 
18. Strul Psalt 
19. losub Iosefsohn 
20. Strauch 
21. Sechter Sr. 
22. Friedman Sr; 
23. Leon Leibovid 
24 . Landman 

Toţi cei de m ai sus , împreun ă 1 . . -

cun oscut ~, au . ta t ar sta ţi - r idic c1;1 a_ ţu ale <:_a~r r~ume_ nu sînt înc ~~ 

l a 1. O noi embri e 1940 JJ1·na· J a 28 ~ţ1 bd1? strad a .ŞI dm Smagogă - d 

• · · .c n o1em n e 1940 r - 1-
rnv1nu1re. Tn tot aces t t imp au fost b ' t t· . . ar a _a. I se adu ce vreo, 

ac um zac boln av i în JJa t s· .. f . . . a u ,1 ŞI torturati 111 asa chip în cît 

.- l . 1 m n cosa ti nu au cu . 1 · - . 

a rec ame or oril e pe car e le-a u v·~1zl.1t' '.· t ·'" t r aJu sa povestească sau 
c , , ş1 rm . 

C. Temple şi şcoli dărîmate şi odoare sfinte pîng.ă1· ite 

1. Templul cel Mare str St efa G 

Vlad Ţepeş ; 3. Şcoala „Lu ca Moi se" sntr Br ec a·nbu.1; 2. Templul spaniol st r . 

D ' • , · · a.sar a 1 or 
_arim ar ea aces t or lăcasuri de c llt . . - . • 

17 n~iem bri e 1940 de către ·echip 1 _l . ŞI. cult ura_ ~ m cepu t 111 ziua d c

sulun le leg ii au fost zvir l ·t . e eg10~a1 e . Mob11IeruJ, odoarele sfint e 

d 
. I e m cur te s1 în stradă . . . ,. 

spre o estinaţie necunoscu tă p ·, :. · ŞI _apoi tr an spor ta t e 

au fos t în tr ebui n tat i ev rei· (n" ·ustei~~ru u~tim~ le operaţmni de dărîmar 
· · "g or 1 profeso n m d · · t ) 

pe n tru m unică p rin tr -o orid t ' , . , e IC I e c . . r echi ziti onat i! 
ona n .a a d lu1 p r efoct al judeţului Pr~hov~ .. 

D . Bunuri al e cultului şi comunităţii confi s;atc 

· . 1.. lmobi~u! Comunităţii str . Vla d Te . . . . . 

de bc1m aparţmmd Com uni N tii . 3 M ·b · 1~eş ' 2. Mob1hen.lll., arhiv a, casa 

Temp l 1 . . c • ' • o I ierul odoar le sfint fl t 1 
e.e_ ş1 şc?llle dărîmate ; 4. 50.000 k i'- . e ~ a ·e_ ~ 

populaţ1e1 nevoiaşe în t im pul . . . ( f g emn e destm ate aJuto rarH 

"' 2 1- . • iernu au ost bloca te s · . . . 
:.J. az1 cu 1mbrăcărninte de . se . d . .1 apoi r estitmt e) -

~ eg ion arii au r efu za t, să eiec : ! n~: di estm ate ajutorării populaţie i ~ 

d eţulm , dl p rim ar al or as ului si dl ch es to . nl elel.dt·a~e de dl pr efe ct al ju -

. · ·. r a po 1 , 1e1. 

E. Rechiziţii pentru muncă 

~ r in ordon anţa di n 21 noi em bri e 1940 .- . 

deţulm P ra hova, au fost obli ati t . . . . , _data de dl pr ef ect al j u-

sa u virstă , să muncească Ja ~ă;·ln~Jt e-:re:1, md 1ferent de poziţiune sociah i 
un ş1 reconstrucţii. Doctorii P . Em a-
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1111(•1, preşedintel e Comunităţii, Br ezis, Coniv er, negu stori, prof esori au 

I >st ridicaţi de la ocupaţiunile lor şi obligaţi la munci grele (.dărîmări, 

1• ,rat moloz ) în faţa cofetăriei Anghe lescu ,şi la Templ ele din str. Ştefan 

:r ea nu şi Vlad Ţepeş . O echipă a fost trimisă la Văleni. 

F . Desfiinţarea Cimitirului 

Primăria oraşului Ploieşti a somat Comunitat ea să desfiinţeze par

i< u nouă a cimitirului (în car e sînt acum îngropat e osemint e) in st ala t 

p un teren vîndut de Primărie Comunităţii tocmai în acest scop, decla

r înd desfiinţat contra ctul înch eiat cu form e legale. 

III. Teişani (jud Prahov a) 

Maltratare şi confiscare de bunuri 

1. Paul Leibovici din Bucureşti str. Vultur nr . 115, voi ajor în vîrstă 

de 35 de ani a fost ar sta t de legion ari în comun a Teişani, la 29 octo m

brie 1940. I s-a confi sca t ma rfa cumpărată în comună (160 kg fa sole, 

30. OOO nuci ), bătut şi maltr ata t la Primărie, du s în pădure und e i s-a 

-pus că va fi spî n zura t ; ap oi, a fost condu s pe jo s pînă la Ploieşti und e 

a fost elib erat . 

IV . Călăraşi 

A . Arestări şi maltratăl'i în masă 

1. Sigmund Goldştein ; 2. Ludvig Gold~tein; 3. Iosef Goldştein ; 

4 Zindl er Rabinovici; 5. lzidor Hîrtopeanu; 6. Zalig Pomîrle anu; 7. 

ta ncu Goltlenberg ; 8. Andel Berman ; 9. Iancu Milştein ; 10. Adolf 

Milştein ; 11 Rubin Făinaru (76 ani) ; 12. Moritz S~gall ; 13. Leon Elias; 

14. Isac Elias ; 15. Heinrich Goldenberg; 16 Leon Moscovici ; 17. Heimi cu 

Wei ntraub; 18. Nissim Soif ; 19 Nis sim Sonana ; 20. Ili e Sonan a ; 21. 

Gustav Elias; 22 . Jaques Finţi; 23. Pişcu Ventura; 24. Simantof Iarchi; 

24. Moscu Lewy ; 25. Rabinul Moise Sin Faibiş Golclenb erg. 

Toţi aceştia au fost arestaţi împreună cu res tul evr eilor bărbaţi 

din oraş (cca 45) în noapt a de 23 noi embri e 1940. Băgaţi înt r- o hrubă 

la Legiun e, au fost bătuţi două nopţi şi o zi, pînă cînd au fost eliberaţi. 

Toţi zac bolnavi, întrucît au fost întinşi pe scînduri cu faţa în jo s şi 

bătuţi pe piel ea goală cu fr înghii ud e de către 4 legion ari car e se sc:ţiim

bau pe măsură ce obo seau . 

B. Schingiuire 

Do ctorul Silviu Cohn, de două ori rănit în războiul pe ntru într e

gir ea nea mului, după ce a fost bătut în fe lul arătat m ai sus, a fost legat 

de un stîlp în piaţa oraşului în faţa Primăriei und e far macis tul Duţescu 

îl pălmuia şi copiii oraşului îi rup eau fir sau smo curi de păr din cap . 
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C. Presiuni şi violenţe pentru lichidarea magazinelor 

Ia'.1cu ~e_vy, com er cia nt in str. Sf. Nicol ae nr. 32, invalid de răz
boi cu mva lld1t at e 800/ o (mîna amputată) în urn 1a lupt elor de la T atla 
geac , are_ tovarăş de 16 ani, pe fo stul său funcţion ar, Tudor Ve licu . 
"':_cesta_ d~n urmă ": fost som at să pr eia într eg ul comerţ , pl ă tind tova
raş ul u1 sa u 200; 0 dm va loarea dr ep tu ril or sa le, iar în eaz el , r efuz vor 
găsi leg ion ari i mijloa cele de a- l fa c să acce pte . 

P res iuni de aces t fel ş i alt ele m ai violent e sînt 'xe r citate as upra 
tutu ror comerci a nţilor evr e i pentru a fi siliţi să li chid eze avutul lor. 

D. Evacuări în masă 

Toţi vr ii a u fost somaţi să părăsească oraşul în cin c i zil e. nea
vînd voie a p leca la Bucureşti, Ploi şti, Brăila , Galaţi ş i Co n tanţa . 

V. Urziceni 

A. Confiscări de averi 

1. Sigismund Kahane, comerciant de chere ste a a fost vizit at de P o
l i ţia legionară la înc eputul lui noi embri e. cu ca re 'pril ej i s-a confi sca t 
5:.11:1a ·de lei 80 .00,0 distribuită astfel : a) 45 .000 lei pers~nalului de . ·er
vi ciu ; b) 35 .000 lei pentru ajutorul legionar . 

Urmînd înd emnu r ile Poliţiei legion are şi înfricoşa t de t roa rca din 
oraş, a vîndut unui creştin, prin ac t aut enti c, imobilul ş i depo zitu l să u 
de d 1.er est a . 

~umpă_rătorul nu a fost însă pe pl a.cul Poliţiei leg ion are , ca re avea 
p r ote Jatul sa u, as tfel că pe la 20 noiembrie dl. S K ah ane s- a văz ut r i
d~cat de la_ dom_iciliul său din Bucureşti, str. Romulu s 75 ş i sub pr etext ul 
ca ~rme aza_ ~ ţi a~chetat l a Prefectura Poliţiei Capit alei, a fost ur ca t în 
maşma Poliţiei leg10nar c Ur ziceni şi tr ansp ort at la U rzi ceni. Ai ci a fost 
s~os_ în păd u1~c şi obli ga t să t aie lemn e. Spr e a scăpa a tr ebuit să sub scr ie 
ş i sa ve rs e lei 150. OOO pentru Ajutatul leg ion ar. Cumpărătorul imobilului 
a fost obli ga t să ver se 50.000, iar chitanţa în va loare totală de lei 200 .000 
s:a eliber_at pe numele acestuia, întrucît evreii nu sînt primiţi în aparenţă 
sa su bscn . 

S- au confi scat mărfurile următorilor com ercianti : Juster · Scha
pir a ; Ligi; Moscovici; Lazăr Solomonovici, come~ci ant de' m anu
factură , după :e nu şi-a putut vede a de treburi vreme îndelungată , fiind 
c9n c~ntrat .n~mtrei:_:u~t un an de zil e, s- a văzut sărăcit într -o noapt e 
cmd 1 s-a nd1 cat, fara vreo dovadă sau despăgubire, toată m arfa din ma
gaz in, în valo are de cir ca 1.000.000 lei si toate mobilele si lu crurile 
din casă . · , 

B. Rechiziţii pentru muncă 

Toţi evr eii au fost scoşi la cărat lemn e în p~tdure şi la căratul ma 
t eri a lelor. 

C. Evacuări în masă 

Toti evr eii au fost siliţi să părăsească oraş ul. Au ·m ai rămas un 
li,il l' Î l1 car e vr ea să ,moară în oraşul ău şi un denti st obl~ga t să rămînă . 
p111·"1 la 10 dece mbri e pe ntr u nevo il e populaţiei. 

VI. Piatra-Neamţ 

A . Maltratări 

Doct or M. F'ischer , preşedintele Comunită ţii din Pi atra-Neamţ, a 
lo~t r idi cat în ziua de 22 npi emb:r)e 1940, or ele 11,30 de un grup de 
I , ,iona ri şi t ra nsp or ta t la Tg.-Neamţ, und e a fo st bătut .. i tortu ra t t imp 
ii tr ei zile, împreună cu fii ca sa, . pe ntru a fi de te rmin at să sem neze un 
1!'t de vî nzar a imo bilul ui prop ri e tatea d-sa le din Piatra-Neamţ , către 
ii i cir. Sil viu Crăciunescu , ~cful legio nar ilor din judeţ. Cu toate bru
l.1 li tăţile suf eri te de pe urm a cărora zace şi acum bol n av în pat , a rez is
l.1t ~i nu a sem nat . 

B . Confiscări de averi 

Pr in amcni nţ'iri ş i v iol enţe exe r cit ate de echi pe de legiona r i sub 
1•ond ucerea dlui dr. Silviu Crăciunescu, au fos t confi scnte sub formă 
d subscr ier i, clepUJse pentr u ajutorarea sărncilor , următo arele sum e de 
bani : 1. Comuni ta t ea Evreilor din Piatra-Neamţ lei 626 .500 ; 2. P in cu 
Wcinberg 150.000 ; 3. Sa mu el Marcu s 100 .000 ; 4. Şmil Herşcu 70 .000 
I , j ; 5. Nicu We issma n; 6. Ro se n.bmim şi alţi evr ei - sum e nec unoscute . 

C. Boi cot al m agaz inelor evrei eşti 

In ziu a de 5 dece m brie 1940, ,,Gă rz i leg ion aFe", com and ate de dl . 
,,'Lefon Verscscu (fost ul şef al Poli ţiei legiona re), au patru lat p ri :' cni <:,. 
inarma te cu ba ionete , revo lvere şi carabi ne ş i au lipit pe uşile ş i v 1: r i -
11 le m agaz ine lor evrei eşti afişe m ari cu CLiprin sul : ,,Cin e cump c'\d ele· 
la jida ni es te trădător , va fi fotog rafiat şi publi cat. Intrarea op riL"t la 
jidani ". 

Un le afişe sînt se mn ate : ,,Gărzile ele fier legionare". 
După lipir ea af i şelor, me m br i ai aces to r gărzi au fost postaţi 13 in-

1.rar a magazine lor ş i n -au lăsat să int r e n ici un client fi e creştin , fi e· 
1•vreu . 

In ca ra aceleiaşi zil e, s-a p ro cedat în un ele magaz in e . la in ve n 
tur ier a mărfurilor, anunţîndu-se comercianţii şi populaţia că ·aceste m[ir
furi vor fi vîn dut e sîmMtă prin licitaţie publică. 

La 6 dece mb r ie , diverşi mem br i ai aces t or gărzi -a u prezentat 
la maga zin ele evreieşti, au dezlipit afişele de boi cot, au lipit afişe cu nu
mele lor pc fi rm e şi au intr at în m agaz in e d cla rînd că d acum înai nte , 
1•i sîn t prop ri etari sa u tovarăşi la prop ri etatea magaz inelor evreieşti . ln 



unele părţi au cerut cheile magazinelor, însuşindu-şi sumele de ban i rc 

.zultate din vînzar ea zilei. 
Au avut de suferit de pe urma acestor fapte următorii negusto ri 

evrei : Solomon Drimmer, L Gîrcu, Rafel Goldenberg, B. Lobelsohn, A. 
Nacht, D. Davidovici, I. Herşcu, H. Şapse, Florin Moscovici, Ana Sil
berman, M. Kanner, Victor Hascalovici, .Ede Rivel, A.na Kaufman, Uşer 
Goldstein R. Blechner, D. Fray, I. Winkler, Samuel Feingold, I. Rot
tenb~rg, M. Hascalovici, Avram L. Avram, Iancu Horovitz, Elias Herşc?
vici, A. Cuperman, M. Herşcovici, Nuţa Isac, S. M. Fischer, _ir.es~ _Le.a 
Zanonia, Strul Lazarovici, Maria Fischer, Landau, !Moise Le1bov1c1, H. 

Hascalovici, Ilie Horovitz, Leon lablonower. 

D. Confiscări de aparate de radio 

Aproap e toate aparatele de radio ale locuitorilor ev rei au fost con

fiscate şi depu se la Poliţie. 

E. Exproprierea cimitirului 

S-au făcut formele de desfiinţare şi expropriere a cimitirului evre -

iese. 

VII. Tîrgu-Neamţ 

A. A.restări, maltratări, confiscări de averi 

1.Farmacistul Leon Stern, locoten ent colonel în rezervă, preşedin
tele Comunitătii evreilor din Tîrgu-Neamţ, a fost arestat de Poliţia le
gionară în zi~a de 20 noiembrie 19

0

40. Du s la sedi~l vl~_gionar, a fo st 
somat să depună suma de lei 500. OOO m num ele Comumtaţn. 

Neavînd aJCleşti bani, a fost bătut, cravaşat, i s-<a -smul s părul din 

cap, a fost tuns şi lovit cu maşina de tuns în cap. 
Ameninţat cu moartea, s-a văzut silit a semna două acte de vîn

zare a imobilelor proprietatea Comunităţii către dl dr. Silviu Crăciu
nescu . Acte le au fost autentificate în ziua de 21 noi em bri e 1940, or ele 
-'8 seara, la Judecătoria Tg.-Neamţ, prevăzîndu-se o va~oa:e de 16.00~, 
respectiv 20. OOO lei, cînd în realitat e va~oarea lor reprezint~ _500. OOO lei; 
preţul prevăzut în acte nu a fost achitat. Pentru ~utentifi~are a f?st 
siiit să plătească avocatului Emil Anton un onorariu de lei 5.000, iar 

p en tru tuns a plătit 500 lei. 
2. Bernard Froim, comerciant, fost director de bancă arestat de 

Poliţii:\ legionară în ziua de 20 noiembrie 1940, a fost bătut şi tortur~t 
pînă a d@ua zi, pentru a-l determina să plătească suma de 500.000 lei. 

Neavînd aceşti bani şi pentru a scăpa de chinuri s-a văzu\ obli
·gat a semna şi autentifica, făr~ a primi vre~.m. ban, V u;1 act de vmzare 
:a imobilului proprietatea sa, catre dl. dr. S1lvm Cracmnescu. In actul 
.autentificat din 21 noiembrie 1940 de către Judecătoria mixtă Tg.-Neamţ, 
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s e prevedea -o valoare de lei 40. OOO, dar în realitate imobilul valorează 

le i 250. OOO. 
3. Avram Goldenberg, comerciant, a fost arestat şi maltratat groaz

n_ic de le~ionar .? ş i de prim~rul co!I1unei, Grigora ~ Gheorghiţă, pentru a 
f1 dcterm mat sa verse o sum a de lei 300 . OOO. 

Spre a scăpa de chi nuri a plătit suma de lei 120. OOO, fără a primi 
1reo dovadă şi s-a obligat printr -o scrisoare ca în ter m en de 15 zile s~1 

verse încă lei 180. OOO. Martor la plata sum ei de mai sus a fost dl c;;i
p it an Bostan din Vînătorii de Munte . 

4. Cerbu Solomon, agent de asigt!lrare, a fost găsit bolnav în pat 
de legionari, care prin ameninţări l-a u silit să verse suma de lei 100. OOO, 
cc se afla în casa de bani a societăţii „Dacia-România" al cărei agent 
es te. 

5. David Herşcovici, comerciant, a fost maltratat si silit să plătească 

s uma de lei 50. ooo_ . 
6. Buium Avram a fost crunt bătut si silit să plătească suma de 

ici 20. OOO. . 

7. Avocat Comanester a fost crunt bătut şi silit să plătească suma 
de lei 50: OOO, ultimii bani din casă şi i s-a luat şi maşina de scris. 

La fel s-a procedat cu mulţi alţi locuitori evrei din Tg.-Neamt, 
de la ,care s-a adunat suma de 3-4. OOO. OOO lei. · 

VIII. Buhuşi 

A. Confiscare de avere 

Prin violenţe şi ameninţări, exercitate asupra conducătorilor obstii 
evreieşti, Comunitatea evreilor din Buhuşi a fost obligată să verse P~li
ţiei legionare din Piatra-Neamţ suma de lei 400.000 - pentru care 
nu s-a elib erat nici o chitanţă. 

VIII bis. Cernavoda 

A. Confiscare de avere 

Herman Naftuli Beinglass, comerciant de manufactură, exe rcita co
merţul de 20 de ani. In cursul lunii octombrie a fost vizitat de o echipă 
de leg ionari care au cerut să le predea magazinul în care avea măr

furi în valoare de 2.000 .000 lei. 
Sub amenintarea rev olv erelor a fost silit să semneze o chitantă că 

a primit 'preţul ~ărfurilor de lei 600 . OOO. In r ea litat e, a primit n~unai 
20. OOO lei. Magazinul a fost im ediat preluat. 

B. Maltratări 

Toţi membrii familiei Beinglass, bărbaţi şi femei, au fost tunşi. 



· C. Izgoniri 

In noapt ea preluării ma gaz inului, mem brii famrli ei Beilnglas s au 
fost izgoniţi din oraş. 

Reclamînd Parch etului de Constanţa, s-a dispus repl!l'nerea · în dr ep 
turi, dar legionarii au refuzat executarea ordinului. _ 

Martori ai fapt elor de mai sus sînt d-nii avocatr Sandi Con stant i
nescu ~i Şeitan clin Constanţa şi avocat Constantin Ră'dulescu din Cerna
voda. 

IX. Tîrgovişte 

A . Confiscări de avere 

La . începutul lunii trecute dl ch esto r al Poliţiei, Vătăşescu, a pus 
în vedere tuturor come rci antilor evrei că trebuie să li chid eze com rtu l 
lor. ' · 

La înc eputul luni i d cembric, s-a u inv entariat mărfurile tut uror n -
gustorilor evrei - sub pretextul unui „ordin de sus" - de către o comi 
siune compusă din preşedintele Federaţiei Cooperativelor locale, dire c
to rul Federaţiei, doi avocaţi şi încă două persoane. 

Magazinele au fost imediat prel u ate de către leg ion ar i, interz icin 
du -se accesul proprietarilor. 

La 5 decembrie au fost chemati Ia Chestură unde li s-a oferit 
numai 10-200; 0 clin valoare. ' 

1. Ghidale Nachmias, veteran de r'ăzboi , citat cu ordin de zi pentru 
bravură, proprietarul unui imobil care l-a costat 2.500 OOO lei si al unor 
mărfuri eva luat e după facturi la 1 i 3. 700. OOO. ' 

I s-a oferit pentru totul lei 700. OOO din care i s-au numărat lei 
540. OOO iar r stul a fost reţinut p ntru plata unor poliţe. A căzut jos. 
1 şinat. Revenindu-şi a fost silit să semneze că vinele de bună voi e. A 
semnat şase hi, tii al căror conţinut nu -l cunoştea . 

2. Rubin Uauchwarger, ve t eran ' şi decorat de război. Ofer indu -i-se 
lei 98. OOO pentru un imobil evalu at la 1. 400. OOO şi lei 220. OOO pentru 
mărfuri care au costat 1. 650. OOO, a căzu t leşinat şi a fost tran sportat 
acasă. La orele 12 noaptea, comisi a l-a vizitat ş i silit să sem neze că vind e 
de bună voie. 

Pentru ziua ele 6 decembrie au fost convocaţi să vină la plată restu l 
de negustori cărora Ii s-a preluat magazinul : . 

1. Fraţii Iancu şi Mişu Davidsohn al căror părinte . a fţtcut răz
boiul ind ependenţei cu gra dul ele serge nt major. Li s-a pr lu at magazinu l 
ele galanterie ; 2. Menahim Rabinowici a făcut' rţ1zboiul ş i posedă Cru cea 
omemorativă cu 5 bar t e . I s-a lu at ma gazi nul ele manufactură ; 3. Sami 

lacobsohn a Hicut războiul şi este decorat. I s-a lu at ma ga zinul de pi e
lărie ; 4. Simon Marcus a făcut r f1zboiul. I s-a lu at magazinul de aparat e'. 
electr ice ş i radio ; 5. Iosif Bercovici a făcut războiul. I s-a lu at ma ga
zinul de manufactură ; 6. Henri Perl a făcu t războiul. I s-au ridi cat 
mărfurile clin magazi nul să u de în călţăminte şi au fost tran spo rtat e la 
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inc1gazinul „Derma t a " ; 7. Solomon Zaharia i s-a luat un mic magaz in 
ci galanterie ; 8. Iancu Haimovici i s-a luat un magazin de pielărie ; 
O. Văduva Iancu Rosenthal i s-au plătit 20. OOO lei pentru mărfuri le 
('Valuat e la lei 300. OOO. 

X. Găeşti 

A. Confiscarea averilor evreieşti , 

Toate mărfurile din toate m agaz in ele evreieşti au fost ridi cate prin 
vio lc:nl,ă ~ii ameninţări de lcgionart, Unii comercian ţi au reuşit să salvez e 
o par te din marfă , plătind div erse sum e de bani. Cei ce au avut im obile· 
cili fos t siliţi să le vîndă , tot în urma violenţelor şi ameninţărilor . 

B. Evacuări în masă 

Toţi evr ii au fos t izgoniţi din locuinţe şi din oraş. Din 137 de su
flete car e se aflau la ·· Găeşti la r -censămîntul oficia l din 1930 astăzi nu 
se ma i află ni ci un evr eu. 

XI. Turnu-Măgurele 

A. Confiscarea magazinelor evreie~ti 

Tu1.uror comerci a nţilor evr ei li s-a u r idi cat prin violenţe şi ame
ninţă ri to ate mărfurile, plătindu-li-s 5- 100/o din valoar e . Au fost obli
ga ţi să semn eze ac te de vî nzarc către comercianţi creştini locali (de· 
exe mplu Sebast ian Crăciunescu). , 

S-a u cumpărat în acest mod ma gaz in ele următorilor com ercianţi: 
evrei : Ian cu Albert, Ilie Goldenberg, C. Nfirenberg, A. Gologan, M. Sil
herman, T. Seg alJ, Haim Haimovici, Solomon Jarchy, R. Aschendorf. 

B. Confiscări de bunuri 

Cu aceleaşi mi jloa ce s-a confi scat unora din locuitorii evre i din 
Turnu-Măgurele mobilierul din casă, aparatele de radio etc. 

XII. Caracal 

A. Confiscări de mărfur.i şi magazine 

M. Barat, come rţ de librărie, izgonit ]a 2 noi emb rie 1940, fără des
păg ubiri, din magaz in, din locuinţă şi din oraş ; doi fraţi, întemei eto rii 
firme i, au murit în război. Wolf Besen, comerţ de stof e :i hăinări , la 



'4. n oi~mbri e 1~40, _în timp ce era concentrnt, i s-a u r idica t toat e mărfu

_nle ~m n:i~ga~m ş1 :as~ d.e ~ani cu în tr egul conţinut. Soţia şi cop iii au 

ios! 1zg5m1J1 .d.1~ loc:lmţ~t ş1 dm oraş . Fraţii Haber, comercianţi de vinuri, 

·~m11;1do1 ra mţ1 m razb 01 ; a_verea le-a fost confiscată. Marcel Griinberg ; 

111 ti.mp ce era concentrat, 1 s-a confi scat av utul. Simon Schwalb; i s-a 

c onfi sca t avutul. I. SegaU ; i s-a confiscat avutul. 

B. Evacuări în masă 

Toţi evreii din Cara cal au fost somaţi să părăsească o raşul. 

XIII. Corabia 

A. Confiscări de mărfuri ş i magazin e 

l. Toni Zaharia, comerţ ~e. hăinărie . La 30 octombr ie 1940, în timp 

c.e soţ.ul era co.ncent rat , s-a u nd1 cat fără vreo despăgubire toate mărfu

r ~le dm magaz in de către o echipă de legionari. 2 . Sami Buton, comer

c ian~ de man1;1factură , confis ca te toate mărfurile. 3. Victor Pa covici, cea 

sorm car , confi sca te mărfurile ş i chiar bijut eriil e so ţie i. 

B. Evacuări în masă 

Toţi cei de rnai sus au fost izgoniţi din locuinţe şi din oraş. 

XIV. Buzău 

A. Boicot al magazinelor evreieşti 

. 1:?ate mag?zin _ele evreieşti poartă pe vitrine afr:1e cu inscripţia „Ma

~az m Jtdov_esc " iar m uşa magazinelor stăteau postaţi indivi zi ca re opr ea u 

int ra rea client ele i creştine . 

B. Desfiinţarea cimitirului vechi 

Se continuă lucrările în vedere a deshumării cadavre lor si desfiin

ţării cim itirului din str . Boiangiului nr . 20, care are o vechim ~ de peste 

100 de an i. 

C. Bunuri ale comunităţilor rechiziţionate 

. Şcoala primară de băieţi a Comunităţii evr eilor a fos t rechiziţiona tc:'1 

~~ o~upată de o ~nitate militară la 4 noi embri e 1940, împotriva dispozi

ţ1u111 lor ar t . 19 dm Legea rechiziţiilor. 

XV. Rîmnicul Sărat 

Şcoala primară a Comunitătii evreilor a fost r chi ziţionată de la 7 

n oiemLri e Qe ,tr:upele germane. 

XVI. Focşani 

Templul Comunităţii evr eilor a fost dărîmat de echipe legionare . 

1n timpul dărîmării a izbu cnit un in cendiu care l-a distru s pînă în temelii. 

XVII. Odobeşti 

Şcoala primară a Comunităţii evr eilor -a fost rechiziţionată şi ocu

pată de o unit ate militară. În ultimul timp şcoala funcţiona în localul 

S inagogii ; care însă din cauza cutremurului a dev enit improprie, astfel 

că a fos t închisă . 

XVIII . Bîrlad 

La încep utul lunii noiembri e au fost rechi ziţionaţi pentru muncă 

toţi evre ii din Bîrlad (negustori, profesori, m edici - dr. Zudic) . Intelec

t ual ii au fost eliberaţi numai după pro test ul int electualilor creştini, care 

.au ameninţat că vor ve ni la muncă alături de colegii lor ev rei. 

XIX. Vaslui 

A. Confiscări de aparate de radio 

Aproape to ate apa ratele de r adio ale locuitorilor evrei, a căror va

lo are însumează cir ca 2 milio ane de lei, au fost confi scate şi depuse la 

poliţie. 

B. Desfiinţarea cimitirelor vechi 

Comunit atea a primit notifi carea din part ea Primăriei pentru des

huma rea osemintelor şi desfiinţarea cimitirului, care are o ve chime de 

•pes te 150 de ani. 

XX . Huşi 

Şcoala primară a Comunităţii evreilor a fost rechiziţionată din luna 

mai 1040, de o unit ate militară. 

XXI. Răducăneni 

Şcoala primară a Comunităţii evreilor a fost rechiziţionată din luna 

,augu st de o unitat e militară. 

XXII. Tecuci 

Şcoala primară a Comunităţii evreilor este rechiziţionată de auto

.. rită ţi militar e. 
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XXIII. Botoşani 

Apro ape toa te apar atele de r adio ale locuitorilor evr ei au fost c0n 
fiscat - ~i depu se la Poliţie . 

XX IV. Bucecea 

Şcoala primară a Comunităţii vr eilor a fost rechiziţionată de le-
giona ri, de la 18 octombri 1940. . . . 

Toate apara tele de ra dio ale locuit orilor evre i au fost confi scate ~1 

depu se la poliţi . 

XXV. Hîrlău 

Şcoala primară a Comunităţii evreieş ti a fost rechizi ţionată din lu na 
mai ] U40, de Coma n dame ntu l 214 poliţie. 

XXV I. Dorohoi 

Rechiz.iţii de şcoli 

J . Şcoala primară de băieţi a Comunităţii ev reilor ; 2. Şcoala pr i
m. ră de fe te a Comunită tii evr eilor ; 3. Li ceul teoretic ev reie sc. To ate 
aceste asezăminte au fost ; echi ziti ona te clin lun a octomb r i 1940 de cătr 
Com an d~m entu l 214 poliţie. · 

XXV II. Săveni 

Şcoa la primară a Comunităţii ev reilor es te rechiziţionată de o com
pani e de grăniceri. 

XXV II bis . Pungeş ti 

A . Rechiziţii pen t ru muncă 

Toţi locui to rii evre i, in difere nt de s x şi vîrstă (bărbaţi, fem ei, bă
t rin i, copii), au fost scoşi la munci silni ce (măturatul stră zilor, curăţitul 
coşurilor, construir ea unui drum te.). Un ele munci au fost făcute în fo .. 
losul pe r son al al dlui J ack Marcopol, m are propri etar din tî rg . 

B. Evacuări silite 

I~ac Casiel, decora t în cam paniil e 1913, 1916 şi Hll 8 ; Kisil Casiel , 
Iancu Abramovici, Lupu sin Lupu, Mar cu Rosentzweig; născuţi şi cres
cuţi în tî r , din părinţi născuţi şi crese1.1ţi în tî rg . Toţi cei de mai sus, 
comercianţi ,i pr opr ietari ev rei clin I ungeş ti, au fost convocaţi în ziu a 
de 22 noiembri e Hl40 la Primări a Tîr g ului und e dl .Jack Mar copol le-a 
pus în ve dere : 
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a) pînă la 10 dece mbri e să părăsească tîr g ul ; 
b) dacă nu vor executa ordinul, dl Ja ck Mar cop ol „va da drumul 

n ebunilor şi va fi vai ele ei" ; 
c)" dacă se vor mut a în alt e case din t îrg, acelaşi domn Mar copol 

va d~t foc lo cuinţelor lor ; 
toţi cei de m ai sus au tr ebuit , sub tero are , sJ semne ze o de l araţie 

că vor părăsi tîr gul de bună voie şi nesiliţi ele nimeni , iar cl acă nu vor 
p leca , nu vor avea nimi c ele r ecla m at în cazul unor evacu ·'iri s ilit e. 

C. Confiscări de bunuri 

Cu prilejul convocării la Primărie, dl J ack Marcopol a pu s în ve
de re tuturor comercianţilor să pr edea toat e mărfurile din m agazin e cu 
bon ;a dispoz iţia d-sa le . 

X XVIII. Bra~ov 

A. Confiscări de bunuri ale cultului şi ComunHăţii 

La 16 noi embri e 1940 au fost ocupat e de legion a ri im obi le! Co
munităţii evr ilor de rit occid ent al din str. Mureşenilor nr. 3 l în care se 
af lau : Sinago ga , Şcoala primară , Şcoala mixtă industr.ia l ă , locuinţa Şe
fulu i Rabin, Azilul de bătrîni, Birouril e Comunităţii. 

B. Boi cotul magazinelor evreieşti 

intr e 16- 21 noi embri e 1940, 800/o din comercia nţii evr ei, depo se
daţi de avutul lor, au fost siliţi să cedez e ac tivul com er cia l Mişcării 
leg ionare sau unor per soane parti culare. Prin ameninţări, violenţe , un e
ori prin tortură , s-au confi sca t în cîte va zile averi de zeci de milio a ne, 
obligîndu- se comercianţii evrei să semn eze contra cte potrivit unor 
mod el e . 

Comercianta Rosenberg, r efu zînd semnare a, a fost tor-tu ra tă la se
di ul legionar o zi întreagă , pî nă cînd seara, cu puterile sfîrşite , şi la 
rugămintea soţului, a cedat şi a semn at. 

Cizmarul Mauriţiu Fischman, refuzînd să semne ze un act de dona
ţ iune a întregului său avut către Ajutorul legionar, a fost du s la legiune , 
u nd e a fost bătut şi maltratat pînă a semn .at. Azi e muritor de foam e. 
Avea în ateli'er scul e , mat erial e şi mărfuri g ata în valoar e de pes te 300 OOO 
Jei. Contra ctele s-au făcut, part e p e num ele Mişcării legionar e , part e pe 
n u.mele unor per soane p articulare, prevăzîndu-se. un preţ arbitrar. In 
u nele contracte se recunoaşte că s-ar fi primit şi preţul, deşi semn atarii 
n -au primit nici un leu . 
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XXIX. Făgăraş 

Confiscarea magazinelor evreieşti 

Toate prăvăliile evreieşti au fost preluate la 21 noiembrie de către 
legionari. ·l·ţ· · · 1tări si violenţe să: Toţi comercianţii evrei au fost s1 i i pnn amen!r . ~ . 
semne~e contractele de vînzare în alb: Se pro_ced~aza .acum 1~ mv en ta
rierea mărfurilor. Majoritatea magazmelor smt mchise, . purt!~d afişul 
,,acest magazin se va redeschide luni sub conducerea legionara . 

XXX. Sibiu 

A. Boicotul magazinelor evreieşti 

De la 20 octombrie 1940 toate magazinel~ evreieşti poartă pe vitr ine 
afişe cu inscri~ţia „PRAV ALIE JIDOVEASCA". 

B . Evacuări în masă 

In ~ltima săptămînă a lunii octombri e toţi evr eii au yrimit _son: a
tiun e de eva cuare imediată a locuinţelor. Siguranţa Gen eral a ~ Slatul~ 1 ~ 
~rdonat ridicarea aces tei măsuri şi cu to ate ac;s.tea ~Ia.d~r Stern, str. ret 
Stejari nr. 4, a fost eva cu at din locuinţă ş i sta rn P,1vmţa ~e la 2: oct_?m; 
brie · doctor Alex . Antal, medic din str. Carmen Sylva nr: 1~, s-~ vazu ,.. 
evac~at tr eptat din cel şapte cam ere : înt îi. din patru, apo i . dm alte d~u 'l 
si la 7 noiembrie si din ultim a od aie ; Moise Rosenthal,. ?m str. _:R,~ge_ 
Carol în noaptea de 7 noiembri e 1940, şi-a văzut mobili erul zvtlit .:i: 
stradă de către O echipă de legion ar i ; Emeric I{. Goldenb er g, m s t . 
Franci sca nilor, unde două familii oc:upau . patru ca~ere, a . fo~t ~vacua~ 
din pr im ele două la 7 noi embri e ş i dm ultim ele doua a doua z1, la _8 n? 
iembri e 1940 ; treizeci şi patru de familii au fost complet evacuate d1 
apar tament ele pe care le ocup au. 

XXXI. Orăştie 

A. Indcmnuri violente la lichidarea, 
închiderea şi confiscarea magazin elor evreieşti 

In cepînd · de la 6 noi embri e 1940 au fos~ închi s: ur1;1~to are le ma ~a~ 
zine evreieşti de către legion ar ii Ola~iu I?n ş1 Ta::ie, msoţ1ţ1 .de u~ ga.rdrni.::, 

ubli c . care au pus în ved ere comercianţilor ca m t erm en de . 1::> zil~ s.-. 
ii chide,ze m agaz inele vînzînd mărfurile unui com erciant ~-reştm : .I• r_ie~': 
si Albert Rubinştein ; Iosif Lobştein ; Ludovic Ma~ler ; Grunfe!d S_•m.10 

• 
Marghel Wilhelm ; Nicolae Rosenfeld ; Jăger Samml ; Roth Des1derm , Ja -
ger Dc sideriu ; Bauer Carol. 
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De la 7-25 noiembrie 1940, 8 din ce i 14 negustori evrei din Orăşti E:"' 
1111 l ichidat comerţul, vînzînd mărfurile pe preţuri derizorii . Prăvălii! · 
I ' Ir au fost ale acestora S-au red eschi s. 

Ceilalţi şase au trebuit să făgăduiască domnului prefect al jude 
(11lui că vor lichida, ceea ce s-a consemnat într-un proc es verbal în cheiat 
1·11 prilejul anchetei făcute la 25 noiembrie 1940 din ordinul Siguranţei 
! :rne rale a. Statului. Prăvăliile acestora au rămas în chi s . Sublini em că , 
111 cursul anchetei dl prefe ct al judeţului a cerut locuitorilor ev rei de
t ' i Hraţii în scris că nu au a se plîng e de nimi c. 

B. Boicot al prăvăliilor evreieşti 

Pînă la confis carea magazinelor, acestea purtau p e vitrin e afi şe CU L 
In scripţia : ,,ATENŢIUNE. PRA V ALIE JIDOVEASCA - CREŞTINII NU 
INTRA". 

C. Confiscări de aparate de radio 

S-a u confiscat din locuinţele parti culm c aparate le de r adio ale ur - . 
111··1torilor locuito r i : Alb ert Rubinş tein , Ludovi c Ma hkr, Grunf eld Simion, 
lîot h Dcsideriu. · 

D. Evacuaţi în masă 

Toţi evr eii au fost somaţi ca pînă la în cep utul lunii decern bri c să · 
p[1r(i sească oraşul. Cu prilejul anc hete i făcute la 25 noiembri e, dl pre
fect al judeţului fl un edoara nu a declar at di această măsur/'.1 ar fi fost. 
l'id i cntă . 

XXX II. Ocna Mureşului 

A. Maltratări 

Eugen Cohn, com erciant, a fost ar estat în seara zil ei de 13 noicm- 
l>rie de un g rup de 6 poliţişti ş i 15 legion ari, care l-au condu s la primărie, 
unele a fost reţinut şi maltr atat timp de 9 zil . 

La 22 noi embri e a fost condus la Poliţie şi din nou bătut şi ma l
ti"atat pentru a da o declaraţie că în anul 1936 ar fi in sult at pe Căpi tanul 
I .r iunii. 

Declaraţi a a făcut-o legion aru l Groz ea, car e, avîn d în 1936 o dator ie· 
f~1ţ ,1 de dl. Cohn, pe care nu a achitat-o, acesta l-a dat în judecată. 

După ce au obţinut declaraţia, leg ion ar ii l-a u m ai bătut şi apoi 
l-au el ibera t. 

Ingrozit, dl Eugen Cohn a venit la Bucureşti, und e s-a prezen tat, la 
7 noi embrie, la camera de gardă a spitalului „Iubire a de oame ni" , on s

latî ndu-se echimo ze în regiunea interscapulară , contuziuni şi echimo ze 
1n regi unea fesieră. 

Hîţsch Geza, funcţionarul dlui Eugen Cohn, a fost şi el bătut şi 
ma ltratat odată cu stăpînul său. 
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XXX III. Gura Humorului 

. Magazine evfcic~ti închise 

Iacob Apter, Solomon Rosenberg, Katz Nusăm, Marcus Verner, iVIar
cur; l\ ltschuller, David Elenbogen. Toţi aceştia au închis magazinel e p en 
tru cîte va minut e în ziua de 5 octombrie 1940, zi de mar e sărbătoare 
evreiască, pentru a merge la Sinagogă. Drept pedeaps{ t, dl prefect al ju
deţulu i Cîmpulung a dispus în chid er ea magazinelor şi r etra gerea autori 
zaţiilor de funcţionare. Cererea de redeschidere, făcută· după tre ce re a de 
o lună şi jumătate, a fost respinsă de dl prefect al judeţului. 

XXXIV. Vama 

Evacuări în masă 

Toţi locuitorii evrei a i tîrgului Vam a au fost somaţi, la 18 noiem 
bri e H,4 0, ca în cin ci zile să părăsească oraşul, comuni cîndu-li -se că ace ·t 
ora ~ a fo s t transformat în comună rurală. 

După cu m sî nt em informaţi, evac uar ea s-a făcut cu forţa şi as tăz; 

nu ma i există în Vama n ic i un evr eu. 

XXXV. Rădăuţi 

Evacuări silite 

7L) de familii de evre i refugiaţi din judeţele Suceava, Cîmpulung şi 
Rădă uţ i , unde trăiesc din caritatea corelig ion a rilor, au fo st somaţi, în ziua 
<'le 8 d ' ce mbri e, să părăsească orawl în 24 de orc . 

XXXVI. Cîmpulung (Bucov ina) 

Exproprieri urbane 

Leib Schafer, str. Iancu Flondor ; David Drach, Şoseaua Naţională , 

pr ec um ş i alţi proprietari de im obile urbane şi-au văzut proprietăţile 
s ituate în centrul oraşului expropriate prin pro cese verba le, purtînd 
-en-tete -u l Ministerului Economiei Naţionale. 

Se spune, fără a se fi confirmat oficial, că pentru a · se da aces tor 
expru prieri o aparenţă de legalitat e , s-a fixat raza oraşului la o distanţă 
de cît eva sute de m etri de centru, pentru ca r e.stul să fi e con sid erat ru 
ral. Chiar aşa fiind, exproprierile sînt ilegale. 
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XXXVI L Dorna Vatra 

Confiscări ele bun uri 

Comercianţilor de papetărie s i librărie S imon Landau . i S. Zimmet 
li s-a pu s în v eder e de că tre Prin~ăric că nu mai au voi e a 'vind e re chi -
1.itc ~colare ş i ca atar să pred ea aceas tă ramură din comerţul lor : pri 
mu l, unui domn 1-ia ul esc u, fnt e al primarului, iar al doi lea , unui tînăr 

din B t,cureş ti. ca r e vor xe rcita corn rţul 1n a clcaş i prăvă lii , după norm e 
lloL[tr.îto ele Primărie . 

Magaz inul S. Zimmet a fost în chis , pun1ndu- se l acăt. 

XXXVII T. Aiu d 

A. Maltratăr i (terorizări) 

Eman ue l Hartrnan, com erciant d in Pi a ta E lisabeta n r. 15 a fost ri
dica t clin pat într-o no apte (pe Ja 20 no ie~br ie) de către ch ~storul Po
liti c i din Alba -Iulia ş i aj ut orul de primar din Aiud, condu s întîi la Poliţie 

, i apoi în p ar cul oraş ului, und e, sub ameninţarea revolver lor , a trebu it 
,t1 pEitcască o importantă sumă de bani pentru a nu fi bntut si a fi 
r·lil>crat. · 

Lei fel s- a pro ce dat cu mai mulţi loc uit or i ev r ei din Aiud. oam eni 
cu starc-. 

B. Con fi scăr i de rnagazi ne 

hrael Ad olf ş i fiul, m agaz in ele fi cră r· i c , Piaţa Eli sab eta nr. 15 ; E ma
nue l Hartman, ma g azin de manufactură, Piaţa l~lisab e ta nr. 15; \Veis s 
And rei, dro gherie ; Bella Bercoyic i şi fiul, ma ,gazin de stofe şi confe c
ţiuni; Fischer Iacob şi fi ul, ma gazin de manufactură ; Martan Ioan, ma 
(;(az in de manufactură ; Fenichel Andrei, ma gaz in de co lon ial ' . 

Toţi ce i de ma i s us au fo st vizita ţi, la sfirş ilul lun ii noi embri e , de o 
C0rnis iurw care lo-a pus 1n veder e ,,din ordin de sus " că toate p răvălii] 

evre ilor tr ec în patr im on iul s ta tului. 
În consecinţă, la fi eca re ma gazin s- a pus un cle i •gat al Mişcă rii 

legion are cu mi siune a de a condu ce ma gaz inul - p a troni i răm înînd 

simpli salc,r iaţi - de a păstra ch eil e nrngaz inului ş i ale Ccl'ei de b ani, 
de a în ·asa toat e sum ele cc pr ovin clin vinza n · şi de a iace după bunul 
lor plac p lă ţil e şi cumpărăturil e. 

La 5 dece mbrie• , comercianţii au fost vizitaţi din nou de accea'}i 
com isiun e , Ja care s-a a l ăturat dl Colh o11. comandant leg ion ar al jud e
ţului Alba, ca r e le -a ce rut să inv entarie ze m{1duril c şi să înaint z oferte, 
întrucît „din ordin de sus" ,,to a te magaz in ele evre i eşti urmează a fi pre
lua te, căci în judeţul Alba nu mai pot rămîn c comercianţi cnei" . 
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C. Confiscări de mărfuri 

Israel Adolf, comer ciant de fi erăr i e, a fo s t viz it at de c:i:'1trc chcsror uT 
Poliţiei din Alba-I uli a, a jut orul ci pr im ar d la Aiud ş i şc.,Jul po i ţ i ci 

J\ iud , car a u socotit în n eregulă a utori zaţia ci funcţionare a ma gaz inulu i, 
înt r ucî t nu sî n t prevăzute bi ciclet ş i a lte mi:'1riuri simil are . 

In con sc intă i-a u conf isca t mărfuri în valoar<' de 200 OOO le i pc 
·ar e, d up i:'1 cî teva ~ile, le-a u r evî ndut ncelui aş i comerci ant. 

A rh . St . HuC"., fo nd NI .A .I., clO-". 2,' lfl -10, f. 36-li l . Pnblirnt d e M. C'Clr p, C.N., 
ml. 1,p . .I l' l- 160. 
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RAPORT JUDICIAR DESPRE SCHINGIUIREA ŞI LEGAH EA LA 
„STîLPUL INFAMIEI", ÎN JUD. CONSTANŢA 

ln se~ira de 18 ianu ari e, a fost aduc; la Hir sov a corner i·intu l A lex . 
Spicghcl de 6 1trc Pctr [on ş i J\ndr·c i Ccorg seu, ridi cat de la domi cili ul 
si:'1u din Con s tanţa şi tran spor tat la ITir·şovu , cu o maşin i:'1 ci, pi , 1 ţ :1 . pc 
cnr c 1-·ciu obli gat să o p l·"1tcasci:'1. 

Au ajun s l1a Hîr .5ow 1 l a orele 21, cî nid i- ,JU dez legat pe 0e il nlţi tre i 
dcţ.inuţi de la stîl pul infami ei ş i s-uu du s cu toţ ii fa se d iul legionar . 

A ici , Pet re Ion a chemat pc alţi doi indivi zi cc fu se · 0ru blliu ţ i la 
s diu cu două, tr ei zi le m ai înaint e , anum e /\] ex. Vla sc 5i Ni colae• ' las . 
şi i-a u obl iga t pc act'ştia să-l bată p A lex . Spieghcl. 

Nemulţumiţi de cum loveau acc~lia, deoarece fiind ri:'1u bc'"1t uţi n u 
aveau putere . au obligat pc' d eţinutul Cristea să-l bată m ai depart e, i1i cu m 
ni ci aces ta nu lovc u cum fr ebui c, a în ce put si:'1- l Jovt'asc;'.i Pt'Lrc Jon . 
îm pn ' un i:'1 cu aghiotanţii si:'1i : Jon C earnba .:u. Vasi le Manu şi lon Ione scu. 

/\ lcx. Spit'g hel a fost dezbrăcat ele pant aloni ş i d escălţat cit' glw k, 
întii1 s pc o m as,} u Jaţa în :jos. l egat ele musă cu [rîn gh ii pes te picioa re s i 
umeri, şi i s-au apli ca t cît cva s ut e ele lov ituri pes te mijl oc, fos0 ş i L1 1.Jlp i . 

Masa pc c·1rc c1 fost legat era dt'st in a ti:'1 spec ial acest ui scop, fiin d 
b{itutZ1 în cui ele clwiunwa. sp r t' a nu se mişca. In timpul b si tă ii , P c lr Jon 
com,mda să s bată „ la patru ciocan"' , ca la fi c• ră ri c si lov itur ile se apl i
cau de patru persoane în acc la5i tim p. 

Cî nd v ictim a a căz ut în nesimţire. a fost dczlL•ga tc1 ele pc mas„i . 
şi a fosL luat la rî ncl Cristc'a Pop seu şi Costea Bo ian ; a ·csto ra îns,1. apli 
îndu -li -se un număr mai mi c de lov ituri deoa rece fu c;cscrii bătuţi ~i ma i 

lnilint '· 

5G 

Lui Al ex. Spi cg h ,J, clupă bătaie , i s-a scos membrul pe n tru a se 
rn ns lala da ci:'1 es te evr eu . Cu această ocaz ie i s- au ap licat ma i rnult c
l<>vi luri ci c ravaşe şi pes te nwmbru. 

Dimin ca ta următoare , to ţi aceşti p atru deţinuţi au fo s t kgaţi la 
s lilpul infami ~i, und' au fost ţinuţi pîn ·=i la orele l ~: _ _ 

Se mcntioncază că, deş i temp eratu ra era foart s<·;1z11ta, Alex-. 
, 'pi eg h c l a fo .~t ţinut legat la sW p, nUJma i în cio!'api., deoa rec e pi cioa re le 
l'iincl um fl ate d in cauza b2iti iii, nu se m ai put ea î ncă lţa . 

ln timpul cît se g ·"1sc a k 'ga t la stîlp, leţionarii au ch; 1~1at co1~iii l~e 
scoală primară s i i-a u îndemnat să zv,rlc 111 ci cu bulgari de zapada. 
;.cca ('C s-a si făc ut. Aceasta se poate consL1ta din fotog raf ia anl'x ă . Tot 
în timp Ct' ~ra la s tîlp, cum !\ lcx. Spicgh cl din c~uz~1 sufcrinţci nu n~a~ 
put0a s:'i-ş i ţie capul r·iclicat. 1 s-a tr c ut p sub ba r b1c un Janţ c,irc sa- ~ 
sush 11<i capu l, l a nţ cc i s- u scos mai tîrz iu pen tru a nu se s tran gula ş 1 
i s-~1 pu s în sc himb o ţepuşe ele le mn cu un capăt spr i:jinit ş i ce l ălalt sub 
ht1rbic. A c'asti:'1 ope raţiune a făcut-o leg ionar ul Ion Şc_rbăncsc u_. Tot 
tim p ul cît au s ta t l egaţi la stîlp au fost ~ăziţi de _că tre sc~ttr:e lc le !onar c, 
înarmate u armă milita ră, ca re se sc himbau dm doua 1n doua ore , 
în tru cî L nu puteau r ez is ta m ai mult , din au za frigului . . 

După orele 16. au fos t du şi la se diul leg ionar, unel e li s-a dat de 
rnî nc.irc si r om de bă ut. A ici. Al ex . Sp ieghcl a dece da t p la ore le 21. 

Petr:c Ion. anunţat desp re ac s t fapt, a v e nit la se d iu ş i, v,izîndu-J 
pe A lex. Sp ieg hel mort , a d isp us să fi e dus la spit a l, _ amc~ inţî~d pe 
ce il alţ i tr e i deţinuţi că vor p i:'1ţi la fe l, clac ''i vor spun e ·u1vr1 ca Sp1eghel 
;1 muri t la se diu. 

T ot cu a castJ ocaz ie s-a l ă u dat că va fi de corat pentru că a om orît 
un jiclun . . 

Ci nel a ajun s la spit a l cu cadav rul lui Sp ieg hel , med tcul a co nstatat 
m o,11 i·cu lui, ş i a di sp us sJ f.ic î naintat la morgă. . . . 

S-a făcut aut ops ia cadavrul ui de către m edi cul leg is t ~tl P a rch ct ul m 
Conc;la ni;a, ş i s-a con statat că moart ea se datoreşte tr<.1.uma~1sm:lor. 

Se anexează cop ie ele pC" av izul m edi ca l a l m cd1c~ J:11 ;l g1 sţ. o foto
g rafi . rcprczcntî nd pc cei pafru in şi Ja s tîl~ul in îa m1~1 ş 1 cop ie ele pc 
re chi zitor.iul cle<:>chi s de par chet. A!Ctul m ed 11co- lega l d in ~nre _se poat<: 
ve dea în mod ami:'1nunti t cc leziun i preze nt a ca davrul lm Sp 1egh el, ş 1 
ca uza morţii, s-a îna i ~l at de noi spre aprob a re a .Comi siun _H . mcd ic~
lega lc cu nr . 72:1 d in 30 ic1mn ric l<J41, ;1stfe l că nu p ut em trnnr te c:opr 
<;;i de pc acest act. 

Jude ·ă to 1 · ele in s trucţie. Cab . I T rib. Constanţa, 

(ss ) in desc ifr abi l 

Sv prcciz<'ază de no.i d i folog 1·afia ancx_ă s-a CXVCCL~tat_ ~c . către \ 111' 
fot ogr af ambulant, din o rdinul lu i Pet re l on Ş L a fost ra sp md1ta in pubh c. 

No i n e- am pro cur ut·-o cit• la Joto'5raful Băl ăncscu. 

Jud e (1tor ele in strucţie. Gref ier (ss ) G. BANU 
(ss ) ind cc;cifr abi l 

P c m;ir gi nca prC1p,1~li c i. po/. I, p. 232- 233. 
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EV REI DIN BUCUREŞTI UCIŞI iN TIMPUL REBEL IUNII 
LEGIONARE (21- 22 ianu ar ie 1!)41) 

1. S igm u ncl Colli n, str. Mînt ul easa nr. 12, com er cia nt, cas ier a l 
Rep r zentanţoi Comun:ită ţii Evr e ilor din Buc urcş L i , ve te ran al dizboa ie
lo r di n 1913 ş i 1916- 18, deco ra t cu ,.Avî nl u l Ţci rii" , ,,V ictor ia" şi 
,,Cr ucea Comemorativă ". 

2. Is idor Goldştei n, st r . Lî nZir ie i nr . 25, sec r eta r a l Co muni t ·Hi i 
Evre ilor din Bucureşti , vetc,r a n al r.c1zboa iclo r clin 1913 ş i H!Hi-i'8, 
dec or at cu „Avî ntul Ţări i." ş i „C ru cea Comemora t i vă ". 

3. Sami Roeder, str . Dobr ici nr. 7, fa rm acis t , m a ior în r ezerv[1 
pro veni t d in ac t iv ita le , vetc• ra n a l ca rnpa niei Hil (i- HJ18. 

,1. Franc;;ois Heller, s tr . Sf. V ineri nr. 1:3, or[ a n de rZizbo i. 
5. Ida (Edu ar d) Braunştein , In t ra rea Cole ntin ei n r. 6, fu n c ţ i ona r , 

v tera n şi rănit în camp a ni a 1916-HJ18. 
6. Corneliu Solomo n, Calea Du dest i nr. 28, in g iner cl1im ist , fi ul 

lu i Al. S olomo n, fa rm acis t, colon el în r~zervă, ve teran ş i r fmit în cam
pa n ia HJ16- 19J.8. 

7. Marc el Bank, str. V as ile Lască r nr . 2G, f iu l lui A. Ba nk, ve teran 
al r Ztzboiului 1916- HJ18. 

8. Rod rigu es Br ickman , s t r . M iha i Vodă nr . 9, f iu l l ui Jacques 
Bri ckma n, v e l ra n ş i r imit în r i1zboiul lDHi- 1918 . 

9. Mois e Boiang iu , str. Pe tr e Car p n r . 22, fi u de vetera n al carn -
pa ni ei 1916- 1918. 

10. Avr am Sc he in , str . Vu lt uril or nr . 48, comerc ia nt , ve lern n al 
războiul ui 1916- 1918. 

11. Mayer Mar cus, st r . Sf. Vi neri nr. 13, vete r an al campa niei 
1916-19 18. 

12. Leon (Le ib a) Ro senth al, B-d ul. E lisabeta nr . fi, veteran al răz-
boiul u i 1916-1918 . 

13. Reb eca Ro sc nth aL, B - d ul Eli sabeta n r . G, so ţi a ce lu i ele m ai sus. 
14. He nry R ose ntha l, B- dul El isabe ta nr . G, f iul celor de m a i sus. 
15. Lazăr Bălan, str . Trinităţ i i nr . 25, g inere le celo r de m ~1i sus. 
16. Moise ·1, rân ghi eru, Intr ar ea Colentinci nr . 15, co me rcia nt, vete

ra n al cam pa nie i 1916- 1918. 
17. Ha im Frf in ghi er u, Intra r ea Colc n t ine i nr. 15, f iul cel ui ele 

ma i sus . 
18. Osc ar An dre i, str . Petre Loc usleanu nr. 4, come r c ia n t , vete ran 

al războ i u l ui 1916- 1918. 

19. Jn g. Pe ppi Ion e l H ir sc h, str. P et re Lo custea nu nr . 4, g inere le 
ce lu i de ma i sus . 

20. Ian cu Gu tm a n, str . S in ago ia nr. 9, funcţ ionar. 
21. Jose[ Gutm an, st r. S inag oga nr. V, fr atel e celu i de m a i sus . 
22. Hc rm a n Mor ge nste rn, st r . Mîntu leasa nr. 34, com er ciant . . 
23. S ull y Mor gc nste rn, str . Mîntu leasa nr. 34, fiul celu i ele 

ma i sus . 
24 . Bernard I(a nfman , st r. Termop i.le nr. 4, comercia nt . 
25. J ac qu es J(a ufma n, str. Termop ile nr . 4, con1er cia nt, f iul celui 

ele mai sus . 
26. Dav id G ri.inberge r, Calea Moşi lor n r . 110 . • 
27. Ti beriu Gr i.inb cr gcr, st r . P icto r Lu chi a n nr. 12, fiu l ce lu i de 

ma i sus . 
28. Dr. Elia s Berg hoff, st r. Vo iniculu i nr . 8, m edi c. . 
29 . Leon R lim cs . str . Voin iculu i nr . (1, :fost avo ca t , cumn a tul ce lui 

ele m ai sus . 
30 . Ia ncu Aron, A lee a So rclone i n r . fi . 
31. Ian cu S . A ron, A lee a So rclonei nr. 6, văr cu cel el m a i sus. 
32. P in cu J(a tz , Al eea Sorclon ei nr. (1, fo st avocat. 
33. Millo Be ill c r, st r. Mar ia Ro se tt i n r . ]6 , fo st avoca t. 
~l4 . Bo ri s Br a no ve r, s t r . Lu caci nr. 33, fa rm acist. 
35 . Io sef Wciss man, st r . M ih ai Vodă nr. 21, com er cia nt. 
3(i. Moi se Mar iasis, st r. P opa Farca ş nr. 39, prof esor. 
37. Osias J(o pstii ck, str. Sf. Ion No u nr. 32, ca ntor al Tem p lului 

Cora l. 
38. Doh er A lex andru, str . Dr. Sch ach m a n nr. 3, bl ă n a r. 
:19. Moise Or cko\.vsl<i, st r . En ăcl1 i ţă Văcă rescu nr . 45 . conducăto r 

al Of iciu lui Pal c·s tinian . 
40. Sa muil B ill c r, str. Colon el Or ero nr. 20. 
41. Samuil Gla sbe rg, Hot el Sp lend id (prov inci ). 
42 . H crzb crg Max imili a n, st r . Auro ra nr. 19. 
43. Iaco b l( at z, str. M ircea VoclZt nr . 2 b is . 
44. N oe Ro se nzwe ig, s tr. Olte n i, n r. ()13. 

45. Iosef Be rcovici, Calea Dudeşti nr. 7. 
46. Lazăr Be rth a!, Calea Moş i lor nr . 88 . 
4 7. Na ta n S trul ov ici, str. Ham ei LI l LI i nr. 11. 
48 . Mişu Ka ufm a n, st r . Vu lturilor n r. 2G. 
49. H erman Silb erste in , str. Căp i ta n Preoţescu nr . 41. 
50. S trul P e nchi s; str. Gener al F lor esc u nr. 15. 
51. So lomon Adesse r, str. Ncg oi n r . 34. 
52. Ma nasse Coh e n, str. P e t re Carp nr. 22. 
53. Ma r cus Michcl Mih a il . Calea Moş il or nr. 332. 
54. I s idor Ka tz, str. Pit ago r a nr. 10 . 
55. K lein A ndr e i, str . Dem. T eodor esc u nr. 11. 
fiG. Ema nu el Silhe rş tein, str. Dr . Iu liu Ba r asc h. 
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·57_ ~alm _an Sufrin, :t r . Sf. Elefterie nr . 11 bi s. 
58. Şapsa Da sca l, str. Sf. Vineri nr. 1. 
59. Leon Marcu s, str. Sf. Apo stoli nr. li8 . 
GO. lsi Galantcr, st r . Sf. Apostoli nr . 59. 
61. Iosif Marcov canu, str. Sf. Vin eri nr. 8. 
fi2. Heinrich Sabctay, str. Raion nr. 25. 
63. Moi se I .Hcrşcovici. st r. Pitagora nr . 20. 

f
~;- LMa~ccl Gervirtz, si r. Parc ul Be rin de i nr . 10. 
1::i. azar Ruclich, Calea VăcJ reş ti nr. 71. 
~o

7
J. 

8
Motzu Goldcnştein, st r. Ion Puşcasu nr. 11. 

n . , ain Hab cr, Şos . Măgurele nr. 57. · 
~~- EJean J~1

1
cqLucs

1 
Adlesbcrg, st r. Mir cea Vodă nr. 38. 

o.. mano, c i )ovic i, Ca lea Moş i.lo r nr. 356 . 
70 . Solomon Pcchcr, Ca lea Moşilor nr. 78. 
71. Osca r \Vcchslcr, str . Lab irint nr. 22. 
72. Mişu Rottman , st r . Cantem ir nr. 44. 

7
7
4
3. MMilah Goldbcrgcr, B-du l Elis abe ta nr. 12. 

. cer lancovi ci, s tr . Mumul ari nr. (i. 
75. Schcer Gh eorghe, s tr . Dr. Marcovici 111-. 3. 
76. Mişu Gold schHigcr, st r. Donici nr. 3(-i. 
77. David M, Aron, Calea Dudeş ti, nr . 119. 
78. Sandu Katz, str . Oltar ului nr. lG. 
79. Isac Gri.inwald, Calea Dudeşti nr . 1G9. 
80. Neubau cr Leon, str. P itago ra nr. 3. 
81. Herman Bcrcovici, J -du l Mărăsest i nr. 3 
82. Zalic Da vid, str . Costa l1e Bă l ă~e~cu nr. Î4. 
83. Ar nold l(rammcr, str. Ju stiti ei nr. 61. 
84. Nathan Goldm an, B -dul Ca~·ol nr. 57. 
85. Leon Goldcnbcrg, str. Fraţii I-I illel nr. 24. 
8fi . Manassc Rcichman, str. Corbe scu nr. 52. 
87. Lazăr Gri.inbcrg, st r. Bărăţiei nr. 40. 
88. Lază.r Klein, str. Ciocan ul nr. 30. 
89. Alexandru Davidovici, Calea Mosilor nr. 78. 
90. A izic Iose f, str. Trinită ţii nr. 23. · 
9] . lo sub Lupu Iancu, Pa rcul Ber ind ei str. F, nr . 25. 
~l2. Ghcrş Rei sman, Hot el Univer sa l (prov inci e). 
9:J. Uşer Aron, Hot e l U niv ersa l (pro v incie ). 
94. Iuliu s Ranch , Hotel Bul eva rd (provin cie). 
95. Oscar Berman, str. Cantemir nr. 80. 
9fi . Nachum Bclilov ski, dr ., Iaş i. 
97. r'\r on Hcrşcovici, Calea Mosilor nr. 7G 
98. A ur e l Ran ch, Hot el B uleva.rd (prov in ~ie). 
99. Carol Landman, Ca lea Moşi lor , nr. 78. 
100. Naftu le Hcrşcovici, Parcul Mi ca nr. ] 5. 
101. Punu Ob erman, B-d ul Mar i,a nr. 2. 

102. Fro im Griinbcrg, str. Biseri ca Amzei nr. 8. 
103 . Avram Gavril, Calea Vi ctori ei nr. 2. 
J 04. Willy Heidcrman, str. Leo n Vod [t nr. 2. 
105. !Vlarccl Blum, s_tr. Flor ilor nr. J.Ll. 
106. Lazăr Schacffcr, st r . Nerv a Traian nr. 51 . 
107. Hofmaycr Carol, str. Mir cea Vod i:'t nr. 2 bis . 
108. Lazăr Buja ker, Ca lea Şerban Vodă nr. 31. 
109. Emanoi l Isovici, Hotel Univer sa l. (provincie ). 
110. Wi lh elm Mar covici, st r. Aurora n r. 46. 
111. Max Hcr?cov ici (Cerbeanu ), str. Del ea Ve che nr. 69. 
112. Baruch Granovski, str. Spătarulu i. nr. 32. 
113. Hcr'.- Lc ibovici. 
1 t . Mony El ia:;. 
115. I. Simionovici, Doroh oi. 
t I (î. D. /\skcnasy, B-d ul l\/f t1răşcş ii. 
1 t 7. Cadavru neidentifi cat, pr edat societ[iţii „Sacra". 
1 Ul. Cadav ru necunoscut, in cin era t la „Cenuşa". 
l J 9. 
120. ,, 

JVT. Curp . C.N. i-ol. f. p. 370-37 3. 
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CITE VA FRA GMENTE DIN ACTELE REBELILOR CARE /\ U 1IVIPINS 
Ţi\RA Ş( POPOH,UL ROM J\NJ~sc LA UN PAS DE pH,i\P/\STlE 

„Co ndu ci:'tiorul cn inform al d 1 rebe lii vo r ataca în nurn ;1r fonrtc 
m a r . pc coloan e , prc,şcclinţia cons ·iJiului dr' rninhtri p(' ca re vro iau s-o 
ocup (' cu ori ce preţ . 

Informa tiunil e mai ari:'1tau că rebe lii a u începu t să se cleclea la acte 
de ban.eliti sm ·(jafuri, devast ă ri, in ce ndii, om orur i) aţît ~supr a l~cu:itot~il~r 
rom~111i ncvinovati cît mai cu scam[ 1 în ·art ier e cvrc1 cşt1 Ducl cştt ŞL Vaca
reşt l, unde s- au exec ut at adevăr,ate pog romuri". 

„ P.'l r unrn Vremii", anul X, nr. 78G2, G Jebnwri c 1941 
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PIERDERI CU PRILEJUL REBELIUNII 

Ar mata 

1n Capitală şi provincie : 

- 21 ofiţeri, subofiţeri ş i soldaţi morţi. 
- 53 ofiţeri , subofiţc•ri şi soldaţi. r:111 i ţi. 

Rebeli şi populaţia civilă : 

In Cap ita lC1 : 

- 23(i morţi (din ca r e J 18 c ,rci cxccula ţi de r cbdi). 
- 2:-i4 rCmiţi . 

Tn provinci e : 

- J 17 morţi. 

73 r{mi.ţi.. 

ln total deci :n1 morti si 380 răniti. . . . 
Tati'.'1 bilanţul tra g ic cc apasu greu pc• co n şt iin ţa c riminalilor car e au 

încercat. su rC1stoarnc ordin ea ele sta t ş i ca re au . pu s mai pr es us dc cî.t 
Patr1a ŞL N ea mul sa ti sfa ce rea unor nw scJiine ;_1m biţii per so nale'. 

,,U11iv crsnl", 12 Jebrw ,r ir J.f/4/. 

21 

R marti e J 941 

DOMNULE GENERAL, 

Ca urmar e la mcmoriil noa s tr e nr. 549 clin !) dec em bri e J 940, 
nr. 25/ 629 din 9 ianuarie 1941 şi nr. 87 din ]l fe bruari e J !l41, prin car<:> 
vă r1ap?rtăm ~chin gi ui_rile ]a ca r e erau ~ up,u ş i evre ii ş i j aful aver ii ace .·
tora, s1stcn: ,atic organizat de că.tre conducătorii mi şcării le g ion are, av em 
oi:ioa~·e a va : upune .fapt ele p et re cute cu pril ejul r 'bel iunii ş i po grom~ll ,ui 
dm z ile le ele 21- 23 i a nu arie 1941. 
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Dup [1 cum rezultă clin datl'l e acest ui memor iu -- car<' nu .-c r efc r~'t 
clecî t la 99!l de ca zuri ce r cetate - a lte cir ca 500 de cazu ri fiind în curs 
ele ce r ce tar e : 

au fost asasina te 120 ele pe rsoane : 
au fo ~,t incendiate dărîmate '.;au devastate '.,i jefuite 25 de templ e ş i 

sinagogi ; 
au fost devastate sau incendiate şi jefuite 616 magazine '.,i 5-17 lo
cuinţe, interesînd un număr de :i S79 suflete. 

Totalu.I pagubelor - clup[1 clr·cla raţ iilc ce lor ~ ini s traţi . 

La U niun ea Co 111unit ;.1ţilor '?i la :omuniL1lc 
La te m p le ~i s in a.L!og i 
La mag uzi n·.: 
La locu inţe part icul a re 
Numerarul j efuit 

Total ul gL'nera l 

DOMNIEI SALE 

cca 

" 

le i 

,, 

2.500.000 
27.000 .000 

208.82-t.400 
79.8 81 .400 
33.] 72. 900 

351.378 .700 

DOJVI.NULUI OENEHAL JON ANTONESCU, CONDU CA.TOH U L 
STATULUI ŞI PHEŞEDINTELE CONS ILI ULU I DE MlNIŞ'THl 

Preşedinte 
Dr.W . FTLDERMAN 
D.CY. l·U. , vnl. li, p . 288. 

22. 

FEDERA'ŢI.A COJ\.lUNTTATILOH EVl1ETEŞTJ 

DOMNULE GENERJ\L, 

Sec rctur gvnl'l'cil . 
M. CARP 

1 aprili e 1941 

Ca urmar e şi in co mpl etar ea m emoriului nostr .u n r . 152 clin 8 m ar tie 
JD41, p r ivitor la progromu l din ianua ri e ) i Ja a lbumul de foto rrafii c -1 
î n soţL·a, c.lVL' m onoan ·a a v[l s upun e urmarea anc h ete i noa str e . 

Datde primului memor iu priveau l)\ .)l) ca1.u ri; ce l dv faţ[1 p:-iv şte 

a lk 275 de cuzur i, acliec1 l 1J"c(1 totalul cf'lor d evastaţi ~i .id uiţi la J .274 . 
A ltl' circ a 100 ci' c;_izuri -:in t în ccr ce !:1re . 
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Co mbin în cl date i ' pr imului m e mor iu cu da le le 1x cz ntulu i nw mo ri u, 
.. 1,··c m : 

J. Cap i ele famili e în viaţi:i 

ap i ele famili e asas inaţi 

Capi ele farni lit' rt111iţi 

J.27 4 
.120 

] 3 

2. Mem brii gosp ocl[1r.iilor s .inis tra1/ lor î ns um caz Ct t!.:i\)0 suflc Lc , in 
dw , iv cap ii ele fam ili e. 

3. Totalul pagube.lor ci('c larate este c!cc i ele 3B2.!:l0, .noo i i anum e : 

p agub lu î nt repr in d e ri 
pag ub e la g os pocl[tr i i 
nu!ll c ra r .ic,fui t 
U niun ea CollluniLC1ţiJur ş i 
Comunitat ea Evn'i lor Bucureş ti 

lt'l 2:30.2~)~).400 
f!B.J 20.1 00 

" 
34.9132.300 

27 .000 .000 

LI. Dup Ct star 'a c iv ili'! a s inis traţilor iJVC'lll: fl0,20; 0 cC1s(1Loriţi, Jl, 40/ 0 
nc61sC1to riţi , (-i,70/o v[tcluvi , 0 ,(io; 0 divorţaţi , l,J O/o 1wclccL. 1ruţi . 

:i. Dup :1 ce t.;iţenic , ,av em 85,70/o ceU:i ţcni r o rnân i, O,DO/o '.S upu ş i 
r omâ ni, r es t.ul evr ei ce tăţeni s tr ă i ni. 

fi . Du pCt particip area la războaiele Român ic'i, avc lll :i:JG vctv rani elin 
c,1rc 89, ad i că 260; 0, au p articip a t k 1 .amb ele răz bo:t i c , i· r 274 , ad i că 740; 0, 
au pa rti c ipat num ai la r [1zbo iu l d' întn ,g ir t'. D inl rc accşL i :3:Jfi s i n i straţi 
vc'k ran i, au fo s t : 

Decoraţ i 
R i:i ni ţi ş i d coraţ i 
nemiţi 
Ce rcetaşi 
Vi:1cl u V(' ele r iizboi 
Orfani de război 
Inva li z i 
Vo lun tari 
Fi i de vC'L0ra ni I B77 

11 o 
I O 
JO 

7 
'î 

2 
:; 
2 

Pro cc'ntul na i a l part i c i panţil o r li.l rC1zboi c•s tt' cit' ~O.Jo;0 clin nurn :t
rul s ini s traţi l or tn.'c uţi ele 40 cil' ani. 

Menţinînd ru g[1111intca noa sbrf1 d in m em or iul nr. 152 d in 8 mar t ie 
1941, ave m onoar c: t a v[1 r uga să bin evo iţi ct ur ge nt a rc, t itu ir et bu ,nuril or 
desco pe ri le· pî n:1 în pr eze n t . 

Deş i ;JU tre cu t mai bin e ele clou(1 Juni ; deş i s-~ l anunţat cCt s-au 
găs i t a proape 200 cam ioa n e cu obi t'clc ; clc ,:i s- a anunţat că s- au gJs it 
ban i ş i bijut e rii , ca r e se vor cx pun c în cltcva lo ca luri , pîn (1 a st :tzi nu s- a 
putut ce r ce ta decî t un sin g ur lo ca l - caz arma G ' n ,ral Ar.ion - unel e 
a u fost expu se numai . lu cr urile clin cît cv a ca mioan e. A bia ac um se 

.anu nţă tot ac olo altă expoziţi e , ,astfel că păgubc1 şii nu-şi vor p ut c~t r c
v0d 'a obi cctc lc, dcc îL peste muJLCt vr C'm c ele ac um .în co lo ş i î n1.rc' iimp 
onmc nii nu m1 o C'ă m aş(1, un ccJ r ceaf sa u o p c rn ii. 

A po i bij Ltlcriil t' 11- au fost c xpu st· , jar ba nii e ra u WjUr de r es t il uil. 
Primiţi , v,1 ru g[1m , Do mnu le :t·rwra l, a s ig uran'a c'.cuscb iLc·i noa str e 

co ns.i el eraţi uni , 

Prc·şeclinte, 

Dr.W . FILDERMAiN 

D OMN IEI SA LE 

.Scc rd ar _gc1wral, 
M. CARP 

DOMNUL UI GENER.AL ION A NTONESCU, COND UCA TOFWL 
STATULU I ŞI Pl?.EŞED !NTELE CON SI LIUL UI DE MINJ, 5TFU 

D.C. V JU., uol . 1 !, p. 376-37i C. 
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1:'i a pr ili e 1941 

D.OMNULE GENER AL, 

A m o noarea a v[ 1 ru ga s2t binevoi ţ i a d ispun e s21 ni se cl ibcr e:1.c cele 
10 suluri sfint e , 80 tale sirnuri ş i to a lc obi ecte le bisericeş ti a parţinîncl cu l
tul ui mozai c şi car e aL1 fo st jefui te în t.irnpu ·1 r eb eliunii clin z ilele ele 
21- 23 ianuari e 194]. 

In cn·clintati c:t vct i du o favor a bi l[t sol11tiona re aces tei c rcri , v: 1 
rug[ 1m, Do 11111{t1~ Gen e ra l , s:1 bin cn> i\i a pr im i, a~ig-urar ca di st in s i n oa str e 
,co ns ide r a ţiu ni, 

PrC'şc·cl i ntc 
Dr. \\ '. FILDERMAN 

DO lVINIEI SALE 

M. CARP 

DOM N UL UI GENEHAL COMAND J\ NT MIL ITA R AL CAPITALEI 

16.IV .l 9.J.l 
Se va res tit ui pe tiţiona r.i la r 

ta !Jil in clu -sc o or [t precisă 
pen tru ac eas lu 

ss GENE RAL NI CUL 1ESCU 

D.C .Z:. l~.J., vo i. fi, p . 38G. 
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F. BRUNEA - .FOX 

POVESTEA UNUI TRIPLU ASAS INAT ,:, 

Pe rabinul Gutm .e,n l-am gc1.sil, cum mă aşleptam, aplecat p is te C{tr
tea cu rngăciuni . Ca de obic ei / ... /Dar cu o (trdoar e mai tena ce ele cinel' 
cump~ilele î nlîmplări ce i-au înclolia t căminul şi-i sîng erc'i. sufl el1.:z, î i per
se cuta v egh ea Şl somnu l, cu o neînţ e l easc'i. întrebare. De ce ? 

[.,) Pe fn ţ a. pal iclă C1l borbii. n.ec , gră, neîngrijită şi împ r~.~cntc1 în 
smocuri rebele, och ii s-au în.tins ca ni .~te np e înlunecole. in uncia lor nn 
citeşti clecîl dur ere f ... / Sînl cle-n hio cît.ev (t z ile ele la cwnplito înlîmplar e. 

A ret răit .<Ji p enl 2'!L _ mine . peripe ţiil e celei mai Jant(t slice lrngeclii . 
L-um JJrlVll , .. cu o negreul.a 1.wmre. Omul C1cesln cu iannu co uzată şi co.fta n 
moc/es t a sj lCICll rnoarl en. Mai mul.l, a sJiclol un elt ele morlii m et icul oase 
vigilente, fără greş, un elt ele lwiclrmwcilor, e:rperim enletl e· J;e alit ea v ieti 
evreieşti cu o înelemînar e ce conslilu e sinqurn .~i exclusiva lor în.s1.1si1:e 
omenească . Ş i g loanţele infailibil e l-au ocolit în două rî.nd.uri . Fără ;;oie 
am întin s m îno, refl ex , cet să prim esc în conlro z icere ocuma cu mobilu l 
ges tu lui, mina fi erbint e şi m.oterinlă o rnbinului. I -am strîns-o ca pe o 
clov aclc'i. concretă, irefuta bil ă. 

Cum s-a11 c / esfă.~urot eve nim ent.ele în no apl ea bles lem.al<"i? Am r e
C}on:_stiluit lugubrul fi lm, din fragm ent ele evoc ut e î.n su spin e ş i pau ze 
m lacnmat e . Deşl s~Clbllil în mi ez 1.1l ca.rt ierului V c1căreşti - slr. Sinay ogii 
- , nmw~r ea ele aja.ră (und e se inaugura.seră. , în amurgul zil.ei ele mor ii 
21 lClnt~arie, dev_o s ~ările ) - nu răzbise în casa rabinului, clecît sub form ă. 
:le vagl _ş i neclejm 1le ecouri. Cî teva pn'i.vă. l ii _jeJuil e? Fenom ene enclemi ce 
m lSlorw onl e şi post-belică, priv iloc,re la Jrc'i.m înlc'i.rile cil . ub stra t anti
semit . Nici un loc1.1ilor ev reu clin capit ală, închis în cc,sc'i. oclalc'i. cu înlîil e 
ră~Jă i l.uri ~e. mitra lie ră, nu s-a ct:;;lcp/((l .~i n-a şliul că lu cru rile Juseseri I 
P_lam.llle sa lCI o anumită cale, că unul clin princip alele obi ectiv e ale r >be
llu nu - cea mrii sîngeroa ~ă. , cea ma i vindicutivă - era pogrom ul. 

. ,, - Dacă mi-aş fi dol seama ce se petr ece ! - se lîngui e înce t i şor 
)'(l~~nul. Gu lman . E-~·am Cll. loţ ii_ in C({ SCL, impresionaţi fireşte ele 1mpuşc6.
lw lle Şl zvonuri le inl1.1nencnlw, clor cum SCL-mi închipni eu Şi ai m ei, C(I. 

peste_ puţm _ _tnrip vom tr ece prin cele mai f ioroase surpri ze . Am stal ele 
vorba cu bctle{ u, căutincl să lin i~'tim n ervuz ilnt ea celor mni m ici, pr iv irea 

1\ 11lor1 1I ;1 primit m h rturi s ir,• ,1 rn b i1111l11i G utmun la dl c 1·,1 z il, • clti p:1 ll'.t /(L'cli(' . 

lulburală a so ţie i, am roslit rugăciunea ca ele obic e i ... Doamn e, dă-ne 
som n paşnic, şi apără-ne pe noi şi neamul lui Isra el ele cele rele ! ... Dar 
nimeni n-(( pulul dormi . lntr-un tîrz iu doar băieţ((şul (ore G ani ) şi fetiţa 
au alun ecat în mr ejele som.nului. Pui .5ori n evinov((ţi ... Din încăpere(( ală

L w·(( tă au ze am şoopte le .fecior ilor . Nici ele clînşii somnul nu voia să se 
tip ască. De oJ((ră v eneau vuiete alarm cmt e, bocănituri, Jrîntu ri de cin
tece , chi ot ~'· ... 

/ ... J „Pe la v reo unu clupă mi e.zul n op/ ii - îş i reia rabinul Gulnwn 
. p ()veclctnia s incopală - , am siniţ i l p, ·inrnl se mn nev ralgic al n enorocirii 
ce se vet prăvăli curîncl ş i p este căm. i nul n uslm. Un sun et năpraznic ele 
9eamuri s1xirte , urm ate ele pocn etul pi elr ei în uşo bal con ului . Nu n e-am 
m işcat. E poClle un proi ectil ră.lăcil . 7-virlil Io înlîmplare, ele o bandă în 
uece re prin ul.iţa noastră I O clipă m-am ilu.zionot asupra lip sei de mo
mea lă a cose i. E citîl de modes tă , Jără aparenţă ... O clipă doar. Ama rni ca 
cleziluzi e n e-a rechemat îndată la reolil ote . S e ciocă nea viol ent în uşă . A m 
intc les ce însemn ,, ă izbilllril e .~i cui aparţin. Core ev reu nu le-a trăit 

măcar o da tă în cele cinci luni ele desc ind eri, con)'i cări, pe rcheziţii , pră

dăciuni ! S-((U tr ez it cop iii, ((1H lra s la repezeală o h((ină p e noi, şi, cu 
inim(( ci l un puric e, ne-am repez it să cleschi clem. La ce ar fi se rvit re
zistenţ C1, cu uşile j'rogi le ce le C1veam, j'C1ţă ele ce i doispr ezece hoţomani 

îno rmC1ţi cu revo lve re şi ciomeg e ? ... 

l~obinul o închis ochi i. Un tr emur nervos îi agilă musla.ţ a, lo evo 
carea acest ei pr im e fa:;:e clin greul cetlvar î ndurnl. Şi-a pefr,cul clegelele 
pesle Jaţă, ca sc1 le retrnqă ucle ele lacri1ni . 

/ ... ] Şi . cena incur siu nii. Soţia rab inului, f e meie mănmţică şi pa
liclâ, cil o Jeli tii, cu zbîrc iluri ş i cearciin e, core s-a culwl îmbrăcolă, a în
,Jăcal în.gro z il ii copiii în braţe. Băie ţaşul scînceşle , încc"i su/J arom eola 
. omnului. S uri oC1.rn lui trează, impresio n.ol ă ele chipuril e părinţilor, ele 
zgm n olul /ov iluril or în uşă , s-o îngh emuit în păim.inlolă ln pie ptu l mam ei. 
Ce i doi băieţ i mori, îmbrăcaţi la repezeală, schimbă p recipi tat cîleva vo rb e 
cu rabinul. !lces la, în ha/ol , pap uci ele casă, formucă, înaint e de a des
ch ici, s-a op rit lîngă şifon ier. A scos ceva ele sub nişle ruf e ş i a băgat în 
huzunan ll ha/a/u lui . 

- ,,!\1i-om z is, .~tiincl cu ce intenţie vi n, să le dăruiesc econ omiil e, 
iot ce-om C1.gonisit de-a lungul un ei vieţ i etli.l ele puţin lu crati ve" . 

Doc ! /Joc ! Gazda a pu s dreapta lremurînclă pe danţă . La ce bun 
rez is lenţ a închipuită prinlr -o uşă bicisnică ? Oaspe ţii cm clal bu zna înă
unt ru, inl r-wi iureş ele imprecaţii şi ciubot e. S-au repezit Ia rabi n : ,,Jlai 
ji clane'r. 

- Unele să mă cluc lct ora asta I Vă rog să aveti miW. ele n oi ... Sînt 
bdlrîn, cop iii mici... 

Au iz bucnil în hohot e ele rîs. Unul i-a rep ez it o l ovitură în creşlet, 

cu revolve rul. N enorocitul s-a c/c1linal, o sim1it cevo cal ci, pr elingîncl u -i-s e 
pe j'aţă . Băie1ii au int erv enit: - .,Ce aveţi cu lata? De ce-7 l oviţi? Vreţi 

bani ? Paf lim I Cruţaţi- l p z lata !'r 
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- Tărlo ni/ or ' S-a ispră.vi.l cu vo i ' 
A u lual bonii clin mina tremurî.nclă a rn binului, apoi s-o u pu s pe · 

colrobăil . Ce să mai Jure ? Oam eni săraci, mobilă v eche, uza.lă, rn.f t11ri' 
cu cc1.rţi, garderobă cu conţinul nwcl es t . Un hoţonw. n a smuls clin cu ier o 
pălârie , a încercat-o la oglinclă : 

- Faină. ! 
Ca.schela lni soioasă a oplical-o b1·uf,ol pes ie căpşorul bc1.ie ('aşu lui 

care I.remura în bratel e nwm ei: ,,Ţine !ţie !11 Copil ul şi-a stăpînit ţipă iul , 
a . lăsat şapca p est e ochi, oşa cwn i-o îmbnlcn se ca o strachină, hoţo 
nionul. 

De afară v en ea zvonul pocn etelor, bocănilura înf unclul â a răngilor 
ş i parilor repeziţi în obloan e, uruiiura camioonelor . Canwra zii neobosiţi 
erau în clorclora operaţiilor. 

Poate se înduplecă! - se il.uz iona părinie le. Poat e ne cruţ ă 1 - ş i-a 
zis, văzîndu-i că se pregălesc de pl ecam . 

- [foi jupîn e ! Crecleai cc1 n e-o m rct.zgînclil ' 
- Luaţi lot clin casă ! ... Ce aveţ i cu min e ! - se ruya rnbinul. N u 

mai veclea cu ochiul clrepl, oslupot ele u perdea ele sî nge, gilgîi t clin rnna 
ele cleasupm fnmţ:ii. 

- Nu te împot rivi, rabin e, cu e nw :i rău ... Iţ-i dăm drumu ' ... Vr em 
să te ce rcelăm clacă nu eşi i Jormazon ! - izbucni hoicla1nocul C((re f u 
rase pălăria. Veniţi şi vo i -- odc1.u9ă, aclresînclu-se bct. ie ţ ilor. 

- ,,N e ducem noi ' - ou implorat .f eciori'i. Lăsoţi-l p e lolu ' " 
/ ... ] - ,,N e- am clus, - glâs11i întunecat, - viclimct. Aşa cum ernm 

înibrc1caţ i ... Băieţii numai în haină ... Pe scară, la coborîre, m -au p ocnit 
încă o dată în cap ... Şi pe băie ţ'i '" 

Afară aşlepia un iax im elru. Victime le au Jost în9hesuile înlr e ciţ iva 
gealaţi ·isterici, care se juc cm cu pisioalele , Banc/a ceolallct. a. pontil-o mai 
cleparl e, în corUer, clupei all e j erl.f e . lniuneri cul le ascund ea fărct.clelegea . 
Era ora unu jwnc'îlale noopi ea. 

S-au p om enii, clupă o l eacă rle căl.ă lorie în bezna slrăzil.or, lingă _o 
poarlă ele calrn n. Au fost imbri n.c iţi pe o scară ce clucen în pocl11l casei. 
lnăuntru al'clerm lumini mult e / ... ] 

/ ... ] fn poci se mai oflau ev rei. Vreo }~tize ci . A l'ecunoscul citei.:a 
Jiguri / ... ] 

/ .. .J ,5i-au Jăcul opori(ia culiiii, pntru la număr, ş i up2 roţiil e moll rn
tărilor cm încep u t şi Cll c/înşii. Pifrinle le gem ea la caz nele feciorilor, băieţii 
implorau să fie numai din, ii bti.lu/·i, să li se cruţe 1,alăl. Feroci, căltzii 
iz beau irupu rile fără. a.pă rnre, cu o se le turbată. Ciom ege le .~i Jrîng lzia 
udei. plouau cu. po cn zle surde, Jiorele yîJiicm ele ardoar ea lrnb ei. 

- ,,Eu 1nc1. slăpînemn cit. p11team ele c/ragul bâietilor, ei .w1nnr mii 
îşi nwşccnL bu ze le să nu le c1wl gemele le"·. 

Ci t a durat lorturn . ? lnlr-un lîrziu, s-au tr ez it pe pod ea f ... J O fntii 
cu Jfo.nelc1 verde şi bocanci le-a repez it un picior în coasle : ,,moi triiiţi 
jiclovilor 1

' ! 
[ ... ] ,,N e-nm pomenit pest e v reim ceas de la venir e, î1nhrîn citi inlr-w i 

cmnion ... Cîţi? Vreo dom'îzec i.. . Pool e mai mulţi ... Eu cu bc1.ieţii ne ti -

neam de mină ... Şliam că ne clucem la moarl e .... Au mărturisit-o? N u-mi 
ami nt esc . Dar .[aptul că nu ne-au el-iberal clupc1 schingiuir e ş i jaf, că 
ne-au înghesuit buluc în maşinc1 , înconjuraţi ele tîlhari cu revolv ere, că 
am, pornii-o spre periferi e, truc/a o intenţie f un es lâ. Ne ţineam tu strei' 
.,lrîn, ele mînă, lipiţi într-un sing ur trup şi o singură durere, ş i nu în
drăzneam să ne niîngî iem ciL speranţa care licărea incă în sufl etul nostru .,. 
că Dumn eze u nu ne va părăsi, că o minun e moi pqat e să se înlîmpl e. 7,'in 
m.int e că la un mom ent clot, în v reme ce haiclamaci.i z lriercm cîntec ele lor 
afuri sit e, băiatul cel mare mi-o şoptil : ,,E o sp e„iet,oore, tolă, ne V0 7." 

lăsa în pace((. 
De sar tă ilu z ie . Asa le f usese hărăziiă som'lo, în împrejurările ele 

atunc i, scăpate clin r î~cluiala lor normalct. .~i omenească. Tr e'i z ile şi 
două nopţi, popul.aţia evreiască a capitalei o fost abandonată .1afuluL 
şi crim ei[ ... ] 

/ .. } Camionul cu ev rei ridicoţi / ... / a tra ve rsat comuna ,<;;erban Voclii,. 
şoseaua Giurgiul ui, înţesa Ui. de armată germa nii, comuna Jilava. Deşi 
t îrz iu - trecus e de ora lr ei jwnătate - la primăria comun ei ordea 
lumină . Santin ela ce păzeşte podul ele fier a lăsot să treacă maşina: 
oglomerotă pes te para.peţii de scîndură oi căreia se profilau bu sturil e 
celo r zece asas ini. Victim ele nu se vedea u. Emu cinchit e p e pod ea, 
cum li se porunci se la plecar e, toropite într-o fe brilă amorţeciUi . pr,-. 
rint ele continua sc1 strîn9ă în m îna lui Jierbinl e miinil e î n.ghe ţole ale· 
celor doi f ec iori. 

Hîrşî it brusc ele frînă. - ,, l\.iclicoţi-vă 1 ". 

Und e se oJlă ? Peisaj de zăp:idă. Silu etele Jontomatice ale copa
cilor... o linişie cîl () lespecle, ronţ'ăită cloor ele molarul moş inii ce con
iintlCI . să Juncţ;ioneze. De und ev c1 aproap 2 lrîmbiţo. unui cocoş. Şo.{e rur. 
a stin s faruril e . 

,,- Coborîţi cit e tr ei / ... J. 
/ ... ] - ,,Culcoţi-vc1' La pămînt, jiclonilor '" 
Ciom egele ş i mîn e rnl pi sloal elor mL grc1bil porunco. Apoi 9loon 

t ele . Pac! ? oe ! Pac I Călăii cm mai clal o ra.ilă printr e prăbuşiţi, mi 
;,wi opăsot o dolă ţ eavo Jume9îndă în limpl e şi orbii e .~i cinel ullimu[ 
geamăl s- a slins în gîfi'ilul de zăpodă, s-uu încolonctl clisciplinol în 
cîntec ul marşului legionar, ,,SJînlc'î tin e1·e/e" ... 

lnoinl eo primc'îriei au încelinit maşina. 

- Galo ? - a înlrebot cin evo . 
- Gala ' - cm răspun s, 1n. cor, eroii - conlinuîndu-şi drmnur 

sp re qlorioosel e lor ideoluri. 
/ .. } Cît a clurnt lelorgio? Robinul Gulmon a clesc:his ochii . 0."rLLÎ 

ern î n.că însielal . A v nLt sc'i se mişte , dor nu pu tea urn .i braţ e le. Amorţiie 
ca ele o povară . Jn conştiinţo încă vc'iluilă , începeau sc'i mijea scă furnic c'i
ril e tr ez iei. A sucit refl ex cap1Ll, ca. după v is ... Acuşi vo deose bi în 
întu nericul .fomi.lia.r conlurul lucruri.Lor domeslic e, scmmul ele c:Lre olîrnă 
laibărul cu aţe le ritual e, ţîriitul deşteptătorului, respiraţia copiilor ... A 
dormit descope rit, căci o senzaţie ele frig i i 'încre ţ eo pi elea. Brnscă 
ot erizare în reolitot e . A · p ercep ut lîngă urech e ca 1m geamc'i.t. Şi inlr -o 
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năpraznică slrăJulgerare a înţeles de ce li e Jrig, ele ce nu poot e urni 
braţele, pes te core se prăbuşiseră sim etric, C(I o dublă pavăză Jilialc1, 
n ef ericitel e odrasl e . Tntr-u n ultim elan ele sublimă drngosle, l-au aco
perit cu trupuril e lor irevocabil osînelit e, mintuindu-i V i(lţCL. Tr ez irea 
lui s-a întretă iat cu geetmătul clin urmă (ll Jiului m(li m(lr e . Celăl(llt îşi 
ela e suJlet ul în(lint e . 

Cw n să redăm sce n(I, în succes iun e, de un tragis m, bibl.ic, într- un 
decor sha kespear ion ? Se vo găs i cînclva betrclul rnre să veşnicească , în 
ev ocări de flacără şi jale, legene/a din pădure(( Jilav ei? 

Şi-a tra s inceli.~or brnţe le de sub • lrupuril e reci, rid icînclu-s e în 
picio are . Şi-Cl pus p e cap iC1nnuca căzută în zăpClclă , und e zăcuse el, a 
chenwl peste pl eoop ele lu i opările ele /(lcrimi toală clurerea tăriilor, ş i 
a înce put să niurmur e, singurul viu în peis(lju l in ert, rugăciunea teri
bil e a morţii. 

/ .. .] Se cropă de ziuă. E miercuri . Unele să se ducă' O sete imensă 
îi arele gîtlejul. Pr in v echii pClpuci ele pislă, j',·igul ji lav i -a înghe ţat 
pici octrel e . S -a intors ·pr e răsărit, a murmurnt rngăciunea lum:ini'i si 
cu caJtan ul în vînl, n luat -o înc et şi ob se nt, spr e scrtut' Jilo vc1. ' ' 

/ ... / - ,,Ai scăpat j iclcm e ! T e-ai întors, jiclane '" l-au i ntînip inat 
glas uri aspr e, batjoco rit oare . Pe şosea pilcu ri, pilc u ri de haimanal e 
înarmate cu puşli, re teve ie. conclu , i de vătc1Ji cu căciulă, ciubot e înalt e 
cu catărămi la ge nunchi, tunică de ctbCl c((Jenie de care atîrnCl tocul 
1·evolve rnl u i, mărşăluicru zo ri/i sp re o cles tinaţie tulbure. Mărşăluian 
sp ·e cap il alit f ... 1 din po run ca ·traşnică a câpele niilor local e, primarii 
Donc u şi Mihăiţă, ca să î nyroaşe ef ec tivul tîl7wrilo1· care începuseră 
clin ojun opernţ:i ile songuin cire ... 

Primăria Jilav ei / ... / înJăţ:iş ~1. , sub rap ort teh nic, unul din orificiile 
de ev ocuor e ole „produ selor revoluţie i" : v ictim ele evre ieşti f ... 1 Staf e f;e 
gon eau pe uliţe, te lefonul z birnîia necont enit', împroşcînd veştile mai 
m arelui lor, Mihăiţă, ocPsl turbo t , cleve ni t, cu. re gimul verd e, primn ,r al 
su bu rban ei Şerban-Vodă, veşti des pr e prog rese le revoluţiei, desp re 
succ esele _jafurilor ::;i Whăriilor. Şi din cind ·în cî nd, tot clînsu L hotărn 
Ia dislanţâ verclictu l pentru n efe rici/ ii uprnvieţ'uitori oi carnag ,iu!u i 
din pădure . 

Cu această imoyin e schiţată., pute ţi ses iza sp re ce vi espar l-mL în
dr ep LCLt pc,şii şovăiţi ai rn binului Gulmcm . Sosir eo lui n f nst sa lutotă cu 
s t rigăte de bucuri e, ele răsculaţii pentru cor e eve nimen tul ră:::m 'ri ţei 
se rez umo (ca şi pentru toţ i de altmint eri) la ch'inuirea .c;i câsc1pire a 
ev re ilor. 

1 n odai a în care a fost înc hi s, zi ua de miercuri n reeclitot, p:' o 
sca râ mai lungă , mollrntările ş i brutalităţile f'. .. ] Cu clînsnl se moi oJlmL 
pa l ·u. prizoni eri : nenorociţi i împuşcaţ i Ia Jila vo, care s-a u tîrît, printr e 
cadav re a.şa răni/ i, cu spcrnnţo că vor scăpa cu n lil o . Au fo st gri bjiţi p ·• 
ŞO 'ea , unu l cite unul şi trnn sportaţi în ghionţi ş i îmbrînc eli la primărie/ .. ] 
Oameni tin eri. Un băiat ele 24 ani, car e primi ,\e, oforă de r;lonl ele ce i-u 
zd relit numai g rumo zul, şi două pa turi zclrnvenc ele ormă, gemea clC:'-/ i 
rn p ea inima . Avea febră . Se rug a de ceilalţi captivi să vestească Jmnil io, 

p, (1 

î n caz că se prăpăcleşle. _ ,,Nu uilaţ 1. ! - rep ete~ m ereu . Să şlie oi m ei 
_ mama ... să nu mă aşteple za darnic " . A supravwţmt miraculos, singur, 

rabi nul/ ... / . . - . z- el D' · [ ... J Toţi cinci zăceau în oclc~lCI glacw lct, şi goc~ u,_ pe l_L_şum~Cl.. in 
cinel in cînd, un haid.amac venea sa e bucur e de sufe!·i_nţe l~ 7irla7:ilo1. Un 
călcii potcovit în coaste , scuipatul, tăvMi'.·ea ne norociţ~lor in cl~.7e~ţm~ile 
pode lei con st'itui au invariabi~u~ rep ertor tu . de . gest7:1"l ~l b1.~mlo_1 _c1 eş
tini. Adesea, Za fe roc'itnteCL gizil?r as~s.tau } l solc_laţu ge11nc~n~. D_i_st 1 ~cţ:e 
gratuită . Ba un gradat neamţ i-a silit sa se. ridic e, - ca . _sa-i p1 i,n,dCL in 
poză . Şi fiindcă victime le nu se tin ecm p~ picwar e, be:,i:ţn cu sujl e_t: el~ 
cr in î nles neau cu pumni ş i copite dormţa j otogrClfica a mu so.fii ulm 
stră in. . . 

f ... 1 Mult e au fost cozn ele şi umili7:ţe l e înclu?_·ote de oc_eş_ti .n:arti:·i. 
Le -nu supo rto l cu o put e re de suferinţa ce _a:· J i ~nLŞ_coţ inimil e _cel~ 
m ai i.mpi et rit e. Să pomenim a,dmir ~1.b'llul __ s:;oicism, sncrn! ~ca _ seninatCLte 
în faţa marţ ii, dovedită jclră_ o - .~ovu.,i!·e, Jara _cel_ mm mm unt? se_mn ele 
rnpit ulor e morolă .~i { eul cre clm(a evrew.scc~ ~e 1 ~ibi~iul Gut:n_a7: . <;,i~ ~ :tat 
cu tova.răsii lui de muc enici e, a căutat sa-i ming ne ş i sa.-i. imbm bat.~ze , 
s i- a rostit' rn găciunile j'ără să -i pes e ele rev olve rele sm~ n~Je~u~ b:;stulor 
spectatocrre . J\. ref u zfft, deşi ameninţat cu_ n~oi bc1rbm,ri, sa-? Jnca s~m= 
nui cr ucii. A. discutat senin şi cu o mar e malţare suf lelea ~ca cu . o bnlta 
ce r icliccise chest iun ea, despr e sensul mo rol cil celo r cloua credinţe / ... ] 

[ ... ] _ ,,Pe ste vr emuril e noa st re_ .~tăpinefte v rerea Atolp uter~ ic:~,
l ui . Ei este unul .~i /.a ev rei ş i la creştini . El dispun e ele soorla tu tw 01 . 

A u produs impr esie cuvinte le rn bjn~tlui ? ln_ clip a de linişte _.ce c: 
u rmo l a pi cur at glas ul ong elic ol tinorulw ş i frwnosulm _ Leg wnm 
Eduri ril Tom escu , ado l,esce nt ele 19 oni, ce pit ec1. sub apnre nţn lu.i ele efe b 
b lond o snvan.tă ş i rnf inntă cru zime : _ . 

,.- Dnr ni se, mori, robin e ' - a excla nwt cu o voce clulce . .';!i 
nici un Dumn eze u nu te va mai scăpa 1 

- Nu mi- e frică de moart e . M i-a1i luat doi Jii, m-oţi cJ~inuit, !iu-i 
mult ele cîncl am simţit ş i eu suflul mort ii. Dncă A lol pu ternic ul mei va 
ocroti , sînt zc1clarnice toat e gloanţele voastre 1 

· -

_ Vom av ea g rijă, rnbin e,_ s~ nu se_ mCl'i" întîmp le greşeala. Sa nu 
uiti să ceri socoten lă Dwnn eze ului lcm p ercmn ct.t . 

, ( ... ] Pe Zo mi ez ul nopţii a intervenit o bruscă oninwţie î n olmosf e)'(l 
ce se mni potolis e cu două ceas uri înaint e [ ... ] Frumo sul Ecluarcl Tomescu 
a dat bu z na in cam era victime lor[ ... ] 

- Sculati-vă 1 

S-a u ricli,cat cu o teribilă î ncordare a niăclul_arelor j nc endial e- cl_e fe
bră. R o bi nul G utman a murmurat - pentru o cita oa!·a ' .. - rug:,Lc_mn ea 
f u ne bn1, cupri nzî ncl în aceeaşi invocor e pe nefenciţu LOvaraşi ele 
osi,nclă [ ... ] 

{ ... ] A.fnră aşleplrm două sânii . Tn prima cm fost urc oti condam
natii, in cealoltă se af lau cîţiva gealaţi / ... ] 

' / .. .] Operaţia si nislrri. n-a clurat mult . Cei cinci e1:_rei cm I?s l îm
pinşi pî n ă Za trunc hiul unu i pom. Poc ! Poc ! Poc ! Ivanceonu m per~ 
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soană mînuia cu mnb ele lab e rev olv erele. De p e şosea un glCls: ,,Gata ? Mai repede !" 
Bandiţi'i erau grăbiţi. Aşleplcm, cum li s-a comunicot prin Mihăiţă alt e transporturi cu ev rei d'in Bucur e;;ti I. ... ] 
[. .. ] Şi iată-l penlru a eloua oară tec1făr printr e codavre. Cit a stat aşa ? !ntr-un iîr z iu s-a ridicat, s-a fr ecat c1L 011iăt pe obro z, p e f run tea ferecată inlr-un cerc fierbinte. E teafăr ? E în dordora morţii ? [. .. ] Fără să-şi dea seama ce face, a luat-o tiptil· de-a curmezişul şoselei , spre locul und e zâcecm feciorii. Neschimbată prive lişte . Doar zăpada mai umblată. Tr ecus e p e aici hoita ce se îndrepta spre Bucureşti, lă inel semn ele ei n et rebnic e : descălţaseră morţii. 
Rabinul Gutman s-a aşezat plingîncl la câpătîiul btLieţilor. Pe 

Jeţ;ele alb e acuma, sîng ele înch egat lipi se ca o mască de wnbră. 
Mai iîr ziu, liniştea nopţii a fost sf î} iotă de uruitul un ei mnşini . Rabinul s-a tupilai instinctiv. Vehicolul s- a oprit de cenlolW par te probabil lîngă locul abia pc'i1·âsit ele din sul und e copacul elescărnat 

străjuia cele pc,tru cadavre pro cisp ete . A auz it icm1şi strigâte ele dur ere, p ocnituri J. ... ] 

[ ... ] La cîţiva paşi ele locul und e zăcea nemişcnt rnbinul, a tr ecut într -un mug et de gemele ş i sudălmi turma proc,spc'ît adusă. Cinel poc netele cm înc etat / .. } pe zăpudă sporiseră dungil e ele cotrcm ale iluel elor in erte . !n mint ea clestrămntă ele atîtea crinc ene suferinţe şi p rivo 
ţ:iuni (nu m-încase ş i nu băuse nimic ele mnrţ. i seorn), ioblou l luyu bru. căpăta proporţii apocaliptic e I. ... 1 N-a. moi pu lut îndura. S-a prc'ibuşit l eşinat, ca într-o prăpastie fără Junel. 

Şi nu s-a terminat. L-o trezit 1m zgomot apropictt, un 9la s . ,,Ăsta moi trăieşte !" a au z it co prin vis. A poi o sculurăt.urc1. A desc hi s ochii. ln semi -î ntun ericul dimineţii / ... 1 s-a pomenit cu trei băie tani. Vn ul avea o puşcă. H'ienele . Veniseră să despoai e cadavr ele . Operaţiile ermL ele acum începute. Mai î ncolo, und e colcăicm alt e sil11ele, trupuril e asasi
naţil or erau gool e, compl et goale / .. .f S e cercetau dege tele după. in ele , deschid eau cu clalta sau vreo uneo.llă ele fi er gurile î ncleştate , muncindu- se cu o sinistră serioz itat e, ca la o înclelelnicire normolci, sc1 ex trngă din orificiul năclc1it ele sînge inchegot clin/ ii de m.1r. 

,,- Ce facem cu ăsta?" - a într ebat cineva. 
,,- Păi să- i facem seama!", a râ spun s rece cel cu piL.~Cet. La rugăminţile rabinu lui, care le-a descris în puţine cuvint e fon ia. ticele lui su

ferinţe, cm catadicsit sâ-l lase să pl ece . Ba l-au sfătuit să o ia în altă 
direcţie , să nu caclă iarc'îşi în mina best iilor ele lo primărie / ... ] 

[ .. .] Şi totuşi, a nim erit iarăşi la primărie , spre negrc'iita rni.rnr e a un ei f em ei. L-au închi s clin nou în odaia goală, unele e mcri of /a un 
tînăr evr eu cu num ele de Grop er, opo l'ţ;inînd ultimului lot ele împuş
caţi. Scăpct. t numai cu o rană, o ccfolot să. Jugă, co în cele clin urmă să fie coplurnt. 

At mo sf era clin pl'imâri e se deosebea Vi1clit c1cum ele cea din ojun . Indivi z ii emu dezorientaţi. Ecoul eşecului „revolu/;ionar" se presimţea vizibil. Lip seau câpeteniile, JioroJii Doncu, lvănceo nu, 'Tom escu. 

B2 

. . . t l : J ·lava [ J au pătruns în primă-· Duplt amiază, . Janclarn!zi po s u uz z d . So·l~mon si Grop er, au fost 
111•. Cei trei pn ~onzeni i_·a.bm:~l. ~u~n;~:Ju~dâ impr es ie, ; [ ... ] ospătaţi, au tlti:,;i la p~st. V Ocl·i_s_eea , ~\ a s z1 ~L acolo. De-abia în cursul dimineţii ele /usl ţ_muţz sa mzze r es te „noapr~binul Gutman S-Cl oprit în păclureci pr e-11ln n s-au du s acasa. In_aitnte,C creion chimic a scri s p e pi elea rece •,urnlă cu cadavre clespuz~t e . u un 
l i / c1 ietilor num ele fiecăruw. .. .. . . . · · z ·" , cheiat ;,ca să nu rătăc_ească fără id entitat e la po1 ~zle ram ui ' a in ' 
uflîncl, nefe ricitul părznte. 

F. Brim ect - Fox, Oraşul măcelului, p. 88-1 11. 
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[1941, iunie 26, Iaşi] 

BULETIN INFORMATIV 

La or el 8,30 de c~1trc ser ge ntul Prut canu din H, g . 24 Art. a fost 
im pu'ica t mortal vr cul Moiş Caufman în etat e de 64 ani clin str. 
Ni cot ina 48. 

Ccr cct ~1rilc în cont inu ar e se fa c de către Cir c. II - a. 

BA .R., A rh. is torică, fond. XXf1/ , dos. 324~. 

RE FERAT 
213 iun ie· 1941 

2.6 

DOMNULE ŞEF, 

La or dinul Dv s . r ezolutiv pu s pc nota gardianu lui Vani cu Gh eor gh 
oare ne -a îna intat p e indivi zii Grimb erg Iosef, Ca'1!mcn .Calmen şi Moi se 
Noch pentru fapt ul că în timpu l bombardamentului clin ziua de 2G iu 
ni e a.c . ar fi semn ali za t h av ioanele sovi eti ce , am onoar ea a re fer i 
u rm ,:-ttoa r le : 

l n dimineaţa zil ei de 2G iun ie a .e. propri tarul Lor cnt z Si zoff a an -
g.ajc t p ·tini ohi giu l Calm cn Calm en · ă-i r epair,e aeop ri,cş ul case i, găurit 

d p ro i ·ctil el sovi et ic . Cînd s aflau pc cas~1 s-a sunat alarma, Jar ci 
au coborît, in Lt'încl în tranişeul cl-in curtea lui Sizoff. DUJpă 1bomb a11clament 
s-au re ur cat pc ca.-ă continuînd lu crul. In sar cina lor nu se poa te dov di 
dt ar fi semnali zat d oar ece propr ietarul Sizoff es te persoană cunoscu.tă 

d . orga nel e poliţi c n cc;ti locale ca om de în creder e şi cin stit c;i tini chi giul 
a luc rat sub stri cta sup rav egher e a sa. 

Martor ii aduşi nu ne declară că au văzut făcînd semnale , iar gardia 
nul cc1re a adu s pc acc-:;ti indivizi nu ne prezintă nici o JHObă at uz a torie 
pen tr u cei de · mai sus . · 

Alăturez acte le înch eia te re ferito ar la caz ul de m ai ~us, rug in d u -vă 

să ,binevoiţi a di spun e . 
Comi sar aj . 

ss 'I nd csc i f ra b i l 
Dal e Dl. E;,cf al B iroului de Siguranţă Ch cst. laşi 

B.A. R., A rh . istorică, fond . XX IV, dos. 3245. 
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F,i csi milul clo2um e ntului 111·. '.:G 

l)REYI~CTURA JUD. IAŞI 
Nr . 1043 

29 luna iuni € 1941 

r. Ul tGENT 
Conf icl<·n\ial J'cn ,o nal 

D-sale 

Dlui COM!\NDANT i\L DIVIZIEl 14 -a 

l. Şl 

Am ,onoare a vă adu ce la cuno stinW urm {:torn·cle : 
1) ln noaptea de 27-28 iuni •~ a. ~. scrg ('ntul m ajor t c rn1c n r 1du s. 

J\ih1nnliu Mir cea . de la tr enul rc Jim •ntar a l RC'gt. 13 !)orobanţt, afla în 
cart ierul Abator, î n soţit de ·caporal 11 Ni colau de la c1 ce ~ a ş i fo rm aţi'Ll!1C , 
, 1 „ne ;;tat :_;i ucis, prin împuşcare, un numă r de G (şase) evrei, L i1"c'i a ·ivea 
vreun ordin ele la o unitatc superioară. 

înb ru cît Ia1ptul s-a săvîrş it de ci'itre m ili t:.tri, cu onoar e v{1 rugăm 
a or dona să s0 focă cuve nit e rc rcd {1ri ş i ~1 s l ua măsurile legal e contr a 
celor v inovati. 

R ezult ci°tLil c re tărilor vă r.ugJm a fi cornuni ccit ş i pr cEcc ur ii , 
p entru a se adu ce la eunoştinţ{1 D omnului Ministru al Afa ce ril or Tn1.crnc. 

P refec tul j uclcţu"Jui l aş i 
(se;) Co l. D. CAPT /\R r 

M. Cor p, C.N „ 1•0Z. li A, p. r,<1. 

11 ·sPECTO"J{ATl l L REG l ONAL 
DE I OLI'f. l li.": · JAŞ[ 

Nr. '.23li2 I 
'.29 iuni e 1941 

D:HECŢlUNEl\ GENEHJ\L<\ J\ rourrnr 
Ca urmar e rapor tului nr. 23400 din 211.VI. a. c., raport [im : 
In z iu a ele 2B iuni e , ora 1 O dimin eaţa, cîtcva grupuri de soldaţi izo

laţ i a u început , s[1 pe rchez i ţ i oneze evre ii i'n car ti e rul Tăt,inş i, dcdîndu-sc 
Lt nall1l'l'Ocl', C abuzur i ) Î. maltrat{1ri. 
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Interve ni nd ~ciul comisar iat ulu i respect iv, sergent ul T. R. Manoli u 
M ircc~1 din Reg imentul 13 s-a adresat unei uni tfiţi german e, car e era în 
nrnr ~, ins in uîncl că evre ii din acel cartier au posturi ele radio emisiun e 
ş i că nu poate sft- i percheziţioneze fiindcă poliţia îi ap[iră . Şeful uni t[1 ţii 
german :e a ofer i,t a.cestu ia cola1borarca, ,continuînd operaţ iunile. Sol,daţ i i 

r om fmi din H 'gimc ntul 13 In fa nterie ~i 22 /\ rt. s-au asoc iat, maltratî nd 
pc cvt c·i. 

Sesizînd garnizoana , pr in dl ,coloJ1el Lupu, ,camanda 1ntul ci, .coJonC'l 
Capt aru, pr efect , pre t oru l Di viziei ş i comandanţii respect ivi ai unită
ţilor, ,au luat, în cola1bora :re cu organ ele Ch es tur ii Poli ţ i e i , 111i:t.<;ut·i la fuţu 
locului, arcstîncl pc serg n tul inst igator ş i pc cei care luascr f1 part e mai 
acii v[1 la abuzuri (din tre român i) , prcdîndu -i pr etorulu i Div iziri, p ntru 
ccrceWr i . · 

Cu ,aceasta s- rt r estabi lit liniştea co111p lctă în carh cr. ln s am ace
leiaişi zile, pc la ,or,a 22, organele poliţ ieneşti au fost ses izaitc d 1 pe di rec
ţiile de 1transport a trupelor cele ma i important e , se ·trage ou focuri de 
armă automată asupra trupelor. 

Imediat s-au anunţat toate organele m ii itare locale, în fru nte cu 
.dl gener .al Stav •r,esou , ·C01J11andani1ul Diviziei. La Ch est ur[1 au veni t d l co
man 1dant al Garnizoane i , prertor ul Armate i, impcctoru l d jandarm i, 
insp ec torul de poli ţi e , pr etoru l ,Diviz iei, care au studi at ·situaţiun ,a ş i a.u 
r,aportat-o dlui oomandant .al Div i•ziei . 

S-a pro cedat im diat la întărirea patrul elor el jandarm i şi gar dieni 
ce fu.se.seră trimiş i în ter en de cu ziuă. 

Rez ultatul a fo .<;t 6 1 s-a constatat întărirea focurilor de arm ii, în 
dif e rit e pun ct ,a'lc oraşului or i pe unde tr ccen în marş o un itat 2 din 
arm ata română sau gc r111ană. 

As tfel s-a atacat cu focuri o unit ate care tr cca pc str. La . ·c[tr 
Catar gi,u, şi o ,a]ta care tre cea pe str. Carol, fă ră însă să producă v ict ime. 
dc '.,;i foc ul era aut omat 5i foa rt e in te ns. Toat [1 noaptea s-a pro cccht la 
pe rdwzi ţionări de ci'.1tre armată, poliţie ş i ge rmani, prin Jocur ile und e se 
trăgec1. Nu s-a p utut prinde nic i u n evreu trăgî n cl. 

Dl inspe ctor de jandarm i a trimi s Lt In ~:pec tora t 2 creşt i ni . Intre 
ei s-.i găsit un oarecare Lupşanschi, care a declarat că este legionM ş i 
car e ave a asupr a sa testamentu l fă cut cu o zi înainte, far;} a se g;is .i arm e 
asupra lor. 

Conform ordinului dlui comandant al Div iziei, in zorii zilei, s-au 
î 11ccput percheziţii domiciliare Ia evrei, fără a se găs i arme asupra lor. 

Circa 2 500 evr ei pînă în pr ez n t au fost ridi caţi ,;i s gf1s0sc Li 
Chestu ră , dl gen eral intcnţionînd să-i ev acue ze pc toţi din oraş. 

Cu puţin timp înainte, organ e] poliţicn ş ti .nc-c1u ses iza t c;'.i se foc 
·ibm ur i şi jafur i , de 6 1trc un ii sold·1ţi din armata ro111fm;) ~i unii ge r
man i, omor în du -s c mai mul ţi <=:vrei pc străzi ~i hiar la Ches tură . 

Mo tiv l e : 
Soldaţii g rm an i susţin ca vr cii ar fi omorît doi dintr e ai lor . Toţi 

susţin că sî nt comunişti ş i cap abili .-ă ne vlnd ~i ruşil or . O nou~i con
forin t,'i a fost lc.i Prd cc tu ra de Judeţ u toţi cap ii de a utoritf1 ţi mililar e 
~i ci,_;ilc , hotărîndu-sc : 

1. Toată lum ea să pred ea arm le . 
2. Int erzic erea cir ulaţici pe ste ora 7 a civ ililor. 
3. Co1111.anda sigiurnnţe i şi pazei oraşului a lu at -o dl coman:da·nt 

al ga rn izoane i, dl colonel Lupu. 
4 . S-au inst ituit patrule , pînd c şi rezerve. 
Un ii solclati german i s-a u pronuntat c[1 clacă mai aud tr ~igî ndu -sc 

focur i în oraş , vor .~bombarda car t ierel e evreieş ti. 
Sînrt illrgent necesa r .e ordin ,super ioar e pe ntr,u calmar a spi,rit elor 

clin ar .mata g rmană şi română . Altfel se poat e ralia şi populaţia civilă 
ca re pe ntru mom e nt şade înspă .i mîntat[t în marea e i maj or itate . Si
tuaţ-ia în m omentul cînd o telefonăm es te gravă . 

In spec tor r eg ional 
(s(s) E. GIOSAN 

M. Carp , C.N. , vol . I f A, p . 69- 70. 
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PROCURATURA JUDETULUI IAŞI 
Cab inet ul Prefe ctului 

Nr . 1042 
29 iunie 1941 

Către 

MINISTERUL AFA CERILOR INTERNE 
Cab111et 

Bucureşti 

l-l.ctportăm c[t în noapt ea ele 29- 30 iuni e s- au tra s num ero as ' focuri 
de ar mii din case p ar ti cular <' în special din spre s trăzil e : Toma Coznn . 
Păcurar i , str . Carol ş i Sur-1riei, a larmîncl un it[tţil c ge rm ane, rom fme şi 
popuhl1;iu ci v ilă, produ înd o mur e pa ni că. 

S-·a tra · asupra c lădiri i Liceul u i Jnt crn at und e' 0st0. cantonat5 o marc 
un i•tat e gcrm,rnă, din tr-o ,cas[t aHatii v iza vi d e .uc a . -tă cJă1chr . . 

De' a<; m en ea s-a tra s a<.;upra co lo~uwi în ma ş a un oi trupe d in 
fonkrie rom tmească ca r tr 'Cea prin ora') SJ re Jront. 

Ac c·stc foc uri au î nc put ,că tre ·ora 21 ş i au durat pînă d imin eaţa. 

L 11, co rectăril e făcute' d0 poliţi L' ş i garn iz ană , r ezu lti'.1 cii nu s-a 
pr,odu s d cît omorîr c;.i unui civil ş i un so ldat gc rm;in g rav ir[mit. 

1 ' u s-a puiul nri nd c ni ci un indi vid în fla g rant d 'li ct. 
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S e cre de că fo curil e d e armJ ."în t op ra 1Lmor ind iv izi org,a nizaţi 

care.: urmăresc să producă panică a lît pr intr e unităţile ge rman e ş i rom .:rne, 
cit ~i 1n sinul populaţiei o ra şului. 

S -au ar es t at pînă ac um un număr d e 2 OOO indivi zi, evr ei ş i cre:ştini , 
atît de pa trulele româneşti, dt :i ele ce le ge rm an e ; ,aceşti indivi zi. se gC:-1-
sesc l n cur s ele cer ce tar e ş i tri er e, ·la ch es tur a de poliţie . 

După indioaţ iile obţ i nute pîn C:-t în p r ez ent , se con stată că se caută 
de f:I1tr ? anumiţi indiviz .i să ar un ce v ina asupra ev re ilor din orc1 Ş cu 
sc opu l de ·~ a ţîţa arm ata german ă şi română , pr ec um ş i populaţi a creştină 
c0ntrn e vr e ilor, p entru a cla lo c la u cid e rea · în masă a aces tora . 

S-a u lu at inten se măsuri de p az;1 d e d t re ccJ-.tul Ga rni zo,a ne i şi 

Cl1<",tura ele Poliţie în urm a ce r e rii p c ca r e sub se mn a tul p er sonal am 
făcu t-o în după .ami aza d e 28 iunie a .c. cfrtr e el-nu l ge ner al St i1v rescu, 
coma nda n tu l M .U . 

Sub <;emn atul am ce rut d i n t imp aces te rn ă<; uri ele pa zi'i în înt reg 
ora :-;;ul deoar ece î n aceeaşi zi - 2B iun ie a .c. - că tre orel e 11,30 un gru p 
rk sc,ld a ţi d c la Tr enul R eg im entar al R eg t. 13 Dorobanţi şi clin Coloan a 
de Muniţii n r . 14 a u j e fuit şi m altrat at grav p c evr eii d in str. Au r 1 
V l;iic u. în a pro pi er ea că ,·cia sînt in st a late c 'le două formaţiuni arătate 
nrni ~;us. 

P e ntru a pr eve ni e venitual e dcz on :lin i 'ii m ,i ltrată r i .ş i dec i sC:-1 nu se 
dea lo c la m ari. tuJ.burJ rri., sub s,cmn at u l perso nal am ce r ut domnu lui ge
n e ra l com and ant al M.U., ,com and an t ul g,arn izoa.ne i, <;ă se ia cck rncti 
se ve re măsuri ·de p az; i. 

S mnifi c.ativ es te fap tul că SO'lclia t ul de la T r'Cnul Rcg- t ar al R e~ . 
13 Doirob ;:i nţi, car e s-a ded at ln j ,t1· 'ii maltra tări cont rc1 cvr ilo r es t e un 
serg . rn a j. T.R. , M anoliu M ircea di n B i vola ri şi car e ,a fo st id ent ifi cat ca 
fiind 1 ··g ion ;.1r. 

De ase m en ea aces t se rge nt nli:ljor , î n'Soţ i t de cap orulul N ec ub u , tot 
ele la ·ace aşi forma 1;iun c, a u ar estat ş i u cis prin î m puşcare în n oap tea 
de 2'~/ 28 iuni e a .c . fă r;;i ,t a vea vr N rn or din di n pa r t ea vr eun e i ;.1utorib} ţ i . 
un numă r d e ~_:a<;c evn 'Î. clin apropi e r a cart ierului unel e era instal ată 
acc a ';L'1 fo rm a ţiun e . 

F upt<:lc si'ivî q itc ele aec';t i mili L!r i cunoscuţ i lc~ ion ar i . î rn pu şc.\'i tu r i ll' 
c~ au aVlu t l oc , ma i al-2., în cJ di c rnl P,k u ra r i ş i T om a Cos :rn:1, u n,elc si n t 
cei m a i mulţ i leg iona r i, prec um ş i L,ptul că În d up 2H.rn·;iaza z ile i de 
28 iun ie i.l. C. s-cl pr in s de cătr"' In spcc t orn t u'] de Jand arm i u n tîn ;.1r leg io
n ar s pion î nd î n 'c}p ropi erca ,aces tui In spec t ora t , la care s-a gd·, it un tes
t am ent sc ri e; cu ·o zi înain L , d in ca-r2 se ded uce c·1 face •p '.:irte d in tr- o 
echipă a morţ ii , mC:-1 înd r i,tu ie<;c d rc1c2 u ne le deducţii at ri.1b uin d acest e 
f apt ,2 un or e le m en te leg ion a,rc în .uni re , evc ntu;tl , cu e1'em ent e com uni <;te. 

În1reag a ch es t iu ne c·,te în cur <; ele cc rccta ,·c ele' ci:itn ' o r~~nn clc p oli
ţic1w~ t i p cnt rn c1 prind e p:• ce i vin ov c1ţi . 

S -a u luat m21suri de C:i t r e d l gc n cr_l] celt. a l M .U. C J începî ncl de 
as tăzi ,c i r c ul a ţia în or "t) ·sJ fi e compl et opr iW pC'ntru c iv ili, cu în cep e re 
ele la orele 17,00. 

Am ce rut din n ou dlui ge nera l celt. a l M .U . p rec um ş i ;i] G arn i
zoan ei şi Ch es tur ii , apli car ea celo r m a i scvc.'rc mJ'>uri p e ntru a se fo cc 

0 0 .._.• 4, 

paza :in int eriorul oraşului şi. a se opr i or ice t ent a t ivC1 de 1)og rom co nt ra 
evre ilor car e ar da Joc la mari dezord ini. 

Vii von1 ţine la cur ent cu constatările cc se v or fo cc şi m ăs uri le 
ce c;e ia u. 

!1.A.R., Sr>rv . /\ rh . is lo ril' â . :(on cl X XV , clos . 32:i?. 
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CI-H~'-iT UHA P OLITIE I l AŞ [ 
Nr. \)9 

30 iuni e HHJ 

Către 

Pref ec tul judeţului Ia ji 
L. S. 

Col. ss D. CAPTARU 

Intra.re nr . 2:1857 
i!tli(' 2 

do s ar 513!)/941 

INSPECTORATUL DE POLITIE Şl SIGURAN'ţ'Ă IAŞI 

(Ex tra s) 

ln sca r a zil e i d e' '.28, ora 22, org an ele no astr e n e- au inform at cC:-1 se 
irar5 foc.uri ele arm C:-1 aut om atC:-1 de la t oat e casele clin anumit e cart ie re . 

F ap tul ,acesta n e-a fo st adu s la oun os t in1:Ct si de Corn andat1Ur<1 G 0r-
Jnc1n.i:i.. c,ir c ~1 scos p a trul e în oraş . · · · 

Me nţ·ionăm c,} ·llarm a ace a .,J a I:n ora 5i a co incis cu zborul unui 
a , ·io 1i, car e a la nsat două rachete. 

Di n ace st mom e nt a u început d ezo rdinil e. 
Toate unităţ ile clin marş, to a te pa trul ele ele jandarmi fjxate de cu 

ziuă în toate ca rti erele, inclu siv o part e din ga rdi e nii ţrnblici din posturi, 
care se ali a u tr u pelor , i.lU în ce put to t fe lul de perchezi ţii , în case le de 
u nele se, pă rC'a că se tr age ) i r id i ca u to ţi c vrcii. car e în majorit a tea lor 
a u si.at :în adăposturi. 

Cu această oca zie s-au împuşca t unii dintre ei '.ii s-au Jăcut nu
meroa . c jafuri. 

1n tot timpul fo cul ele arm e nu în ce t a 'ii i se răspundea cu fo c ad c
v;'\r <1t ct,, p a tru le 'ii tmi tă ţil c în tr ecere pr in ora <::. 

C u toat e că s- au făcut p înd c cu toţ i ,r.;ard icnii d in rt'zc rvă şi cu 
t oţi poliţ .i ştii ca r e se găseau în rn aj or ibat e ]a Che~: tură . nu s-a putu .t 
dcsrn p r.ri nimi c . din ca u zJ ci'i oraşul e ra com pl e t întun eca t , iar din casc 
n u se aprind ea lumi n a . 

To a te organelţ d in ga rn i z oan ă , în cap cu d . coma ndant a l Diviziei 
au fost a nunţate , iar la C hest ur C:-1 ,.1,u sta t to c:Ut;;'t no apt ea : el. pr et or al 
Arm a tei, el. in sp ec tor ele j a nd arm i, el. in sp ec tor de poliţ ie, pr e.toru l D.i
vîz iei cu tot p e 1-son aI.ul ele condu ce r e al Ch es tu r·ii. 
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./\larma c reş tea cu fi ec ar e c lipă ) i clin cauză că fo curil e se trăgeau 
în ap ropi erea instituţiilor, se bănuia că se încearcă ocupa rea autorită ţilor, 
cee a ce n e-a detctminat să întărim paza la tel ,foan e,· la Chcstmă ';i la 
gară şi totuşi nu s-a putut prinde .nici unul din cei ce trăgeau . 

Menţionăm că nu ni se se mnala nici o victimă, clcci t un gardi an 
public, car e fiind r idi cat ·i fost găsit cu o rană superficial ă. 

Cinel s-a luminat de ziuă, au fost a ta ca te cu acelaşi fel ele foc : 
o unit ate romltnă care tre cea pe str. Lască r Catar giu ~i o a ltă unitat e care 
tre cea p c s tr. Ca rol. 

Cu aceas ta din urm 2t, a fost trimis să o înso ţească el. col. Nicul 'Seu 
cu o ·e chipă de jandar mi şi el. se .ere.tar a l Che sturii cu o e chipă ele ga rdi eni 
publi ci. Pînă la r e. taunntul Corso nu s-a tras ni ci un fo c. 

Aici unit aiteia ş i echip ele ele poliţişti a u fost întîmp inate cu foc 
vi0lcnt automat, încît în treaga co l oană a fost clczorga nizat .:i, ca ii . au fo git, 
toţi oam enii au fost culcaţi la p2tmînt, însă nu s-a făcut nic;i o vi c timă. 

enitat ea ca re mărsăluia a tras cu tot ar mam entul în dir cc ti a d -
unele ven ea' focul. De as~men ea au tra s poliţi)tii. · 

Din acest mom ent, adică ora ~l dimineaţa, s-a în ceput contr olul 
case lor p e str:tzil e ele und e se tr5 sese ş i ele unele s-a mai continu at să 
se tra g.:-1, însă fără ni ci un rez ultat. 

La aces t control au colab or at şi unită ţile ,german e într -un mod 
foarte conştiincios , fără s[i poată prind e p' cei cc trăgea u. 

Menţionăm clin nou că clc';i se tră_gca î n urmăritori cu fo curi ele 
arm 21 automată foa rt e inben se ş i cu g renade, ,totuşi nu cădea ni ci o 
v ictimă. 

In timpul a st ui control au în ce put să se schiţeze i.mele sug estii 
chiar de către soldaţii germani, asupra autorităţilor, Jăcîncl aluzie la evrei. 
,,Jude" era cuvîntul cu ca re era întîmpinat fiecare soldat sau poHţist. 
:Uo asc•mcn ca se făcea aluz ie la J 'gionari sau comuniş ti. 

Cert es te că foart e rap id s-a crea t o stare acum de osti litate împ o
t riva evre ilor, care s-a sold at cu ridicarea tuturora ele prin adăposturi, 
casc şi ma gaz in e şi condu cer ea lor, fără nici un motiv, la Chestură . în cît 
la ora 9, în ziu a ele 29, se găseau aproape ] 800 persoan e (femei, copii .i 
bJrba ţi de toat e vîr stelc). 

Ostilit a tea a alun eca t im di at c5t re- abuz ş i ·jaf, mui ales de cinel nişte 
solcl:tţi .({ermani au om odt o frmc ic în plin ă stradă, p ca re ~1u arun cat-o 
cu ~:cîrb [1 într - un ga ng. 

La toat e aces te abuzuri s-a ral ia t populaţia civil[t, recrutată din 
pleava societăţii. 

Din acest mom ent, ridi car ea evreilor era î n so ţită de jafuri ş i bătăi 
îngr ozitcnr e , exec utat e de trup ele ele toat e cat ego riil e ş i chiar de gardi eni , 
1:ccn c care erau fotografiate de ge rm ani, evid ent numai ·ace lea în car e nu 
figurau soldaţii ge rm ani. 

Stare. a de spirit er.a a larmantă . Soldaţii nu m ai .ascultau ele n im eni. 
Umblau izolaţi prin ora5, jefuiau şi maltratau, schingiuiau şi chiar omo- . 
rau, fără nici un frîu. 

Se forma se o stare de anarhi e indescriptibilă, la car e parti cip au 
~ (,ldaţ i i români 5i germani, gardienii, în spec ial ce i trimişi clin alt e loca
li I titi si di fe riti der b edei. 

· Ceva m~i mult, populaţia române asc21 ele toat e .c,ate gor iil e, i n st i gată 
rle anumiţi agenţ i şi conv in s2t că focur ile se trăge·rn de evr ei, a în cep ut s2l 
11<;c11tczc Ch es tura ş i să denunţe pentru fapt e ima gin are p c toţi evre ii şi 
rla că li se părea că nu sînt luaţi în seamă, se prezentau la soldaţii ger
' 1.111i, pc care îi con duceau prin case le 5i subsolurile evreieşti . 

S cr eit.arul Ch est urii Ch es torul Poliţiei Iaşi 

(ss) lt. col. CHIRILOVI CI C. (ss ) STANCIULESCU GI-1. 

M. Corp, C.N. , vol . Jf A , p. 84-85. 
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30 iuni 194 T 

NOTĂ INFORML\TIVA 

A m onoar ea a vii r,aport a că astăz i 30 iunie a.c. orele 10,30 clin 
·lăclirea situ ată lîngii hot elul Bi nd er clin s.tr. I. C . Br[rti.a nu pe un ge~im: 
!(, la etaj s-au tra s fo curi el armă , de ase m eni s-a u tras foc uri de pi sto I 

;iutom at din clu clirea de lîngă Cinema „Sidoli" cît si din mansardă Bloc
lla us propri eta tea farmacistului Iustin Adacc. S-au operat arestă ri 
prir.t re evr eii lncatari ş i îna intat Ch es turii. Cu ace ast21 ocazie au fost 
impusc« ţi mortal doi evr ei . Pr intr e arestaţii de la această c13clir c es te si. 
nrnrele comer ciant ele pălării, Oliv e nb aum. · 

De r em ar ca t es te că în aseme nea ocaz iuni nu s--au găsit arm ele . 
Totodată r ap ortez că s- ,a obse rv at î n m ajorit a tea cazurilor că anu-

111it) indivi zi Jă ră ocupaţiune, ş i mun citor i sub pr •tex tul că au dat con-
cu rsul ar m ate i ş i poliţie i pentru clcsco pcrir 'a autorilor care tr ag cu ar 
mele prin cl ă diri aceş tia se dedau la jafuri prin l o cuinţele evre ilor a r estaţi: 
profi tî ncl ele faptu l cd în mom e ntu l p a ni,c,ii sî nt la acl5post, înLru cît nu se 
OL'Ltp j nim eni de aceş ti indivi zi. 

Sîntcm de părere că ar fi cazul ca în viitor în ase menea ocazi i , cînd 
<;e petrec astfel ele in cidente, rolul că pită ni e i , ·i i or ga nelor militar e ş i pol i
ţ i ei ar fi ·s.:i observe ori ce individ uşa zis bin e voitor, proceclîncl ) i cu 
ne rg ie şi serioz itaite la id ent ifi carea lor, i,ar în ca z-uri fliagrante lc1 ares ta 

rea aces tor a . 
Cazuri similar e s-a u mai în tîmp lat. Sto cur i de panto:fi , ceas uri. 

bijutnrii ')Î altc l0 în p rezf'n t se află în a re stul Chest urii Pol. Ia ş i. 

A.ge nt 
ss/inclcsc ifr abi l 

B .A. R., Arh . i s to rică , fond XX I V, do s. 3245. 
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TELEGRAMA 

P a.tri•a 195 30„ o 23./ 30' 
FULGER - P atr ia c.;-itr e Bu cur 

l)] _ ge neral A nton escu a ordon at a toţi evr e ii comuniş t i clin Iaş i 

::ji cei asupr a că rora s- au ăsit stea uri roşii ş i arm e să fi e executaţi 

chi a r in no apt ea ace as ta. Raporta ţi x cut ar ea la Ialomiţa. Şeful M .C G. 
G l. IOANIŢIU nr . 20V d in 30,'(î Hl41. 

nr. Hl5 Patr ia : pr im it frt. Fala che ora 1, .l.7.l\J4l. 
Pr imit of c:ă p i tan Ursca nu 

R .A . 11., /\ rh . i stm· ." l" ă, f 0 11d XX I \I , do s . ."i 2.J5 . 

. 'T'F î. R C/ţ,'./1 A 
:r--~11.~1~ Jl/,:)" 5ll/ 6' ~i;\(;riiu . 

,,,, t!L, cen~:nt.. an.tone seu a· Qrd 

:r_enrn: s1 cE_1 asui;ra earo::'i.î s~u ca~lt n sacun rosu n anre 
SA 1.1 c r:zc:cutcru1 cil1ar 1 n :;ospiea aceeqa 1.:;rorP 121 execinarE·; ,:, 
{~.l;iin v~1 , : i,cru+ n c fl: U ~r.sJ112-n ·u 1t -1~,i ~,1-· ·~L1 ~;0;'6 :d9''.\ :·:· :.'·~;;;;~[ 

" ,, ..... ··-··· ·----· -~ ..... ~---------... -· .... , ... ·-............... ,., 

... -~· ....... ,._..,. ~. "'--·· -~ ·-• .... , . .. -,.-ţ .......... "'' . ··- - ·· -- -· 

····· ........................... ·, -····--•... 
" ' . ·:;- " <:,) 

·1; r. r:1t;:ctt · 01'::i1; 1., 1. 1, 1tJ~1~ 

F•11c~imi lul docum :m tului nr. :12 

33 
ORD INU L CIRCULAR AL Srl'ATULUI !Vlf\JOU /\L /\H!Vl/\TEI A IV-a 

No. 206798 din ~IO iunie 1941: 

C u onoa re se fa ce· c un o<;cut c;'.i M. St. Major cu orcl. No. )93 -941, 
comun iC.:-, : 

ge nţii :inam ici lucr caz (t în spa tel e frontulL; i în cercînd acte de ':a
bot aj. p rocurîncl inami cul ui indicaţiuni sau i nfonnaţiun i <;i dindu -so chiar 
la c:ctc de ug rc<;iun c faţ(t dC' osta <;ii izo l aţi . 

Populaţia evreiască este părtaşă la această acţiune . 

D. Genera l Antonescu, cu ocazia vi zit ei pe front, a atras atenţiunea 

Comandanţilor de Mari Unităţi asupra vigilenţei paz ei spat elui fro ntului 
"'ii a dat or din ca toţi cei care acţionează pe oric e cale contra armat ei şi 

contra int eres elor ţării să fie executaţi pe Ioc. 
Vă rugăm să binevoiţi a da ordin tutmor comandanţilor şi orga

n elor în subor dine să fie fără cruţare faţă de cei găsiţi vinovaţi de acte 
d e sabota j, spiona j, dezord in e sau orice .acte îndrepta .te contra armatei şi 
ontra ţării. 

M. Carp, C.N ., v ol. II A, p. 46. 
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PROCES -V ERBAL 
astăzi 30 iunie 1941 

Subsemnaţii Vir gil A P,opovici, pr ,e tonul p lasei Bahlui, judeţul Iaşi, 

rJr. Ştefan Ion esou, prim aru l comun ei P . Ilo aiei ş i medic şef al spit alului 
Po dul Iloaiei, căpitan Theodor Pop a, com a ndantul seo tomlui j and armi 
P odul Hoaiei în baza ordinului te}efoni c ,al dlui prefe ct ,al jud . Iaşi de a 
ŢJrimi în ga r a P. Iloai ei un tra nsport de cvr i evac uaţi de la Iaş i cu 
destinaţia P. Ilo aiei om 12 ne~am pr ezent at dup .;-t înştiinţJa11e că tr enul ;:i 

'5os:iit în ga r a .Podul Ilo a i,ei şi primind comuni ca rea dlui şe·f .al gării că 

t renul cu evr eii evacu aţi de la Iaşi a fo st dirij a t pe lini a Hîrlău spre a se 
p u t a fa ce debara ·c1r ca în m·:ii bun e condiţiuni şi a nu se împi edi ca cir cu
la ţia t re nurilor, n e- am tr an sp ort at în ac l loc, und e am găsit tr -nul 
ga rat cu puţin timp în aint e . 

S-a dispu s deschid erea vagoanelor în nu mJ r d ] 9 în care au fost 
1n c: hiş i cîte 80- 150 indi vizi de fieoa re vag on , în to tal 1974 ,evr e i. 

Din cau za ma rii înghesui-eli, un n,u111·1r d e evre i .au fost găsi ţ i. 

.asfixiaţi., o altă p art e în sta r,c de oomă şi care la puţin timp, la 1cobor îre ·:1 
d in vag oan e au sucomb at , iar r estul în via ţ·:i au fo st trimişi şi cartiruiţi 

la cnre ligionari şi la Sina gog ilc din t îrgu l Po dul Il oaiei. 
Cadavr ele au fo. t coborît c la mar gin ea lini ei fer ate , de und e au fost 

încredinţate Comunităţii isr ae lit e local e, pentru tr ansp or tar ea la cimiti r 
::ş i înhum are a lor în gropi comune mari săpate la ,adîncime a de 3 m etri, 
cu obligaţia de a se turna p este cad avr e var şi un stra t de cel puţin 
1 m etr u grosim e. 

Din totalul de 1974 cîţi au fo st luaţi în primir e de către delegatul 
p refe ctur ii Iaşi s-a înregi str a t un număr de 1198 de cese şi 776 supr avi e
ţuitori , dintr e car e unul Mar cu Trai an - rom ân şi creştin , dovada stabi 
lindu -se pe baza actului de cununie elib rat chiar de pr eotul paroh din 
Podul Iloai ei nr. 4 7 /940 . 

Ac esta a fost lăsat lib er să se întoarcă acasă iar r estul de 775 e vre i 
a u to st cartiruiţi 'la corelig i-onari i lor din Tîrgul Podul Iloai ei , înto cmin -
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du- ,se un t ablou în oare s-a ,a rătat : numele şi pr enum ele i:nclivjdu lui 
vî~sta, domiciliul la Iaşi, m eseria sa u profe s ia ş.i casa unde a fo st ca rti~ 

ru1t ---' odat~. ci: cartiruir ea lor era cerut Comunităţii Isne lit e sc:i ia 
asupr a ·~a gnJ _a ~nhumării cadavrelor , s tr înge rea obiectelor rămase de la 
dr~cedaţ1,. car tiru1: ea .·upravie·ţuitorilor în condiţii omeneşti, garan ţi a că 
s~ V,~ asigura pn~ controlul comunităţii lini ştea şi s .igu r.an ţa pub licc:'t 

d!n tir g , p7nJru onc~ a ~t de d~zor d~ne sau de ate nt ar e la liniştea şi sigu
ran_ţa publi ca dovc:I1t ca p:rovm e dm. m asa evri, ilnr rămînînd răspu n ză
ton dir ec!, ~omumtat ea ş1 toţi evr eii localn ici, cu viaţa şi av utul lor. 
. .. _Ca~tir mr ea s-a _făcut în bun e condiţiuni la coreligionari, pe ntru cei 
sufc~·1:1z1 s-~ am~na Jat o infi rm eri e, îngr ijir ea m edi cal5 fiind dat5 de 
m ed1~1 evr ei - aflaţi printr e evacuaţi şi cei doi m edici evre i, concen trati 
la Spitalul Podul Iloai i . ' 

Toat e efe ctele rămase de la decedaţi au fost tr ecute la e tuv sub 
con.trolul per sonalului sa nit ar al cir c. sa nitar e loca le. Sina gog ile au fost 
dezmfectate cu formol sol. 50;0 după prima găzduire. 

.. Toat e ?P~raţiun~l~ ~u ~d:cu :s . în perfectă ord in e sub supr ave gher ea 
foar te apropiata a poliţ1e1, fara mc1 un incident. 

. Drept care ~e. încl~eie prezentul pro ces verbal în cinci exemplar e, 
dm _care se va tnm1te_ cite un exe mplar la to ate instituţiile : Prefectură. 
Lcw~1ea de J and ar mi, Pretură, Sec torul de J andarmi , Primăria I odu:1 
Iloai e1, spre cele legale. 

Pr etorul Plase i Bahl ui 
L.S. ss . V. POPOVI CI I 

Primarul corn. P . Iloaie i 
ss . Dr. ŞTEF AN IONESC U 

Com andantul Sec torului J an dar mi 
ss. Căpit . TH. POPA I 

Arh. St. Iaşi . Fond Pr ef ectura Jud e~ului Iaşi . do s. 16/1941, vol'. J, fila 38. 
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ST RICT SECRET 

CHESTURA POLIŢIEI MUNICIPIUL UI IAŞI 
Nr. 35459 
1941 iulie ziu a 1 

Către 

INSPECTORATUL REG. DE POLIŢIE' IAŞI 

~ vem onoare a raporta următoarele : 
_ fo ziua ele 30 iu!1i_e 1941, cam p la or ele 13,30 un grup de soldaţi 

romarn s-a u s s1zat ca 111 clădirea und e se afla farmac ia Adace" din str 
1. C. Brii ti anu, la eta j, s-ar fi tra s cu arme . " · · 

08 

1n acel pun ct, adică în piaţa Sf. Spiridon, se afla ş i un car ele luptă 

rom .'\.n, care a şi pu s mitr ali 'ra în funcţiune , trăgîncl spre clăd i re , perforînd 

gea murile de la o cameră. . . _ . .. . . 
Au pro ceda t de :î ndată la perchez1ţ10nare,a cla d1rn, pr eoum ş1 a celor

lalt e si au adus cir ca 18 ev rei, în tr e care s-a u id entifi cat numiţii : Kuno
vici, car e au m agaz in de pălării în str. Ştefan cel Mar e, Simin ovici Filip, 
brutar din str . I. C. Brăti anu, ing. NacM, din imobilul „Adace" şi fo stul 

cîrc iu mar Mill e . 
Toţi aceşti 18 inşi, între care şi un copil cu tată ş i mamă, au fost 

dusi în str. Vasile Conta, vis -a-vis de Piaţa Sf . Spiridon, cukaţi la pă

mî~t şi au pus mitraJiera carului de luptă în funcţiune, omorîndu -i. 
Mai era u de fată acolo si ni ste sol dati n emti, care au as istat la scenă, 

dar văzînd că unii î~că nu 1~uriseră , i-a ~ împuşcat şi pe aceştia , murind 

pe loc. 
După cîtva timp un camion al primăriei a venit acolo, a ri dicat ca

davr ele şi le-a tran sportat probabil la cimitirul isra elit. 

Ch es torul Poliţiei Municipiului Iaşi 

Lt. col. (ss) C. C'HIRILOVICI Şeful Bir. Po l. Siguranţe 
(ss ) ION GH . FILON 

M. Carp, C.N., vol. If A , p. 147. 
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COMANDAMENTUL MILITAR AL MUNICCPI ULUI IAŞI 

ORDONANŢĂ 

Noi, colonel CONSTANTIN LUPU, com and a ntul militar ,al mu

ni cipiu .lui Iaşi. 
Văzînd dispoziţiunile De cretului Lege nr. 236 dir.1 5 feb ruarie 1941, 

public at în Monitorul Oficial nr . 31 din 6 februar ie 1941, prin car€ se 
reprimă fapt ele ce pun în pr im ejdi e int eresele Statului ; 

J-,_ vînd în ved er e starea ele război ; 
Avî nd în veder dispoziţiunile art. 486 al. 2 C. J. iVI. ; 
În int eres ul siguranţei armate i şi garantării apărării '.J.'ărÎi .. 1 al or 

dinii publice ; 

ORDONAM : 

Art. 1 - Ori ce locuinţă din care se va trage focuri de .armă ,as upr:-a· 
arm at ei german e sau rom ân e sa u asupra populaţiei civil e, v a fi im ediat 
înconjurată cu armată şi toţi locatari i, afară d copii, vor fi arestaţi şi 

după o sumară instrucţie a organelor militare, vor fi executaţi. 
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Art. 2 - Aceeaşi procedură va fi urmată şi aceeaşi sancţiune va 

fi apiicată şi acelora care vor dosi, ascunde sau nu vor denunţa pe acei 

care vor trage focuri de armă asupra armatei germane sau române sau 

asupra populaţiei civile. 

Art. 3 - Ex ecutar ea pr zent ei orodnanţe cad numai în sarci na 

orga nelor militar e puse la dispoziţia acest ui Comandament. 

Dată la Iaşi, astăzi 1 iuli e 1941. 

Comand antul Militar al Muni cipiului Iaşi 

Colonel (ss) CONSTANTIN LUPU 

M. Carp, C.N., vol. II A , p. 148. 
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500 DE EVREI COMUNIŞTI EXECUTAŢI LA IAŞI 

Ei au tras din case focuri asupra ostaşilor germani şi româ ni 

COMUNICAT 

Sovi etele urmăr se pe toate căile să producă acte d sabotaj, de 

dezor din e şi de ag r siun , în spat ele frontului. 

1n acest scop, l ansează din avion, cu paraşutele - spioni şi agenţi 

terorişti, care iau cont actul cu agenţii rezidenţi din ţară . i cu populaţi a 

i udco--comuni. · tă , pentru a organ iza împreună acte de agr siun e . 

Cîţiva din aceşti ag nţi au fost prinşi, iar actele d ag resiun e în 

cercate au fost sancţionat . 

La I-aşi, au fost executaţi 500 iudeo-comunişti, care trăseseră focuri 

de armă d_in case , asupra soldaţilor germani şi români. 

Toat e în c rcările cc se vor mai face de a tur bura liniştea · şi ordi nea 

vor fi r eprimat e pe loc, fără cruţare. 

Populaţia paşnică are datoria ele a divul ga imediat autorităţilor lo 

cale pe toţi cei suspecţi şi pe toţi străinii, apăruţi de curînd în locali tate. 

Cine nu divulgă la timp pe aceşti turburători ai ordinii şi siguranţei vor 

fi executaţi, împreună cu toată familia. 

,.Unive r sul", nr. 175, 2 iulie 1941. 
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PREŞEDINŢIA CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI 
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COMUNICAT! 

2 iuli e 1941 

în ultimele zile au fost cît va cazuri cînd elemente străine de neam 

şi du ~mane intereselor noastre au tras focuri contr a soldaţilor gemani 

ş i romf.mi . . 
1 

· · · f" r· e 
Orie înc reare de repetar e a acestor mişe eşti agres rnm va · i -

Primată fără cruţare. 5 l 
Salt ronl ,în, vor fi exe cutat.i O iuc eo-Pcntru fiecare ostaş german -

comunişti. 

M . Carp, C.N., vol. ll A , p. 40. 
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DECLARAŢIUNE 

Subsemnatul Gheorghe V. Leahu, chest orul poliţiei municipiului 

Iaşi, declar : . . 

In urm a bombardamentului din ziua de 26 mm~, c~re pro:1oc~se 

numeroase distrugeri şi victime, lumea era fo~r~': .agi<tata,. ml:~ţi ca~

tînd s[i părăsească laşul şi asa ltînd che st ura, soh c1tmd auto~1~aţn ?~. ca~ 

lătorie pe CF R ; ;to;tuşi niu ,am avut informaţii şi nu e~.a:-1 il1I~i mdicn .ca 

se va pr.oduce ,ceva , întruoît o?mu;1iş~ii· _erau internaţi iar dmtre }eg10-

nari nu ise mai aflau în oraş dec1t o mfim a pante. 

Din cauza agitaţiei populaţiei şi din cauza stricăciunilor provocate 

de bombardam ent, ,oraşul atî t ziua cîrt; şi noaptea, era patmla,t ou pat:u!e 

militare (comp. de ga rni_z. di_n 6 vîr~~tori J i ~3 Inf.), pentru 
1

c~ r":ufaca

torii ,să nu se dedea '1a Jafun, dat fund ca dm cauza cam ufl aJulm com-

plet, oraşul era absolut în întu neric. _ 

Tot în acest scop, după bombardam ent , s-au efectuat de ca,tre po-

liţie împreună cu jandarmi două razii. . 

Din cauza bombardamentului, legăturile no astre_ te~efomce . ou _co

misaria tele şi celelalite autorităţi erau distruse şi ,leg?t:ira tre 1bma sa o 

fa cem prin curier i, ,ceea ·Ce ne îngreuia foarte mult servicml. 
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Semnalul dezordinilor a fo st dat din cartierul Tătăraşi , în ziua de 
28, dnd sergentul Manol iu Mir,cea d1n Reg. 13 Inf. a început a mol,est a 
populaţia ,cu ·ocazia percheziţiilor ce a început împreună cu o un itate 
germană în aoel cm,ti er , sub -pre tex t că erau în cărutarea unu i po st clan
destin de r ad io emisiune, ou car.e ocazie s-au produ s şi j afuri. D. col. 
Chirilovici a anunţat itelefon ic ga rni zoana iş i Prefe ct ura Judeţului şi a 
ple cat la faţa lo cului, împre.ună .cu d. col. Lupu, ,coma ndant ul ga rn i
zoanei. 

Aceste informaţiuni au fost transmise dlui lt. col. Chirilovi ci de 
către comisa rul N. Crăciun, ş·eful ,cir c. 5. 

D. lt. col. Chirilovi ,ci ,a irnterven it Ia In sp .otorntul de j an darmi. şi 
s...,a dat La fie care ci ncumscripţie poliţienească dte un pluton de jandarmi 
pentru p atrulare, ,a,tît ziua d t şi noapte a , care măsură .a fost menţionată 
pînă aseară 1 crt. 

In sea ra zilei de 28 iuni e a.c. , pe la oreLe 21,,30, a,u ·Început împuş
cături, m ai întîi izolat e ~i ap oi foarte dese, în diferite cart ier e ale ora
şului mai ales dnd treceau ,c-oloane militare, fapt ca re a !fost ad us la 
cunoştinţă şi de Co mand a.tura germană, care a scos im ediat patr,ule ge r
mane în oraş. 

Aces ,te :împuşcături .au ,con tinuat pînă dimineaţa la ore le 7, însă 
de :la orele 3 dimineaţa dn d se mai lumin ase puţin, d. lt. col . Ch irilo
vid ,a deleg a t pe sec1,etarul C hestur ii d. Gh. Stănciulescu cu un 1gPup 
de ,agenţi şi ga rdieni publici a îrnsoţit împreună cu d. lt.-col. Nicul escu, 
delegat de Inspe ctoratul Jandarmi, o ,coloană miUtară 1>omână, pentru 
a se sta bili de und e se trag foourile, cu care erau atacate coloanele mi -
litare ,ce se . cur geau prin omş . 

La o di'Stanţă de ·20 m ele localul Cor . ·o, ,au fost î-rntîmpinaţi cu foc 
violent de rev.olvere, arm e automa te şi grenade . Colo a na a fost răspîn
di,tă ş i s-a început schimbul de focuri. 

D. secreta r ,a venit şi raportat dlui lt. col. C hirilovid ş i .a>tunci s-a u 
format echipe de control at toate cas ·ele de pe .traseul de und e se trăgea, 
la ,care ec hipe au colabonat şi ge rm an ii, arătîndu-se foarte conştiinci oşi . 

S-au înconj,ur .at toate cartier ele de trupele germane , Compania 14 
poliţi·e şi poliţişti, însă rezultatul a fost negativ, negăsindu-se indivizi 
cu arme asupra lor. 

Cu această ocazi •e din .con tactu l trupelor ger m ane , u cele române, 
s-a născut o 1sitare de ostilitate împotriva ·evr eilor, care .aiu început .a fi 
scoşi de prin adăposturile A. P. şi aduşi la Chestură de către patrule. 

In oraş fiind în itre.cere diferite trupe române, precum şi soldaţi 
izolaţi din 1ambel e ,armate, toţi şi-au abandonat misiunea, dedîndu -se la 
maltratarea celor pe care îi aduceau la Chestură, sau împuşcîndu- i pe 
străzi. 

La ,această situaţie a contribu'it în mare măsură şi populaţia româ
nească, ,care ,convinsă ·că focurile au fost trase ·de ,com unişt i ş i evre i, in 
dic a locur ile de adăpostire ale ev reilor. 

La Chestură ,era u percheziţion a ţi de . către. ger mani în curte, ba nii 
Ji se luau, iar ac tele li se >aruncau. 
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A.sernenea evre ii se plîn gea u că şi cu ocaz ia ri dicări i lor -din adă~ 
po-;t uri şi case erau jefuiţi, ceea ce d. 1t. col. C_hirilo~ i'Ci a .:apontat dlui 
g- ral Stavrescl.l , comandantul 1\1.U . oare a ve_m! ·~ersional_ la ţaţa . locl:-
1 ui la chest ur ·) şi a dispus ,trierea acestor evr ei ş1 la sare a lib era a feme1 -
J or , copiilor ,i celo r ne suspecţi. . . . . _ .. De ase men i d . lt. col. Chinlov1 c1 a ţmut mereu m cur ent la telefon 
pc d. pr efe ct a l judeţ,ului şi d. com:and~nt a,l ga rni~o anei, ,cu ,~ele ce se 
pet receau, n fiind timp de rai:?arte ,~cn se _su? presi:unea e_vemm~n: elo:· 

Germani i , văzînd că evreu aduş t de e1 ş1 de patrul: smt _ puşi ~n 1_1~ 
bertabe s-au înf uri a.t s i .au început s~1 aducă dtn nou ,cit mai . mulţi ?11: 
îrutreg ~raşul, ex primî~du- se că poliţia este j~?ovirtă , aiu in st~t~1t o ~ch 1pa 
a lor din forrnatiiunea Todt, la poarta ch esturn , care perchez1ţ1ona ş1 mal-
tr at a grav, cu ci:ome ge l .<;,i îi împuşca . . . . 

D. lt . col. C hirilovi ci a a nunţa t 1med11a1t tele:fiom c p d . g- r.al St a_
vr esc u, d. prefect .al j,udeţului ş i d. col. L_upu, con:ianda_T.ltulJ. g,arnizo~;1e1; 
care au sosit la fata Jocului, unde se mai afl au ş1 d-nn .col. Barnzz1 ş1 
Bădescu de la jand~rmi ş i care au fost martor i ocular i la cel~ ce se Re
treceau si und e s-a int erv enit c~1tre germa n i , personal de ca t re d. ge 
ner a l st'a vr esc u, însă fără efec t. 

După plecarea ~efilor de autorită ţi, m asac rul a ,oon tinruat . 
D. lt. col. Chirilovici care fu sese chem at l:a Divizie, mi- a comun~~ 

cat telefonic că s-a hotărîrt evacuarea acest or evrei din curt ea C?hestun 7 ]a Roman, în ca re scop staţi.a Iaşi va pune l a dispoziţie 5? vagoane ş1 
să ia m [1suri .a fi •trimi ,i la gară im edi at pentru a nu ne pn .nde no aptea 
cu ei la Chestură, de te ·nna unui nou m aisacru La ica re s~ar fi putut deda 
ge rma nii. 

Nu.rnărul ev reilor ce ,se găseau în ·curt ea Chesturii ,eria de circa 
3 500, cîn d ge rm anii au î.nceput să-i m asacPeze . 

Germanii din fata Che st urii, care primi i : eră \/'este de 1la Comandaitura 
germană c[t evre ii voi~ fi transportaţi la Roman, nu au ple cat de aici, cu 
to at e c·ă primiseră ordin. 

Am luat măsuri pr in comi sarul D. Iancu, şeful Biroului judi ciar , 
C'are i- a înc olon at pe ev reii din curt e, cir ca 2 500, pentru a-i duc e la 
gară , î n ,care scop am dat ordin .com isarul~i .ajuto 1: ~· Zahari_a ~e la 
ace astă Chestură , ·care lmpreună ,cu o esoorta puternica de gar?1 ent pu_
b lic i sub cond ucerea şefuliui de detaşament şi un număr de · Ja nd anrn , 
:-;ă -i 'transpor ,te pînă la gară , unde să fi.e îmbarcaţi în vagoane, în ,care 
. cop sfi ia ,cont act ou a utorit a tea C.F .R., din s•taţia Iaşi. 

La pl-ecar ,ea convo iului din curtea Chestur ii, rupînd u~se ,co!·donu_l 
si u n ii din evrei înspClimîntaţi de gro aza ce.lor petrecut •e mcercmd sa 
fugă , german ii au mai ,tra s din nou, mai împuşcînd vr_eo dţi:7a . Ger
m anii neconsirntind ,ca evre ii să meargă la ,g.ară escorta ţi numai de po
liţi şti şi j andarmi, i-aiu însoţit şi ei la g.ară, după cum au !~aportat o.rg~
nelc noast r e s i ,au cerut ca ei să-i îmbarce în vag.c1an , ceea ce au Ş L fa
cut ex pediind cu primul .tran sport un nullllăr de 2.430, care l:3: puncr~a 
t re n ului în miscare au fost luati în primi re de şefu l de secţie Leu cJa 
Io n cu 10 gard l-en i publ ici spre a'-i ,cond u ce pînă la Rom an , iar g,erm an ii 
s- au r eîntors la Chestură , unde între timp se · mai ,aduse s,e de către p a-



trule .un număr de cca. 2 OOO evrei, deşi .se dăduse ordin de către Oo
mandatmra germană să nu se m.ai aresteze. 

La oreile 4 în dimineata zilei de '29 iunie ,a.c. mi s~a raportat de la 
Chestură că s-a' mai format ·un nou transport de 1 900 evrei, care au fost 
escortaţi 1a gară de ,că,tre comisarul ·ajutor . Georgescu ou gardieni şi 
jandarmi, precum şi de germani, care ,au luat din camera în ,care erau 
reţinuţi şi un număr de evrei care urmau r.să fie cercetaţi special, pre 
cum ,i .arestaţii evrei din ,arest, care erau pentru diferite che stiuni 
penale. 

La g.ară tot germanii i...au îmbarcat şi au plec a t sub escorta şefu.
lui de secţie şi gardieni publici. 

Devastările s-au făcut de către populaţie şi trupele germane şi ro
mâne şi soldaţi izolaţi, fur'indu-se bani şi diferite obiecte, reuşindu-se 
a se ·aresta un număr de 99 indivizi civili şi milit ari români, car e s 
găsesc în cericetări. 

Mijloacele noastre poliţieneşti locale : 1 ,che stor, 1 ,comi ·ar, 1 şef 
secretar Che.9tură , ,12 comisari, 17 comi sa.ri ajutori, 2 regi stratori, 26 
agenţi, 1 şef detaşament, 11 şefi de secţie şi 384 g1aridieni pwbliai, iar 
de întărire - 2!1 ofiţeri poliţie, . 11 agenţi, 1 şef detaşament, 6 işefi 
secţie şi 182 gardieni publici, care au fost repartizaţi 300/o, ziua, 500/ o· 
noaptea şi ,2,Q0/0, rezervă, pe teren. Consemnul ce li s-a dat ,a· fost m en
ţinerea 1oridinii, împiedicarea devastări'1or, ,arestarea jefuitorHor şi în
formaţiuni pentru prinderea ,celor ce trăge,au focuri asupr a trupelor. 

Controlul în •teren a fost greu de ,executat, datorită situ-tţiei ex
cepţionale, ,car e impunea permanent prezenţa noastră la Chestură şi cu 
toate că nu am primi,t pînă în prezent rnclamaţiuni, credem ,că p ar te 
din personal, în special din acel de întărire, s-a dedat la aibuzuri. 

Reclamaţiuni nu am avut ,contra poliţiştilor ,că au lu,at mită , în
trucît fiind arestaţi şi aduşi de germani şi ,ostaşii români, nimeni mr 
avea posibilitatea nici unei intervenţiuni. 

Pe teren însă e pos .i,bil să se fi pre 'tat la ,abuzuri, care însă .nu au 
putut fi controlate . 

•In tot timpu ,l s-,a păstrat legătura cu Inspe ctoratul Reg. Poliţie pri n. 
telefon, raportindu-se modul cum decurgeau evenimentele, iar c u Co
misariatele prin curieri, din cauza întreruperii reţelei tel efoni ce d in 
timpul bombardamentului sovieti c, ca re legătură se făcea greu mai ales 
noaptea, d.în cauza camuflajului şi a patrulelor germane. 

Iar cu .autorităţile locale, M. U., Garnizoană ş i Prefe cturn de judeţ, 
s-a făcut legăturia permanentă telefoni că, ţinîndu-se în curent pe dl 
prefect de judeţ, dl general Stavre scu şi dl col. Lupu, de ,că tre dl lt . 
coJ. Chirilovici, tSUbsemnatul şi s·ecriet·1rul Chesiturii, comi sar 0ef Stăn
ciulescu. 

Comunicîndu-se ,toată situaţia şi ,cu propuneri în ultimul ,timp ca 
pentru remediere, să se scoată din localitate trupele germane işi român e 
contaminate de această stare de spirit. 

Ca propuneri - menţionăm propunerea de .a se scoate imediat di n 
oraş trupele germane şi române şi patrulările prin oraş să. se .facă. cu 
o trupă nouă românească şi germană. 

To.ate unitătHe militare să facă controlul serios a l tuturor oam e
nilor pentru a n~ se mai ajunge la aceeaşi situaţie, fiindcă s-a consta 
t at d i soldatii trimisi în difurite misi,uni se opre sc 'in oraş, fa c per.che
zitii 3·etuies~ si nm1.;ai după aceea plea ă să exe oute misiunea lor. . -, . 

Ghestor poliţie 

(ss) GHEORGHE V . LEAHU 

M . Carp, C.N. , v ol. li A, p . 110- 113. 

40 

GENERAL DE DIVIZIE LEOVEANU EMANOIL 
Dire ctorul Gener al al Poliţiei 

Către 

DOMNUL GENERAL ION ANTONESCU 
Conducătorul Statului 

Nr. 53 
2 iuli J 941.. 

Am onoar ,e a înaint a alăturat un memoriu .a~upra an chet ei, exe 
cutată de subsemnatul în legătur·1 cu turburările ce s-au produs în laşi , .. 
între 27 iunie şi ,1 iulie 1941. 

Gener .al de Divizie 
(ss) EM. LEOVEANU 

MEMORIU 

asupra anchetei executată conform ordinului nr . 4678 din 1 juli e l94l 
al Ministerului Afacerilor Interne, în legătură cu turburările 

cc s-au produs în laşi între 27 /6 şi 1/7 19.U 

I. Istoricul evenimentelor 
1. fo dimineata de 28 iunie .a.c . chestura Iaşi a fost informat ă că 

o unitate română şi una germană percheziţionează şi maltratează pop u-
l aţia din Iaşi, str. Ră,chiţi {cartierul Tătăraşi). . . 

Seful Che sturi i, asistat de comandantul Garnizoanei, au plec a pe· 
teren,· unde au întîlni,t 8-10 evrei grav maltrataţi, oare s.e du oeau la· 
spital. 
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S-a stabilit că serg. major T. R. Manoliu Mir cea .clin Regt. .13 .r. 
înso tit ele cîtiva soldaţi ele la Trenul Regiment ar al Reg t. 13 I. ş1 dm 
Regt. 124 Art ., au fă.cut perchezi ţionă ri la populaţia evreiască , P: care 

·() maltratau, ,la .care operaţiune s -a asociat şi o uni ,tate germana, sub 
pretext ul căutării unui a parat de r adio-emisiune. . . 

In acela si timp s-a aflat că acelaşi se rg. m ajor a 1mpuşcat 5 evr ei, 
p e rn re i-a a~uncat .aproape ele poligonul de tra gere al garnizoanei Iaş i, 
iar oo.davrele au fost găsi:te pe teren. 

Acest asasin a fost lăsat liber, după o cercetare făcută de pretoru l 
D iviziei 14-a . El este legionar, de origine din Dorohoi; a militaţ însă 
în Cernăuţi şi Su ceava . Este ne cesa r să fi e .arestat ş i trimis Trib. Mili-
t ar, penrt ru jude care. . . 

Prima măsură luată de ,ch estură .ş i ,comenduire .a fost r epar tiz area 
cîte unui pluton de jand armi la fiecar e ,circumscripţie pol iţi eneasdi _P: n 
tru patrulări ;i menţinerea ordinii, m ai ales că prin ora .; smt :olda ţ1 r az: 
let i ·Care îsi ,caută unitătile und e sînt mobilizaţi. Comenduirea loca la 
n~ 

1

le po.ab~ da nici o îndrum are, necunosdnd und e se găsesc d islocat e 
. acele unităţi. Voi adu ce aces ,t caz la ,cunoştinţa Armatei 3-a . 

2 . .fo ziu a .de ·28.VI ,către ora 21,30 s-a u auzit fo curi de armă în 
d ife rite pun cte ale ,oraşului. . 

Impuşcărturile au durat pînă .a dou a zi către or.a 7. 
Măsuri le luate : S- au făcut pînde de poliţişti şi jandarmi, iar Co

m anda mentul ge rm an ,a ·oos în teren patrule mili ta re . Nu s-a desco
perit nimic . 

3. La 29 .VI, a.c . or a 3, în rtimp ce o coloană miHtară româ nă tre 
cea pe str. Lascăr Catar giu, s-a dez1.;1nţuit din împrejurimi un foc vio
len t , ca re a produ s panică în uni rtate . 

· P.arte din soldaţii ac estei unităţi .au răspuns cu foc. De ase men ea 
s-au făcut cer etări de poliţie şi org,anele aceste i unit ă ţi ş i nu s-a des
coperit nimic. 

In aceeaşi noapte ofiţerii de poliţie ai Chest urii Iaşi , au încep ut 
invest igaţiunile pe t eren, însoţind o .al.tă unit ate milit~ră_ romana, care 
mergea pe str . Lăpuşneanu, unde s -·a pro~u s un a ta c s1m1l1ar , cu acela ';ii 
efect (tr up e în dezordine şi schimb de focuri). 

La amb ele unităţi nu a fost nic'i un soldat rănit sa u mort. 
Imed iat s-a u form a:t echip e de poliţrşti, agenţi ş i giardieni roman 1 

~i ge rman i, plu s Comp ani,a 14 Poliţie din Divizia '14-a, ,ca re a ~ă·c :1t per 
cheziţiun i foar te seve re în carti erul de unele se credea că vm 1mpu';i
căturile . 

Rezult atu l a fost negativ, adică nu s-a găsit nici o armă ş i nu s-a 
,descoperit nici un trăgător străin. 

Ou această ocaziune au fost rid i caţi ş i ,ad uşi la ch e.-tură evre ii as 
cun , i p rin pivniţe . 

Parte din aceşti evrei au fost executaţi de sol daţi i germani, chiar 
în d rumul deplasă rii pînă la chestură . 

Adunîndu -se pr ea mulţi arestaţi în curtea ch es turii, coma ndan
tul D iviziei 14-a, a dispu s tri erea lor ş i ex pedier ea cu trenul. 
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Tri erea s-a exec utat ele 4 ofiţe ri ele poJiţie sub condu cerea cap1-
tan ului de jandarmi Darie Con stant.în (com andantul comp. 14 poliţie) , 
~tvînd ca bază suspecţii ,trecuţi în fişele biroului ele siguranţă al che s
tu r ii ; femeile, copiii şi bătrînii peste GO ani, asupra cărora nu a planat 
n ici o vină , li s-a eliberat de chestură cîte un bilet cu menţiunea „LI
B ER". 

Germanii însă a u prote stat :fiurios, re ares t înd pe ,cei eliberaţi, pe 
ca re îi adu cea u .apoi la chestură maHriata ţi. La chestură însă ,o ech ipă 
de 10- 12 poliţişti ge rm ani i- a per,cheziţionat şi le-a lu at bani i. 

Io rtimpul r azi ilor au fost -aresba ţi 99 infr act,ori ,civili şi 9 rnHitari 
ro mân i pentru jaf. Se ,cer,ce.tează la chestură. 

Generalul Stavrescu, comandantul Divizi ei 14-a, a dispus evacua
rea cu trenu l a evreilor arestaţi ce se găseau În cu r tea chestur ii. 

4. In ziua de 29.VI.1941 ora 20,30 Che stura a organizat esc or
ta rea aces tor evrei la gară printr-un detaşament compus d.in : 1 sub
ins pe otor, 2 ofiţeri de po'liţie, 2 şefi de secţi-e şi 20 ga rdi end, . 

Pînă la gară nu s-a produs nki un incident. La staţia Iaşi însă, 
cî ţiva ·ofiţeri ge rm an i, însoţiţi de trupă germană , ·care a u urm a t ,con
voiul, au făcut îm bar,carea evreilor în vag octne, cîte 80- 100 de vagon, 
interzicînd det asa mentului escortă să se ame stece . Apoi după îmbar
care, au închis ~şile vago anelor pe dinafară , pe care le-a u încuia t. 

In primul tren s -au .transportat 2 530 bărbaţi, care clupă ce au 
ajuns la Roman au fost înapoiaţi la Tg . Frumo s, iar trenul al d oil ea a 
fost oprit l,a Podul Iloai ,ei-,cu oca. 1 800 evrei. 

In ,ambele staţii, au fost debar.oa ţi pentru .a fi îngropaţi 1 ,270 morţi, 
ia r ceilalţi au fost dirijaţi spre Călăraşi (Ialomiţ a). 

5. In cur sul zilei de 30 iunie si. 1 iuli e a.c. au m a i fost cîteva si
mulacre de tr age re, în diferi 1Je părţi· ,ale oraşului, însă fără însemnătate , 
ia r în ziu a de 2 iulie a u încetat ,comp let asemenea manifestă ri . 

Astăzi este linişte în Iaşi. 

II. Constatări 

a) Nu a eX'istat nici un rănit sau mort la unităţile române asupra 
cărora s-a tras şi nifCi un sem n de gloanţe pc zidurile caselor sau gea
muri sparte. 

b) Comand ant ul Pi ţei germ ane - căpitanul Hoffm a n mi- a 
afi rm at verb al că .ar avea circa 20 morţi şi răniţi, .c· ubofiţeri şi trupă 
germană. 

Căutînd să mă conving şi să caut locul un de s-a produs, pentru a 
găsi vreo urmă a autorilor, mi s-a comuni ,cat că este interzis acest con
trol de pers oane străine, deşi ]a început acceptase. 

De altă parte , m aiorul Farcaş , ofiţerul român de legătură cu Di
v izia 189 Germană mi-a cerut să-i comun ic dacă în adevăr au fost ge r 
mapi răniţi şi mor'ti în trecere prin Iaşi, deoar.ece genera lul Rotti ar fi 
::ifla,t că chestura Laşi a descoperit acest lu cru . 
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LII. Concluziuni 

l. Motivele de la capitolul II mă determină să bănuiesc că mc1 ger- · 
manii nu au avut morţi şi răniţi, prin urmare atacul a fost un simu
lacru executat cu arme de salon (s-au găsit pe teren tuburi trase d"?" 
arme din această categorie) ş.i cu un sistem de pocnitori, care au imit at 
focul armelor automate. 

Socotesc că atacatorii au fost legionari şi borfaşi, care urmăreau, 
să producă panică pentru a devasta. 

Ei au pu t ut uşor . ă dispară în întun eri c ş i as tf el nu au fost des 
coperiţi. Ei a u orga niz at atac ul în carti eru l evr eilo r înstă riţi. 

2. In ce priveşte act ivit at ea In spec toratu lui şi Ch esturii Poli ţi i 
Iaşi, a m oonst at at că şi-a fnc ut pe deplin dat oria, ţinînd l egătura cu ,a 1-

torităţile locale (ad mini st r at iv e ,i milit are ), asigurîn d menţinerea ordinii 
şi stăvilirea ja furi lor. 

At jt in spectorul r eg ion al Gio san u, ch est orul lt. col. de jandarmi! 
Chirilovici, cît si sub alt ernii ]or au lu cr at constiin cios ) i fă ră preget , 
in.formînd la t imp .ş i exac t autorită ţile sup erfo ar e . · 

Dir ec torul Gener al al Politiei 
Gener al de Divizi e (ss) LEOVEANU 

M . Carp, C.N., vo l . li A, p. 114- 116. 
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ROM ÂNIA 
MINI STER UL APĂRĂRII NATIONAL E 
Sub sec r et. de St at a1 Arm at ei de Usca t 
Se cret ari atul General 
Biroul 3 
nr . 6936 din 3 iuli e 1941 

COMANDAMENTUL 4 T. 

Conform or dinu lui t elegr afi c nr. 11 205 din 30 iuni e 1941 al M C.G.,. 
cu onoa re se face cuno scut următoarele : 

Cu ocazia acte lor de agres iun e prov ,oca te l a Iaşi în n oapte a de 28-
29 iunie 194 1 de către agenţii sovieti ci şi populaţia iudeo-comunistă s-a 
constatat că trupele c are au intervenit au mărit pani ca prin fo curi de. ·e 
tra se la întîmplare fără obi ectiv . 

S e vor lua urmă,toarele măsuri : 
- unităţile de p;'lză nu vor fi împrăştiate, ci menţinute gru pate 

pe uni.tă ţi, în m îna şefilor. Ele vor fi foarte bine înca dr at e cu ofi ţer i 
activi de la diferite servicii ale garnizoanelor ; 
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- focul nu va fi deschi s decî t atun ci cînd obie ct ivele vor fi sigur 

determinate ,si nu va dura mai mult de cît atît dt ,este nece sar. 
Pînă cîi~d nu s-a sta bilit precis despre ce este vorba şi nu s-,a iden 

tifi cat agresorul ş i locul de unde se trage, unităţil e vor fi adăposti te :-;,i 

menţinute ·tot timpul în mîna efilor. 

p . Sub secreta r de Stat 
Se cretar general 
General (ss) CALOTESCU 

B.A.R. , Arh. istorică, fo nd XX IV , dos . 3245. 
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Serv . Secret. Generial S.S.A. U. 
Lt. Col. A. BALABAN 

PROCES VERBAL 

Astăzi 6 julie 1941 

Noi sublt. de rezervă Triandaf Aurel de pe lîngă Legiunea Mohilă 

Jandarmi Iaşi constatăm prin prezentul proces-verbal că în staţia Călă

raşi s-a debarc at din ·trenul de evrei venit de la Iaşi un număr de 1 011 

(una mie unspr-ezece ) evrei în vi,aţă, 69 (şasezed şi nouă) evrei muri 

bunzi şi 25 (qouăzeci şi cinci) morţi . 

La operaţia debarcării au asistat domnul prefect Mihail Ştefănescu, 

domnul colone l Romano Victor din partea garnizoanei Călăraşi, domnu l 

maior Nicoles cu Gheorghe, comandantu l P.S. Regimentul 23 Infant erie, 

maior Ionescu Marin, comandantul Legiunii Jandarmi Ialomiţa, dom

n ul medi c primar al judeţului şi domnul şef al Poliţiei Movilescu. 

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

Prdectul jud . Ial0miţa 
(ss) M. ŞTEF ANESCU 

Din partea Garnizoane i Călăraşi 
Colonel 

(ss) ROMANO VICTOR 

Comand . P.S. Reg. 23 Infanrteri e Comand. Legiunii Jand. Ialomiţa 

Mai,or Maior 
(ss) NICOLESCU GHEORGHE (ss) M. IONESCU 

Medk primar al judeţului folomiţa 
(ss) Inele. ·cifr abil 

Şeful Poliţiei Oraşului Călăraşi 

(ss) MOVILESCU 

Se certifică de noi prezentul pro ces verbal conform cu origin alul. 

Şeful Biroului M.O.N.T . al jud . Ialomiţa 
(ss) EUGEN VINTILESCU 

D.C .FJU., vo l. Il, JJ. 445. 
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43 
I NSPECT ORATUL JANDARMI I AŞI 

Biroul III Poliţi e 

Nr. 415 7/ 1941, lun a iulie, ziu a 6 

Că t r c 
INSPECTORATUL G-RAL AL JANDARMERIEI 

Serviciul J and armeri ei 

Urmare la not a telefonică nr. 890 din 30 iunie 1941. 
Am ono,are a vă raporta că din toate datele pe ca re le - am obţinut 

pîn ă în prezent rezultă : 
La 30 VI s-a u expediat din oraşul Iaşi două tran spor ,turi de evrei : 
a) U n transport de 2 500 evrei. 
b ) Un trn nsport de 1 900 evre i. 
Din primul transport au î ncetat clin viaţă pe t.impul parcursului 

1 194 evr ei. 
Tr ansport ul a fo st oprit la Pcl. Ilc ,aiei (Ia ş i) unde s-a făcu,t îngro

p area celor morţi iar ,cei rămaşi vii .au fost debar,caţi şi .găzduiţi de evreii 
de aci, din Pcl. Ilo aiei. 

Din ,al doile a transport au înceta t clin viiaţă între ga r a Iaş i şi gara 
T g. F rumo s (Iaşi) pe timpul parnursului 650 ev rei car e au fost în mor 
mînt,a ţi în Tîrgul Frumos iar alţi 327 au încetat din viaţă în:t.re staţiile 

T g . Frumos ş i Mirceşti (Rom an) , c-ad avrele fiind debarcate ş i îngropate 
i n Mi rceş,ti. 

In spect orul de J.andarmi Iaşi 

Colone l, 
(ss) GH. BADESC U 

D.C.F.R.l., v oi. li , p. 448. 
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Şeful Serv. Pol. şi Comandă 
Lt . Colonel 
(ss) AL. MANOIL 

G iuli e 1941 
LEGIU NEA JANDARMI PRAHOVA 

Că t r c 
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI 

Serviciu] Jandarmeriei 

U rm are la raport ul telefonic nr. 1408 ş i 1409 din 5 iuli e 194 1 : 
Am ono area ,a r aport a : 
In ziua de 5 iulie 1941 la ore le 17,30 am fost avi zaţi ,că în sta ţia 

Jn oteş ti a sos it un tren cu interna ţi ev rei de la faş i, sub cond ucerea 
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F1acsimilul do cum entulu i nr. 44 

sublt. Triaridafil de la Legiunea Jand. Mobilă Iaşi, care a raportat că 

dint re internaţi au murit în timpul transportului de la Mără«,;e .. ti la 
Tnoteşti 40 persoane. 

împreună cu d. m~ior Stavrică, procuror militar, căpitan Ionescu, 
delegatul Comandamentului Militar ,al Regiunii Petrolifere, ne- am trans 
portat la faţa locului unde am const•atat că cele raportate de ofiţer sînt 
ju ste. 

S-au scos din vagoanele cu internaţi un număr de 40 evre i ce au 
rnuri,t în timpul tran sportului din cauza debilităţii fizi cP etc., care au fost 
strînşi într-un singur vagon şi apoi sigHat ş i pus sub pază, iar astăzi 

urmează ca după v rificarea ce se va face de domnul medi c legist şi 

·rntorizaţia ce o v.a da Curtea Marţială să se procedeze la înmorm înt•area 
cadavrelor, ,care se va foce în imediat a cţ propier e ,a staţiei Inoteşti. 

Re stul internaţilor cu garnitura lor şi-au continu at drumul cu di
re cţia Călăraşi. 

La moart ea cel or ele mai sus, nu s-a contribuit cu nici o vi olenţă. 

Comandantul Legiunii Jand ar mi Prnhova 

Colonel MIHAIL SCHIPOR 

Raporta t: 

Insp . Gral. al J,a nd . 
ln sp. Jand . ]?ucureşti 
Comand. Milit a,r a l Reg . P.et r. 
P refect ur a jud. Prahova 

D.C.F.R.J., vol . U, p . 449. 
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NR. 1324 D-lui G-ral al Ja ndarmeriei 

SECRETA nr. 37955 
iuli e ziua 9 

1941 LUNA IULIE ZIUA 9 
LEGIUNEA JANDARMI ROMAN 

BIROUL POLIŢIEI ŞI COMANDAME NT 

Către 

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI 
SERV. JANDARMERIE 

Am onoarea a raporta următoarele : 
In ziua de 2 iuli e a.c. în conformitate cu ordinul Marelui Carti er 

General , s-au înmormîntat în Lunca Siretului din comuna Mirceşti -
Roman un număr de 386 evrei bărbaţi de toate vîr stele aduşi cu trenul 
din Iaşi în vagoane înch ise. 
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In_ cu: ·s~l zi_lei de 3 i_ulie 194] au fost înmormîntaţi pe ,ter itoriul 
comunei Sabaoani un numar ele 172 evrei morţi în vagoanele trenului 
ce transporta ·evreii e\llacuaţi din oraşul Iaşi. 

L .S. Comandant Reg. de Jandarmi Roman 
(ss) N. ŞTEFANESCU 

D .C.F.R..J ., v ol . I!, p. 443. 
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RAPORT ASUPRA FELULUI lN CJlRE A DECURS TRANSPORTUL 
EVREILOR DIN TG. FRUMOS LA CALĂRASI IALOMlTA . . . 

Nr. 1 
Din 9 iulie anul Hl41 

Sub]t . de rezerv ;'.i Triandaf Aurel 
cătr,e 

INSPECTORATUL JANDARMI I A Ş I 

1941, iulie 9 

Conform ordinului verbal primit de la dl lt. colonel Manoil Ale xa n
dr u, am onoare a raporta următoarele : 

In confo rmit ate cu Ordinul In spe-ctontu lui jandarmi k1si dat în 
baz a_ ordin~lui _Minis~erului de Interne, domnul comandant al ' Legiunii 
Mob ile Iaşi, prrn ordinul de serviciu nr . 2130 din 30 iunie 1941 mi-a 
ordonat _ca împreună ,cu un subofiţer şi 30 jandarmi, să iau în p~irnire 
un numar de 35 vag.oane 1 cu 2 530 evrei spre a-i transporta ]a l agărul 
de -concentrare Călăraisi. 

In executarea a~estu i ordin, în noapt ea de 30 iuni e 1941 am plecat 
cu autooami onul Inspector a tului la Tg. Frumo s, avînd sub comanda m ea 
pe subofiţerul Bratu Ana sta sie şi un detaşament de 30 jandarmi din 
Legiunea Mobilă ffasi. 

Trenul cu evi:,ei se găsea garat în staţia Tg . .Frumos, fiind păzit de 
un detaşament din ,compania 9-a -c.f.r. La puţin timp după sosirea mea 
s-a adu s din oraş sub escortă un număr de evr ei ce fu seseră deb arcati 
în a_j1:1_n din Jre~ şi ,c:a11e [fuseseră] cartiruiţi în itimpul nopţii la diver .~ie 
fam ilu evreieşti. Pnn revenirea asupra dispoziţiunii ce încuviint a. ·e 
această măsură evreii au fost reîmbaPcaţi în vagoane. · 

. După terminarea .acestei operaţiuni, împreun.I cu primarul ora su-
lu1 . ~l. T~toe scu A, cu medicul oraşului dl dr. Gh eorghiu ş i cu şeful 
Pohţ1e1 din Tg. Frumos dl V. Ione scu, am procedat ]a debar carea ca da
v relor din vagoane . Operaţiunea debarcării a ·dur a,t pin u seara , cînd tre-

116 

nul a fost dirijat mai dep.wte. In Tg. Frumo s s-,au lăsa t cir a 654 ca
l•avre ce au fost înmormîntate în ,comun, într-un Joc anume de -către 

, utorităţi. · 
A dou a oprire a trenului pentru debar care de ,cadavre s-a făcut în 

ziua de 2 iuli e c. în gara Mir ce.;ti - unde în asistenţa şi a dlui Jt. 
JJopesc u D. di.n compani a de Poliţie 60 Rom an, am lăsat circa 327 ca
davre ce au fost îngropat ·e în margin a sa tului Lungani Rom.an. 

Mai depart e trenul ,a fost oprit în s taţia S,}băoani - unde din or 
clinul dlui maior Simu]escu de la Mar ele Cartier, ce era însoţit de d-nii 
medici militari maior Pîrvulescu şi cpt. Roiu, s-a continuat operaţiunea 
evacuă rii trenulu i de cadavre. (La Săbăoani au fost cob orîte 300 cada
vre şi înmormîntat ) ~-

La 3 iuli e c. trenul a fost oprit în staţi a Rom an şi tras pe lini a de 
gnraj a Comp, 1-a sanitară. 

în aces t loc, sub com anda dlui m aior Gheorghiu de la Marel e 
Car tier, a dlu i cp t. Botez ş i a d lui cpt. medi c J. Niţulescu, s-a pro
ceda t ·1a depar az it area evreilor, car au fost daţi jo s din vagoane şi care 
î n parte ,au fosit tunşi ş i îmbăiaţi. 

Cu această ocaziune s-a găsit în va goa ne un număr de 47 cada vr e. 
A dou a zi, evreii în viaţă au fost reîmbarcaţi în alte vagoane curate . 

In ainte de a ple ca din sta ţia Rom an, s-a m ai găsit un număr de 6 
~adavre, e au fost debarcate. 

De la Rom an trenul s-a mai oprit pentru evacu are a cadavre lor în 
noaptea de 4/ 5 'iulie c. în sta ţia Mărăşeşti şi în noaptea de 5/ 6 iulie în 
statiia Ino ,te sti, lăsîndu-se în ce.a dintîi 10 ,cadavr e, iar în -cea de a dou a 
în asistent a' dlor Păduraru controlor c.f.r. se rv . D. şi Gheorghiu Alexan
dru şef ajutor a l sta ţiei Mărăşeşţi i~r- în cea de-a doua î~ 3 _ cllui. m a_
gistr at milit ar procuror maior St?vnca _:1e 1~ Cur~e a_ Mar~1~la . Ploieşti , 
40 cadavr e. Plecînd m ai departe , m clupa ami aza zilei de 6 IUh ·C., am 
ajun. · î.n stat ia Călăraşi, und e în prezenţa autorităţilor, a dlui prefec t 
Mihail Ştefă~escu, lt. colonel Romano Victor din part ea garn izo_anei ~ă
l ărasi maior Ni colescu Gh. coma nd antul P. S. Regt. 23 Infanteri e, ma10r 
Ione's~u Mari an , com an dantul legiunii ele jandarmi, cil Mihăilescu me
dk primar ş i Movilescu, şef al Pol iţiei _s-_a p~oc~dat la ev~cuarea trenu~ 
lui, găsindu-se un număr de 1 011 vre.1 1.': viaţa, un num~r d_e 25 e:7re1 
decedaţi. Evreii în viaţă, cît şi muribunzn au fost predaţi ofiţerulm d 
zi. pe corp ,a Regt. !23 1Infanteri e. 

In timpul călătoriei, doi evrei au fost împu~caţi de jandarmi, fi
indcă din mer s ul trenului au sărit şi fugit din vagoane. 

P e tot par cur sul de la Tg. Frumo s la Călăraşi s-a dat de băut ap{t 
evreilor din tren de către jandarmii din gardă , dt ş i de plu,to•anele de 
ajut or, ce ni s-,a pus la di spoziţie în. un ele .c;,taţii.. 

In Tg. Frumo s, ·evreii au ăpătat şi pîine ,ce a fost procurată de 
către primăria comun ei. 

Ln Roman -evreii au fost hrăn iţi, iar la pleoare li s-a încuviinţat să 
primească din · parte a comunităţii div erse alimente , lu cruri de îmbrăcă
minte. 
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~ O~ ,asemeni în Roman mi s-a încredinţat două lăzi cu zahăr a 
2a kg _fi~care pe oare 1--<am împărţit ,evreilor pe drum. In gara Ploiesti 
~:D _ J?rH~nt ,de la arm:ată un număr de 600 pîini, din ,care parte au f~st 
d1~t:1b11:1te pe d~um, iar p~rte aproximativ 3Q0/0 au fost date evreilor din 
Calar,p1, 1:1nde h s-~ d~t sa be a cîte un cea i după dispoziţia dlui prefect. 

. n. zma de ~ ~uhe ~- . am ple oat din Călăra ;i şi în dimine ata zilei 
de 9 iulie c . ~rmmmd m1smnea m-am prezentat la In spectorat ' 

Totodata raportez că, la înapoiere în gara Bu cure sti-No~d dl lt 
c?lo nel _ de _rezervă ~~ldim~n a dat jand armilor din de.ta'sament 'brînză . 
OJ.:re o J~matate de P!me! cite două păhăruţe de vin, pre cum si suma d~ 
2. OOO 1~1, pe care m1-:,a mcredinţat-o pentru a fi distribuită j,~ndarmilor 
Şt care myrezent se gaseşte asupra subsemn atului. 

Faţa de cele de mai sus r aporta 1te, vă rog să binevoiţi a dispune . 
Sublt . de -rezervă 
AL. TRIANDAF 

Arh. M.A.1., Fond N.1., D s. 108233, val. 51, f. 115-116. 

1 Numărul de vag oane preluat la Tg. Frumos. 
u In original indescifrabil. 
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Stabseffz . d. Feldgend. 12 Iuli e 1941 
Az. 1'3/41 
Betr. : Tătigkeitsberichte [ ... ] vom 16.6-30.6.1941 12. Juli 1941 

Auf gabe: Sk herung d~r deutschen Trupp en in J asi, Verhinderun g jed er 
Afs~nten:'erbrndun g von J asi nach Ru ssland, Entw affnun g der 
Z1v1lbevolke_r~~g und Sorge daflir zu tr age n, die Bestattung 
cler toten ZlV1hsten zu veranla ssen. In Ja si w ar ein Aufst and 
cler Juden ver s1.1-cht worden. Mit Waffe ngewalt wollten sie die 
Front dur ch Bedrohung der Soldaten in J,asi storen . Es h at 
etwa 2 500- 5 OOO Tote gegeben. 

M a jor d. Fg. 
[inde scifrabil] 

D.C.F.R.J. , val. V , p. 14. 

REFERITOR: RAPOARTE DE ACTIVITATE 
DIN 16.6- 30.6.1941 

_ Mis~une~ : Asigurarea trupelor germane din Ia si. Impiedicarea ori-
caror legatun ale unor agenţi din Iaşi cu Ru sia. De'zarmarea populaţiei 

ci vile ~i grijă pentru determin area înmormîntării civililor morţi. Evreii 
<lin fasi au încercat să se răscoale. Utilizînd forţa armelor pentru ame
n inţar~a soldaţilor din Iaşi, vroiau să perturbe frontul. Au fost oi.rea 
2 500-5 OOO de morţi. 

Maior de poliţie militară 
(ss) indescifrabil 
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ABSCHRIFT 
(Aus dem Staatsarchiv Niirnberg) 

TELEGRAMM 
(G . Schreiber) 

Buk arest, den 1 September 1941 
Ankunft : den 1 September 1941 
Ausw . Berlin 

NG-3989 
BBT 5222 A 
(NG-496 2) 

OHNE NUMMER 
Auf Fernschreiben Nr. ,2309 vom 28.8.1941. 
Fur Abteilung Deut schland. 

i ,2,05 Uhr 
!3,10 Uhr 

Ich kann mich der Stellun gnahme des SS. Grupp enflihr ers Hey
dri ch nicht anschlie ssen. Gerade das Vorgehen der Rumănen in den neu
besetzten Ostgebieten bewei st, class von einer Judenfreundlichk eit keine 
Rede sein kann. Gegen Judenfreundli chkeit sprkht u .a. besonder s : 

1) Die An strengung der rumănischen Regierung, keine Jud en aus 
cier Ukrain nach Bessarabien hineinzula ssen, da die s antijudi sche Poli-
t ik der RegieTung benachteiligen wurde. 

2) Wiederholt e Vers uche des Vizeministerprăsidenten, SS Haupt -
stu rmflihrer Richter baldmoglichst nach Rumănien zuruckzuholen, da er 
dessen Tătigkeit hohe Bedeutung beimesse. 

3) Annahme der von dem Berater RkM er vor gelegten Gesertzent-
wurfe durch die rumănische Regierung . 

4) Vergeltung smas snahmen der rumănischen Regierung gegen J1:1-
den, die cler feindlichen Propaganda zur Behauptung verholfen haben, d1e 
.fuden se ien an den Grenzen Rumă.niens un e.rhorter Verfolgung au s-
gesetzt. 

5) U.a. Erledigung von ca. 4 OOO Juden in Jassy. 
6) Die amerilmnische Gesandrtschaft sammelt Material uber Vorge-

!hen gegen Juden in Rumănien und gibt es weiter nach Amerik •a. 
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. 7) Schărfste Erfa ssun~ aller Juden. im Altrekh fm Zwangsarbeit :n de~ neubesetzte~ Ostg eb1eten. Antone scu lie ss hierfur ca .. 60 ,OOO J uden 
zum Stras senbau emfangen. Ich habe den Eindru ck, da ss He ydri ch ni e
n:and mehr abst.ellen will und nach Begrundungen sucht . Ich empf eh le,. 
s1-ch be sonder s ,emmal der Judenfoa ge in Ungarn ,anzunehmen die h eute 
b~haupten, da~s di e Rumănen ~ur ch ihre unm enschlichen Akte gegen. 
d1~ Juden. bew1e_sen h abe:1, da ss sie kein Re cht hătten auf ein KulturJand , 
w1e es S1eben~u .rgen se1. Baldige Inm ar schsetzun g ein es tu chti gen Ju 
d~n - und An s1er un gsber ater s als Er sa tz fur Ri chter erforderlich. Von 
emer ~nforderun g dieses Berater s bei der RF der SS bitte tch ,abzu seh en 
um we1itere Un annehmlichkei ,ten zu vermeiden I . • 

VON K ILLI NGER 
Vert eil er 
unle serlkh 

D.C.F.FU ., vol . 111, p. 102. 

Bucureşti : 1 se ptembri e 1941 
Şos il : 1 se pt embri e 1941 
Externe Berlin 
FARA NUMAR 

TELEGRAMĂ 

Referi tor la t eleg rama 2309 din 28.8.1941 
P en tr u Depa rt amentul Germania 

ora 22,0· 
ora 23,IO 

_ :t-:Ju pot fi de ac?r? , cu poziţia Gruppenfuhrer-ului SS He yclrich . 
Mas un _le lua te ele ~ornam m teritoriile clin Răsărit re cent ocup ate clove
des~ ca nu poat~ fi .v~rba d~. o atitudin e favorabilă evre ilor. împotriv a 
un ei ase m enea atitudini pot f1 invo cate următoarele : 

1. Eforturile guvernului român de a nu permite intrarea în Ba sa
r abi a a evreilor din Ucr ain a, întrucît aceas ta ar fi în detrimentul politi cii antievreieşti a guvernul ui . · 

2. Încercările rep et ate ale vicepreşedintelui Con siliului de Mini st ri 
ele a-l_ re ad uc~ cît 1:_1ai cur înd posibil în Rom âni a pe Haupt st urmfuhr er~ul 
SS R1cht er, mtru c1t el acordă o mare însemnătate activităţii acest uia. 

3. Acceptarea de către guver nul ro m fm a proiectelor de legi pro-
puse de con silierul Ri cht er. 

4. Măsur~ de r ep r esa lii ale guvernului. rom ân împotriv a evreilor 
care au favo riz at prop aganda inamică evre ii fiind supu si la graniţe l e 
Români ei unor persecuţii nemaiîntîlnite'. · 

5. Printr e alte le, li chid are a a circa 4 000* de evr ei la Ia sL 
, 6. _ L~gaţi~ ar.ne~icană . adună m aterial asupra persecută rii ev re ilo ,-
m Romama ş1 11 tnm1te ma1 departe în Am er ica . 

7. C?n ce1:trar e~ d:astică a tuturor evreilor din Vech iul Regat pen
tru mun ca obhgatone fn regiunile din Răsărit recent ocupate. în acest 
scop, ~nton escu a ordonat con centrar ea a circa 60 OOO de ev rei la con
struc_ţia d~ ~rumuri. Eu am impre sia că Heydri ch nu mai vre a.. să trimit, \ 
pe mmem .,1 caută pret x te. în ce mă priveşte,. recomand să ne ocup [un 

* Cifră ev ident incompletă. 

1 / l) 

111 mod spec ial de problema evre i ască din U nga r ia, întrucît ungur ii p re 
\ I nd că, prin acte le lor neomeneşti împotriva vreilor, românii ar fi 
dovedit că n- ar avea drept asupr a un ei provin cii atît de civilizat e cum 
•ste Tr ans ilv an ia . Este imp er ios necesară numirea în locul lui Ri chter-

:t unui consilier capab il pe ntru problemele evreieşti ş i de ari ani zar Vă 
1·0 r să vă interesaţi as upr a inte nţiilor SS-ului în legătură cu aces t 
·ons ilier , spr e .a ev it a alte neplăceri. 

VON KILLI NGER 
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RAPORT DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ 

Sub semn atul dr. Hurghişiu Vas ile , m edic leg ist al Trib un lul ui: 
Iaş i, fiind invit at de d. prim pro curor al Tribun alului Iaşi , pr.in dr e:a 
nr . 15152 din 12 sept. 1945 şi prin rezoluţiile puse pe cererile „Com u
n ităţii E'(lreilo r Iaşi" nr. 2171 din 10 sep t. 1945 şi nr. 2176 din 12 .-ept. 
1945 : ,,de a as ista la ex hum are a cadav r elor evr eilo r îngropaţi în crrop ile 
com un e de la Stîn ca Ro snov anu, pentru a con stata poziţia cadavr elo r în 
gr oapa comună ş i ·cele lalte împrejurări, în vederea eve ntualulu i pro ce ·. 
ce s-a r introdu ce sau se află în cur s de instrucţie sa u jude ca re la Tr i
bunal ul Poporului", re ami n tindu -mi- se depunerea jurămîntului, dep lasî n
d u-mă 1a faţa locului , as ista t de el. şef de po st de jand arm i Hulbo ca, pl ut.
m ajor Ghirneş Petru şi în prezenţa del egaţilor Comunităţii Evrei lor Ja .i : 
el. Fro imov ici Iosef, Aronovi ci Aron, Froimovi ci Aron, Le izer Dav id ş i. 
Iosef Mi chel , am con statat cele ce urmează : 

ISTORIC 
Din .cel două ,cere ri ··1le Comunităţii Evreilor Iaş i , depu se la P ar

che tul Tribun alului Iaş i , menţionate mai sus , reiese că în ziu a ele 27 iun i · 
1941, a u fo st uciş i evr ei şi îngropaţi în gropi comune la St înca Rosno
vnnu, jud. Iaşi . 

CONCLUZII 
1 - In cele trei g ropi de la St înca Ro snovanu, jud. faşi, menţio

nate în preze ntul raport, s-,au aflat în t otal 311 ·cadavre de ambele sexe 
i de diferite vîr ste . 

2 - Din ,actele aflate în îmbră·cămintea cadavrelor exhum at ş i 
prezenţa cir cumcizi ei ras iale a prepuţului, se constată ,că .aceste cad a
vre sînt de evrei. 
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3 - La examenul medico-legal asuprn cadavrelor, se constatai ca m 
'marna majoritate a ,cazurilor se găsesc la ca davre răniri multiple prin 
. rrne de foc, în partea mijlocie a corpului (tora ce şi abdomen) ş i mai rar 
la cap. 

. 4 - La unele cadavr e pe lîngă răniri prin arme de foc se con
'.':.tati:1 ş i fr acturi craniene şi la un copil mi.c (2- 4 ani), după reconstitu
irea completă a scheletului, nu se constată prin sistemul osos nici un 
. fel de leziune. 

5 - In groapa nr. 1 (săpat.;i după declaraţia martorilor) es te mai 
mare num [1rul bărbaţilor de etate medie - în g1-oapa nr. II în majori
·tate se găsesc cadavre de femei ş i bătrîni - iar în groa pa nr. III se 
consba t.:i un număr mare de cop ii mid, femei şi bi'itrîni şi num ai 6 băr
bati de etate medie. 

· 6 - Imbrăcămintea în genere es te sumar [i. Se găsesc num ero ase fe 
:mei în pij amale, h aine de casă, bărbaţi şi copii desculţi. 

~Medic legi st al Tribunalului Iaşi Şeful de Post de J.and . Hulbo ca 
(L.S.) (ss) Dr. HURGHIŞIU V. .Plut. maj. (ss) GHIMEŞ PETRU 

Delegaţii Comunităţii Evr eilor !:aşi : (ss ) IOSEF FROIMOVICI 
(ss) ARONOVICI ARON 
,(ss) FROIMOVICI ARON 
(ss) LEIZER DAVID 
{ss) IOSEF MICHEL 

M. Carp, C.N ., va l. II A , p. 77-80. 
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INSPECTORATUL REGIONAL AL CENTRALEI EVREILOR 
-DIN ROMANIA PENTRU COMUNITĂ'.J.'ILE EVREIEŞTI DIN V. REGAT 

•·Către 

.Secretaria •tul General 

VIZITAREA INSTITUŢIUNILOR DIN IAŞI 
ÎN ZILELE DE 7- 13 MAI A.C. 

[1942 ?] 

Starea morală a populaţiei evreieşti . In urm a mă,celului din 29 iunie 
19,41, mii de văduve şi orfani (nu sute). A fost o vînă:toare de evrei prin 
,case, g,anguri, beciuri, poduri şi străzi. Au fost udşi işi schingiuiţi (nu 
·băituţi) în curtea Chesturii, Convoiuri de evr ,ei, aduşi din cartier,e, în că
:măşi de noapte, pijamale, desculţi şi desculţe, cu ,capul gol. MH şi mii 
,de femei, copii, bătrîni, tineri, în halul ,acesta şi. .. toată lumea cu mîinile 
'î n sus, încadrată de gardieni şi soldaţi. T,ablou macabru. 

:J 22 

Pe uşa Chesturii tre ceau printr-un şir de gardieni sau soldaţi care-i 
l oveau cu bîtele în oap. Oei omorîţi pe loc ,erau tîrîţi de cei rămaşi vii, 
:in emite.a Chesturii. Zece mii de oameni s:trînşi într-o curte : cadavre şi 
răniţi înşiruiţi de-a lun g ul zidurilor ş i pe cald arîmul c urţii. La un mo 
ment dat, mi,tr alierele au înoeput să secere în plin mulţimea adunată. 
C ei putincioşi ,au încercat să esoala deze zidurile. Să fugă prin curţile în
vec inate. Acolo - mitr aliere şi pUJşcaşi îi prime,au în plin . 

A doua zi, 30 iunie 1941. Lume a valid(1 şi invalidă, dusă iar în con
vo iuri m aca bre cu mîinile în sus, spr ,e gară, încărcată în vagoane, erme
tic înch ise , fără apă şi m ai ales fă ră ae r. Mulţi au înnebunit. Majoritatea 
avea u mirajul călătorilor din Sahar a, lipsiţi ele apă . Adică mirajul unei 
-0aze cu apă şi aer. Şi delirau. 

I n statiile de trn cere se de.sd ircau cadavre . 
Răniţii netransporta:bili ,au fo st duşi în ca mioan e, sa u ,căruţe de 

g unoaie, din curtea Che sturii, la spitale. 
Rezultatul : Mii .ş i mii de văduve, orfani ş i bărbaţi, rămaşi fără 

.-sprijin, fără existenţă . 
La noaptea Sf. Bar ,tolomeu ş i la masacrele lui Bogd an Hmţelniţchi 

s e adaugă , fără do ar şi poat e, măcelul de la Iaşi, din ziua de .29 iunie 
1941, sa u „din Duminica ceea", cum o numeşte populaţia din Iaşi. 

Trei evenimente epocale, de groază, în ultimul mileniu . 
Populaţia creştină, clupă trecere de un an, e îngrozHă şi jenată, 

f a ţ .;1 de cea evreiască. 
Propun vizit area Iaşului de către dl secretar general, fire calmă 

~i echilibnată ,şi judecător la re ce, pentru a di spune soluţii şi măsuri. 

Măsuri la : 

Spitalul Isra elit, ce l m ai vechi sp ital evreie sc din ţară. Ve chime -
'.250 ani . Eva:cuat clin localul ve chi şi mare ş i îngrămădit la „Maternita
tea ", fără inv ,entarul spitalices c. 

Epitropi i, în frunte cu dl Isac Popper, om de 72 an i, ultimul exem
plar de boier ev r eu, prin naştere, educaţie şi cultură şi pînă la ultimul 
funcţionar, au st rin s un nou inven tar , improvizînd pastişa spita lului eva
cuat. Sînt adăpostiţi lehuz e, boln av i de di.verse cat egorii, tuberculoşi. Un 
.am'bula.toriu ,activează h arn ic. Clientelă bolnavă din belşug_ Medidi, în 
frunte cu doctorii Brenner, Weisselberg şi alţi cîteva zeci de tineri me 
,dic i sta u de veghe ,cu o conştiinţă gravă. 

Epitropii, medicii, formaciştii şi suroril e de car itat e lucrează ca al
b ine le. Spitalul însă e lip sit de mijloace. 

Regul amentul l-a lip sit de venitul de 500/o din contribuţia „Sacrei" 
o;i de venitul a 122 imobile, te st ate de donatori. De aici sărăcia şi perico
lul închiderii. De aici un alt pericol : urmaşii testatorilor ameninţă cu 
.anularea donaţiilor, căci nu se respectă testamentele. Adică , donaţiile îşi 
-schimbă destinaţia, mergînd spre [Oficiile locale ale Centralei Evreilor]. 

Soluţia : Respectarea tradiţiei în privinţa veni<turilor, cu ,controlul 
desigur a:l Oficiului. Rezultatul formal va fi acela,şi. In schimb se sal
vează structura, iniţi1ativ,a şi elanul de muncă. 

'În subsidiar : Suspendarea pe 3-4 luni a oricărei schimbări. 
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Spita lu l Dr . Ghclcrter . Nerech i ziţionat . Muncă şi elan. Adăpost ~; 
copii orfani, în vîrstft de 2- 3-4 şi 5 ani . Orfani rămaş i „din Du minica 
e:eea". Unui a , i- a murit mama şi trei fr·~ ţiori, degeraţi astă iarn ă . Altuia 
i-au dispărut părinţii. O femeie boln a vă, . iluită de (j . oldaţi, vin cl t·ată · 
de boli venerice ş i acum radată . 

Spitalul ·are contribuţia Comunităţii de circa 12.000 lei lunar, pJns 
contribuţii lunar e de J.a evreii loealni ci. 

Epitropii, în frunte cu dl Mar cus, Keis rman te., plini ele sufle 
ş i i n i ţ i ativă . Medi cii, în frunte cu dr. Fri..ihling - ca alb inel e . 

Bolnavii însă - nehră niţi şi lipsiţi ele medi camente. 
Şco1ile. Copii trişti , feţe livid e. lfajoritat ea rău îmbrăcaţi şi ele. ·culţi. 

Mulţi orfani, aduşi de mamele lor la .coală, după ce au trecut pri n si 
na gogi pentru Kacli, după un t-ată ucis sa u dispărut. Profesorii ş i pr fe 
soarele cu lefuri jenant de m i·Ci, neîmbrăcaţi .,i nehră niţi. Copiii ui şi 
profesorii trişti, fără zîmbet, fără via ţă in privire. 

Sol uţia : Ur area lefurilor la profesori, ajuto are la părinţii cop iilor. 
Cant inele nu m ai funcţ i onează . Nu sint bani, nu s.int aliment e. - a 1 

reintrodu s cele 14.000 de carne te de ajutor ( artote ca săracilor) cu ... 60-
.i 75 Jei. ,ajutor săptămîna l , pentru o famil ie, azi, poat e micşorată ca m.1-
măr, dar lipsită de capul, de tatăl acestei familii. 

Soluţia : Trebuie măcar 250 lei pe săptămînă. 
Conducerea nu e fericit aleasă. 

Copiii orfani şi ei „din Dumini ca ceea ", în majoritate. Slabi, t ri şti... 
fără mîn care ş i. fără copilărie . Mulţi au pe cap bube şi chelbă . 

Un am J n.unt simboli c al vremii : Un orfan P asc u„ în vîrstă de 
5 ani., botezat şi cre scut la orfelinatul creştin, de la vîrstia de 1 an. 1n 
urma legilor ra sist , Pas cu a fost evac uat la cel evreiesc . întor s de ci la 
iud aism, Pascu a fost dus Jn sinagogă. La intrare, s-a smuls cu fur ie, 
văz.înd pe ev rei bărboş i : ,,Aici sînrt jid ani " . 

Pa scu ·cel m ai viu copil din orfelinat . Gh iont e.,te ş i pune piedi ci 
noilo r săi corel ig ion ar i orf ani, timizi şi intimidaţi. 

Alt am[tnun.t : Copiii din orf eJin at, din şcoli şi din ma hala le se joacă 
azi „d -a tatăl tău s-a întor. '?'' 

Soluţia: Orfelinatul tr eb u ie subvenţionat ş i, în parte, conducer ea 
schimbată. 

Evacuaţii din Podul-Iloaiei, adăpostiţi, în majorit ate , în sin agogi 
trăiesc într-o promiscuitate nebănuită. 25-30 într-o cameră mare. Făr[1 
ocupaţie, fără ex istenţă ş i făr[t un ban. Din 1500 evacuaţi, cred că 1250 
n-au cî-te 100 lei în buzunar. 

O cafenea . Cafe nelele evreieşti de periferie, din Podul Roş , sau din 
Tîrgul Cu cului sînt tipice „instituţii" de ghetto. Frecventate altădată de 
birj ,ari, stoleri, ciz.mari ş i muncHori-pălmaşi . Astăzi , lumea -lui Gorki . 
Zdrenţăroşi, slabi ş i înspăimîntaţi cînd uşa cafe nelei se deschide. Din 50· 
„dienţi", ,3 aveau d te un cea i în faţă . Oare e ra ceai ? - Restul strînşi 
în grupşoare, ca animalel e înainte a unei furtuni. 

N-au ,existenţe . N-au dreptul de a munci şi. . . atenţiune ! - c 
formulă nouă : Cînd vine un „agent" să-i terorizeze cu vreun ordin so--
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s i,t .~au im ag inat, ev reii s tring un sutar (toţi!) şi astfel sînt .lăsaţi în 
p ace. Izolaţi , ,ei nu au ce-i da . 

Aşa îmi explică ,cafegiul. 
Cimitiru l : Si ,aci a fost un m ic măcel. Asupra celora ca re s-a u în

cu:rnet,at să ,cau te · cadavrele celor disp··1 ruţ i . Au fost trim i şi să-i caute pe 
lumea cealaltă ... 

Monume nte le fune rare proemi nente sînt dărîmate. Caii reg imente
lor pasc în cimttir. Trei şanţu ri paralel e pe o latur [i adăpostesc cite 
70-75 de cadavre, în rînduri cîte 5 suprapu se. îngropate aşa cum au 
fo -;t duse . Re stul cadavrelor de mii ş i m ii - pri n canaluri, staţii, gu 
.noaie. Unde au d ispărut'? 

Mii de văduve se hrănesc cu o iluz ie ,tragică : bărbaţii lor se vor 
m · i in:toarce. Sînt , cu sigura nţă, în lagăre nemţeşti sec rete. 

Nimeni nu are c uraj ul să le spu lbere iluz ia. 
Soluţie ge neral ă . laş ul, oraşul măcelului, ,al văduvelor şi al orfa

n ilor, trebuie ·ajuta,t. 
Cum ? - Instituţ iile să-ş i păstreze, mftcar provizor, tradiţia. Altfel, 

dona tor ii si contribuab ilii, care dau pent ru cev,a ·concret, v izib il , după 
incli na ţ ii şi preferinţe sufleteş ti , se vor abţine . Oficiul e deocamdată 
ce va a bstra ct. 

Pr opu ne re finală şi rezumativă. laşul nu poate contribu i decît doar 
cu o sumă simboHGă, pentru Centrală, ,cu un leu. 

Admiţînd .aceasta, se aduee un omag iu pios -catas,twfalei si tuaţii în 
ca re lîncezeşte o populaţie de 33.000 de nenorociţi, după prelimi nările 

:re-cen.sămîntului. 

Implor C~ntrala şi conduc [rtorii suprem i. să -ş i lege numele cu 
a.ce · stă soluţi e generoasă şi ex,ce pţ.ion a lă , chiar cu sac r ificiul unei abateri 
<le la Regulament. 

,Inspecto r, 
S. CRISTIAN 

rh. F.C.E.R., fond Comnnitat ea Ja ?-i. 



A. POLINGHER 
Iaşi 
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MĂRTl1Rll 

DINTRE CEI 20 DE TINERI[ ... ] NICI UNUL NU S-A MAI 
ÎNTORS ACASA 

Săptămîna dintre 22 iunie 1941 şi 29 iunie 1941, data pogromu lui( 
dezlănţuit împotriva populaţiei evreieşti din Iaşi, am trăit-o într-o ten 
siune continuă. Avec;rn cu toţii sentimentu l că ne paşte o mare ne no
rocire. 

Presiniţirile s-au adeverit. lntîmp larea a Jăcut ,ca, independen t ele 
masacrul care a avut loc în zilele ele 29 iunie 1941 şi cele următoare, pină 
la 6 iuhe 1941, clata cinel trenul morţii cu clest-inaţia iniţială Tg. Frn mo 
a ajun s la. destinaţ"ia finală - Călăraşi -, eu şi fratele meu nwi m ic,.. 
Wi lly , să Ji fost primii cluşi Zei chestură. A sta s-a întîmp lat în seara :::ilei 
ele 28 iunie 1941, cinel s-au pre zentat la locuinţa noastră, clin strocla S lihi 
nr. 2, comisarul ajutor Zaharicl Nicolcie, agentul ele poliţie Rotaru ş i 7ln. 
gardian publ-ic ol cărui nume nu l-cmi reţinut. Eu .5i cu fratele m eu m ai. 
mic, Willy, absolvent al Facultăţii ele Chimie Industrială clin la.şi, eram 
în aclăpo tul locuinţei, ocupaţi cu amena.jarea acestu ia pentru tim p i.li 
nopţii, în eventualitatea că vom fi nevoiţi să stu.m acolo. Re peclivul co
misar ajutor a f o t întînipinat ele părinţi, cărora le-a . pu s că ne co u tă 
pe noi doi . Pltr-inţii ne-au chenwt, am ieşit clin adăpost şi otunci poliţistul 
Zuharia ne-a poftit să asi tăm la percheziţia p e care ove a orclin . -o exe 
cute şi care Cl fo st, ele altf el, clestul de sumară, limitînclu- se lct verif i
carea litlurilur unor curţi din bibliotecă. Dup â percheziţie, ne-a spu că 
eu şi fratele tr ebui e să mergem la chestură . 

Pentru noi, cei reţinuţi la chestură, noapt ea petrecută acolo n f (/st 
o noopte ele coşmar. A.5teptam c1.L nerc1bclare să se facă ziuă, in :,percm ţ a 
că uOm fi anchetali ş i vom afla pentru ce am fo st aduşi eicolo şi ce 1.·or 
stz facă cu noi. 

A cloucl zi dimineaţa, am vlizut aclucinclu-se şiruri-şiruri ele per
soane. Nu ştiam cine sînt, ele ce ClU fo st aduse : unul clin.tre cei închi.~i· 
dimineaţa. ne-a spu ~ că evreii sînt scoşi clin case, clin acWpostur i sau strînşi 
de pe stradă şi internaţi la chestură. 

Convoaiele ele evrei nu încetau sti vină : la un moment clot -ou. 
auzit ţipete în curtea chestmii şi s-a iscat o busculadă. 
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La scurt timp clupă aceea; au izbuc nit împuşcături şi în aceeaşi clipă · 
s-au refugiat în adăpostul în care ne 1flam noi o serie ele gardieni pu- 
hlici. lntrucît împuşcăturile continuaru, atît qarclienii, cît şi noi ne-am ·. 
li]Jit de ziclU1-ile lat erale ale încăperii, pentru a ne feri ele gloanţele care 
c11· fi pulut pătruncle, eve ntual, prin fere stre. Noi eram în im ediata apro
J!iere a celor ce se refugiaseră în adăpost. L-am auzit atunci pe unuz · 
<linlre gardieni într ebîndu-l pe un coleg de-al lui ce-i cu împuşcăturile. 
l•.'rc1 surprin s şi speriat . Colegul lui însă l-a liniştit, spunînclu-i că „se 
tm ge în jidoni", ca să-i mai împuţineze. Nu terminase să-i clea lămu
ririle cerute şi şi-ii clat seama ele prezenţa noaslră. Gardianul care-l in- · 
formas e pe colegul său era înar1nat cu o cravaşă ; cu aceasta i-a tras o · 
lovitură puternică în ccbp prietenului meu Miş1.L Leizerovici, iar apoi, 
aclresînclu-se către noi toţi, ne--a întrebat: ,,Voi ce căutaţi aici? Afară · 
'î l voi !(( Ne-au alungat clin adăpostul chesturii într-o alri. mare în care 
' f'ClU culcaţi la pămînt o mulţime ele evrei ... Ne-am culcat şi noi la pă
mint ş i am, rămas acolo mult limp, pe cîncl ele afară se auzecm vai etele· 
·elor care Ju eseră răniţi. 

Se înt ·unecase cinel în sala în care ne a.flmn şi-a făcut cipa.ri~ia un 
ofiţ er german , ccire, înlre bîncl cirve şt'ie să vorbească nemţeşte, s-a aclre-
.<.ot celu i care se oferise sâ ne traducă . A declarat că ele aduc erea noastră 
acolo, ca şi ele împuşcarea unora rc'îspuncl autorităţile româ.ne, cei acum 
comcLnclCl1nentul m,ilitar german a preluat conduc erea eh estu rii şi sc1 tăm 
l i 11 i ştiţ:i că totu l se va aranja . 

!n acelaşi limp, s-au aclus cîtevci căldări cu apă, pentru a ne p ot oli 
setea. Căldările emu ele fapt nişte hîrelaie împuţite şi citît eu, cît şi f ra
lelc meu ne-am ferit sc'î we alingem ele apa aceea. Ne-a surprin peste 
m.11sur'ă faptul că unii dintre cei care se oflau în sală l-au putut crede 
pe ofiţerul necmiţ şi au luat drept ctcl 0vărnle declaraţiile lui. 

Cei care cunoşteau bestialităţile comi se de hitlerişti ele cinel aceştia· 

i : cniseră la ]J"Ulere ştiau - sau, mai bin e zis, pr e. imţeau - că ni se · 
p,egăteşte o m oarl e mai cumpl"itc'î. clccit împuşccirea. 

Tni i amint esc că un tînu.r, aclus în aclăpostul în care ne aflam în 
7:;rim ele ore ole dimineţii ele 29 iuni e 1941, ne spuniea că auzise destul e 
clespr e ororil e comi se ele hitl erişti. Era atît ele disperat, îndt încerca su. 
. c sinucidă prin c1.uto slrnngular e. N ereuşincl s-o .facă, ne ruga pe noi şi" 

pe cei clin apropi ere să- l njutăm. La toate încercările nocistre ele a-l în-
·u;aaja, spunînclu-i ci1 exagerează, ne rip osta cc'î noi nu cunioaştem nimic · 

clin ce sînt în stare se'î. facă hitleriştii. 
Am petrecut a cloua noapte ele coşmar. ln zo1·ii zi lei am fost . coşi 

în curtea chesturii, unele zăceau cadavre şi răniţi. lncadra.ţi de soldaţi 

români şi germani şi ele gardieni publici, mn pornit prin slracla Cuza 
V or/ă spre Piaţa Unirii. 
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Ajunşi la gară , am, fost culcaţi la pămînl şi apoi a început înghe
suirea şi închiderea noastră în vagoane ele vite. Cei care nu se urcau 
de stu l ele rep ecle emu loviţi . Eram vîrîţi cîte 100-120 de inş·i î.nlr-un 
vag on, după care acesta era înc his şi fere trele acoperite cu sdncLtl1'i. 
Ne- am, dat seama imediat că se intenţionează. uciderea rwastrâ prin su
foc are . 

După ce vagoancî:e cttl fost umplute pînâ la refuz, a înc eput, pe o 
z i toriclâ, ,,plimbatul" pe linia Tcwi - Poclu Iloaiei. Eu nrimerisem în va
gon cu fratele m eu. Cu noi se niai afla un nieclic evreu, în uniJonnâ ele 
•oJi{er şi care av ea faţa insîngerată şi desfiguratâ ele' lovituri. La scurt 
tin ,p clupâ ,pornirea trenului, clin cauza câlclurii şi a lip sei de aer, am 
le.~inat. Fratele meu m-a ridi cat şi a reuşit să mă clucâ pînâ în dreptul 
J'crest rei, dar nu după m,ult timp am căzut am.îndoi într-o sta.re de som 

·nolenţă, cu coşrrw.re îngrozitoare, adăugate aceluia pe care -l trăiam, şi 

-care ,vu era mcâ pufin înfiorător. 
Nu m câ ştiu ce s-a întîmplat în vagonul nostru. fnainte ele a mă 

-cup ·inele toropecLl'a, am auz'it v aietele, ţipete le, lovituri le clate în pereţi i 

vagoane lor ele către cei aflaţi în celelalt e vagoane şi ele cei clin vagonu l 
no stru . 

l\'u ştiu cîncl cmi ajun s la Podu lloai ei, cînd s-au cleschi vagoanele , 
cînd a.,n f ost coborîţi clin tren, cine .c;i cum ne-a întimpinat. Ştiu doar că 
m- am trezit în timpul nopţii, culcat pe o bancă inlr-o încăpere şi· că 
alături ele min e mai erau şi alt e persoan e în aceeaşi poziţie. A m aflat 
dimineaţa, cînd s- au tre z it ş i ceilalţi, că fu sesem scos· dintre cadavre le 
co/Jorîte clin vagoane, încărcat într-o căruţă şi aclus într-o sincigogă, în~ 
dîpe r în care ml i aflam. Cînd niă tr ezisem în l'i-rnpul nopţii, l-am strigat 
pe fra te le m eu, clar nu mi-a rc'i::pun s nim eni. 

Au murit în vagoane, clin grupul celor cinci persoane pe care le 
cuno . team, patru : Jratel e meu, Mişu Leize rovici, Miche l Scliăchter 

şi ' inu . 

Un alt frate al ·meu, 1nai mic, care făcea muncă ele fo los obştesc la 
Uzi, a, ele electricitate din Iaşi, a scăpat ele la moarte pentru câ a ascultat 
ele rugămintea mam ei noa str e - oricum disperată ele faptul cei, nu ştia 

nimic despre noi, cei clin trenul morţii - şi nu s-a pr ezentot la lucru 
fa ac ,a zi. Dintr e cei 20 de tineri care lucrau forţat la Uzina de electri 
C'ila/.e , i care au :fost prezenţi în dimineaţa aceea, nici unul nu s-a mai 
înt ors acasă. • 

A rh . F.C .E.H., fo nd Mărtiirii . 
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A. I. CUPERMAN, · 
farmacist 
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ÎN „ACEA .DUMINICA" DE 29 IUNIE 1941 

1n zorii zi lei de 29 iunie 1941, echipe de civili şi n1;ilitari au între
JJrins o acţiune ele scoater e a evre ilor clin casele lor, în carti erele mai 
dens · popul aţe ele evrei, controlîncl casă cu casă, cles,părţind femeile şi 
copiii ele bărbaţi, aceştia clin urmă fiind încolonaţi şi cluşi la chestură 
(totuşi, unel e coloane aclunau şi copii printre adulţi, băieţi ele 10- 14-
16 ani). 

ln primel e ore, celor care erau aduşi, comi arii le elib erau dovezi 
de pr eze ntar e, care, chipu ril e, aveau clarul să-i lase să circule liberi. 

l ntorşi cu. ace te „ bil ete", oamervii răspîncleau repede şt'irea că adu
cerea la chestură nu prezintă. nici un pericol. Astfel, chiar aceia care reu
ş iseră să se ascundă atl ieşit •la lumină şi s-au prezentat la autorităţi ca 
,,să obţină adeverinţa" . , 

lncăperile chesturii gemeau ele lum e, încît cei ce soseau ni.ai tîrzitl 
era u introduşi în curt ea mare a instituţ.iei, care s-a umplut ş i ea pînă la 
ref uz . O masă compactă, om lingă om, înconjuraţi de militari înarmaţi, 
români şi germani. 

Eu am fost ridicat clin str. Căpilan Păun .70, unde locuiam. 
Deşi reuşisem să niă ascund, cinel am auzi t că loa.tă lum ea din ca

ele vecine şi ai m ei au fost p11şi să se înco loneze, am ieşit clin ascunză
toare, constatîncl că „am luat plasă" . 

Cei încolonaţi erau obligaţi să m eargă pîn ă la chestură cu braţel e 
ridicate. 

LA CHESTURA DIN IAŞI 

Mă aflam , cact într -o sală ele la part er, ele unele o scară interioară 
ducea spre pod . Pe această scară au fo st cluşi nenumăraţi tineri (cu deo
s~IJire) şi, ele cit e ori se cleschiclea uşa, se au.zeau geniete le şi ţipetele 
clzspernte ale celor schingiuiţi. Imi amint esc şi cicum cum m-am înfiorat 
de groază zărind cum tînărul proaspăt absolv ent al l'iceu lui evreiesc, 
vlăstar al respectatei familii ele intelechwli Brociner, era bru scat să ur ce 
spre pocl ... 

Mai tîrziu, către ore le 10- 101/2, am .fost evacuaţi din încăperil e 
chest urii şi duşi în curt e ; din pod nu a mai coborît nimeni ... . 

Nu mult clupă aceea, au început să .~uiere glocmţe asupra. m,1.1lţi.mii 
din curte. O parte din cei sechestraţi aici, cuprinşi de panică, au înc ercat 
să se salveze sărind ziclul clin fundul curţii. Unii au căzut secera.ţi ele 
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gloanţe , alţii, car e reuşiserc'î. să es cala (leze împr ejnulir eo, s-ou ascu ns prin 
case le ved n e, prin pivniţe, adăposturi, în cor e se refugi:a ~erâ şi locat ori i 
creştini. Majoritat ea au f ost depistaţi, bătuţi la sî ng e de band e de der be
de i, însoţiţi de către un 1nilitnr îrwrn iat .~i r ectelu.~i î n c1Lrtea chesl 11ri i . 
Soarta asta cr,n av ut- o şi eu ... 

Câtr e amiază., curl ea era clin nou întesolă ele lum e sub orsilo. soor e-
5ui, fără ap c'î, fără hrană . · ' ' · 

Ce se p etr ecea în afară, în oraş, nu .. ti am . Ulte ri or am ofl ctt C(l inte 
l f'cl uali ev re i au fos t aduşi în Piaţo. Unirii , î nroşitu ele sî nge le vi.frsat .~i au 
fos t puşi s -o spele. 

Toată clupâ-arnia zcl el clomnit în curt ea eh est urii o relCt ti va li 11,i ~te,. 
întreruptă cloor ele împuşcături ce se cm ze ct.u moi ci e apr oap e seru rn CI i ele 
dep art e; clin in cin ta în car e ernm . îngh esuiţi, ni me ni nu a m ai p ill vl i eşi . 

* 
Se or ci t îrz iu, mn fos t în colonaţ'i î n rîncluri - cî t Uiţim ea sl râz ii - , i: 

duşi sub pază m.ililară rmnci.no-germ cmă , comcmclat iî ele ofiţeri ge rm oni, 
car e st rig clu n meninţ.ător că „ce i ce vo r ie.~i cli.n rîncluri vo r Ji împu .~co ti" .. 

Ne -au du s Zel gara centrcilă -~i n e -ou orclorwt să n e culcăm pe cal<lo.
r îm , cu faţa în jos, trup lîngă trup , aco perin d toată piaţo di n Joţa gârii 
şi în conliniwr e, spr e străzile Gării .~i A reulu i. Ameninţ.ăril e erau o ce 
le a.şi : ,,cin e se ri(ii cd va fi î inpuşcot". Tn t ot ti ·,npul cî t n e-om aflCtl c1!l co ţ i.· 

î n jurul n os tru clwlui clU 2-3 ton curi şi toj;i - cu-ni m- a.m con v in s ma i. 
t îr z iu în lagăr - am tră i t gro ozo că vo m fi slriviţi su b şenil e . 

Lcl un mo m e nt clot , clupă ce am fo.ţ t jefuiţ-i ele t ot ce a:veam (buni, . 
ceas uri, in ele), am fost împinşi spr e o ne î m/)(lr ca în v ogoane ele rnetrfâ, 
prevăzule cu cî te o singură ferestruică cu grnlii. 

ÎN TREN UL MORTU 

Tngh e uiţi cleci în rn.goan e, ci te 100 .~i chior m oi mulţi, obiet î1iccî

pi ncl om, l ingă om în pi cioare, eram chinuiţi ele căldura sllf occm Ui, ele 
ot.m.osf era ire. pirnhilci . ce dăinuia im ediat ce s-a în chi s u.50 1·ulm1lă. 

A înc eput agitaţia spr e a răzbate că lre mi ca ferestruică ele unel e veneo 
JJUţ;in aer mai riîco ros . 

!n cur su l nopţ ii, Lrenul a p orn it, în ce direcţie mi ne cliideom. bin e 
srn rna. Spr e zină, ne af lo m opriţi în plin cîmp, lîng li n i.5t e b?ill once . . i 
oam enii nu m ni pule ov ciori clecî t să soetrl>ă din opa lor, cer incl .,enLine
l'elor - car e coborîseră din v agonul lor spr e a n e păzi - să le dea de· 
bc'iut. Uni i au arun cot p iilifrii în car e s('î li se ctclucc'î opă, al ţ i i cî le o cci n rn şă 
ca.re să fi e nwiată în bc'ill oc1ce -~i clin cor e să soarbă . A m înce rcat .,(i- i. 
op resc, r eco m cmcl înclu-l e să-ş i. p1m c'î doar compr esr:! la inimă, clor znclar n.ic. 
A tr eia. z i, nwrţi, 1 i11lie, occep lam. (lej o .~i eu sc'î sorb clin. nw i011.l muio .t 
în opa inf es la tă . 

Tr enu1.-fant .om c1 c ircula pe rlll a S i.rca.- Tg. F'nmws-Pa.şconi, cind 
înaint e, cînd îriclărM . Intr e Lirnp, ave om deja morţi. în vago n. 
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ln n oapt ea c'.le marţi sp re mi erc1iri, lr enul o fo st opril Zo Tg . Frum os · 
1•:1i ocl.onni sem pen tnl întîia ooră, epui zot ele cel.e tr ei. z il e ele ve gh e . Intr e 
tim p, clup ('î. cm n m i-au povest i.l ul te ri or ce i cc cm st1,provie ţ1.dt , cm /m :rel 
11u Jos t descărcate clin v agoan e. 

M ierc uri seara , om aju ns la H.om cm, clupă n oprir e lCI S i:ilx'ioo ni . 
imc/e f'usese r?i co l>or îte un nou rîncl ele cocla.v re car e rc'îsp încleml un 1niro~ 
t)es l'il enţiol, pî nă lct nwr e c/'istcmţă . N e clăcl emn secrnw ele oceo.st.o, de '!;1'eme 
1·e /ocol . în r eze r ve, 'tri cm.claJ, co m anclcm lul lr e nului, um .bla cu hal i.,t.n lei' 
na s, la .'J0- 40 m clis tcmţ 11 ele vagoa ne, ele u nde clirija într eag a opernţ:i w1 e. 

LA ROMAN 

Se şlie câ la /io nrnn , prin intervenţia cin ei. Agari c;i şi. a serv i.ci.ului: 
.,an itm · ol Co m poni e i. a /\1-o, s-a î'n cercat t un de reo. Si, îml )ciierecl lu lu rr,r 
deportaţ. ilor ( cee n ce nu s-a. reuşit decît parţial) . Am elonni.t, în noa pl en ele 
,iui. :; iu li e, î.n in cint a aces te i formaţiuni milita.r e, pe păm înlul gol, ma i 
bine-z is p e pi e tr e, sub pa.zâ . 1n z ori n e-au îmbarcat într -o altă garnitură, 
cn re f u sese golită ele JJrizo ni eri ru .1i. şi cti cărm· ·P('îcluchi rc'îm c1.~i tn po i.r>le 
clin v og oan e au pu s stii p inir e pe n oi.. Primi se ni apă, cite clouă-trei btu;ci ţi 

de zo.h ăr ş i un sfe r t ele p iin e .~i cu aceste o. om du s-o pînă. la Cc'î lăra şi, un ele 
am ctj lln s ca n i. ş l e Jcm to me ieş i.l e clin m ormint e . 

Lei R omon, Llin lo t v ag onul n o.'tru cu cir ca .100 ele oam eni., rămrt-· 

st''e r(i în vic1 ţ(1 27 (pri.nlr e car e 2 copii ele 12- 14 oni} . 

La Că l c'i rn ~ i, o primă. num,L'î răloare ct efec ti v ului sos it an il C1',e · 
1 008 own eni. Cif ra a fos l corecl o t.ă ult eri or : erou nunwi 980. Dacei num ri
r ul m ediu al morţil or a )'ost ele 70 în j'iecar e v ag on, nu ma i în etcesl tre n 
ul morţii ctu Jost ucişi 3 OOO ele ev r·ei. 

Le, ('c'i lârn ş i om ,,lo t 8 z ile pe cinie ntul gol, în curt ea unui regim ent 
de blindat e ş i lnn cur i. pl ecot pe f ron t . Pri.mul ajutor n.e- a ve nit ele la 
co nv11nila.teo ev reilor clin orn .?, în f runt e cu i.n im.osuz preşedinle Sc hor, 
opu i ele la cc,muni tale o clin B u cu re .~ti e tc. 

* 
ln garo . R'ugi.n oaso , lr enul fu sese oprit z iu a, iar hiclranlul pri nc ipo[ 

nl turnlllu~ de apă. (d est inal alimentării lo comoti ve /or) ci. f ost eleschi s di n 
ordinul ll1Wi o fi t·er germ an. Un .~nvo i. gros ele Gpă sp um oosl'î ce c, /î~.nil 
pe neaşleptate i.-o t.rez it p e ce i clin v ogoon e, clîndu-l e speronţa cii n ea m ţii [ 

1·1·ea sc'î le elen op c'î. Dar m1 s-o î ntî mplol c1.~a cev a. ; neamţul sov vn, cu 
so dism pri vi ril e hal1.1.cin ol e ol e ce lor clin v og ocm e, oi cc'îror ochi ieşeau (!i,n 
, ,r bil e, 11nii le.~in încl lei i;ec/ erect. ape i. 

U ngâ Pc1 şconi. lr e n.ul a sto ţ ionat d in co lo ele halta. V atra. O Jem eie . 
lrec ind p e acolo, 1 in îndn- se de na s, îşi făcll cru ce : ,,Domn.n e Dumn eze u l!;!·, 
clua.r sîn t oam eni, ele ce li. se f ace c1s ta ? !" - Ri dicîn cl, p e rîn cL, p oalele 
ct. âo uCl-lr e i p est elci. şi f us tc1., scoase clintr-un bn zuna.r clouă bucci. ţ e l e ele 
zo,'i ăr .~i in cerc(i s6 le înlinclă î n sus, spr e Jer es lnâ ca v ag onului. Dar sen li

n ela o a menin.ţc'î cu bai cm eta ... 
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1n gara J-lălăuceşti, cu peronul plin ele pruncii.~, doi cef erişli şi-au 
gă. it o clistracţie aruncîncl cu pietre către Jereslruicile und e se înghe suiau 
nenorociţii, spre a cerşi o gură ele a.pă. Deşi agresaţi astfel, unii clinlr e noi 
mn reuşit să obţinem, ele la sentinelă cît e o cut ie ele conse rv e ruginită, cu 
-apă, în schinibul unor surne ele bani, al unui ceas . al unui stilou (in cazu l 
m eu, căci banii îmi fuseseră luaţi de ofiţerul german, în gam Ictşi). 

- 1n gara Săbăoani, după coborîrea cadavrelor, din dispoziţia S ervi
ci i'lui sanitar niilitar r01ncîn, s-a dat în fiecare vag <;m cîte o gc1leată cie 
ape:, şi o căniţă . Cu toţii s-au repezit smulgîndu.:.şi cana ele la gură. Apa 
s-a iro sit în întregime şi aproape nimeni nu a apucat să bea. Jn faţa va
g enului no stru desc his, staţiona un tren cu nemţi. Doi ofiţeri rîcleau, 
sav urau spectacolul şi fotografiau. hnpul siu, necugetat, m-am c,clresat 
neniţilor, care au tra s sp re min e, clar sentin ela, cu un reJlex remar cabil, 
a închi s uşa rulantti. Tn cele clin urmă tr enul german a pl ecat. 

* 
. Consecintă a mi zeriei fi ziologic e, majoritat ea celor coborîţi le, Ciilc1-

rn.)i sufereau lle furunculoză generalizată. Lipsiţi fiincl . ele asistenţ<.1 sani
tară, medicul şef al oraşului a obţinut ele la corn.cmclantul lqgă1·ului pe nni
.siunea . să ne organizăm, un erviciu propriu. S-a format un comil et . miilar, 
compus clin medicii May er S eni şi Mat elsohn .<;;i farmaciştii Cohn Israel, 
Mo ses şi A. I. Cup erman. 

Materialel e sanitar e au fost procurol e ele comit et ul ele sp rijin al 
cr1mi siei locale şi ap oi ele Centra la Ev reilor clin Bucureşti . 

Ar h . F.C.E.R., foncl Mărlurii 

Jng. 1. GRO SU 
Iaşi 
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,,MUSS MAN ERSCHIESSEN ETWAS TAUSEND" * 

ln dimineaţa z ilei ele 29 iuni e 1941 - era o clurnin-ică - , un se rgent 
,ele stradă ci intrat în curt ea. casei noa str e si ne-a . pu s tuturor să ne îm
brăcăm şi să ieşim în stradă, fără a ne cla all c explicaţii. 

Jn stradă era formată o colocmă cu ev reii clin zona învecinată: 
11ătrîni, femei, aclu lţi şi copii, în rînduri ele cîte patru ş i înconjuraţi ele 
jandarmi, sub comanda unui sergent. Acesto a dispus ca în faţc1 să treacă 
,,nişte frumoşi" : un căpitan medic în uniformă. , un elev plutoni er fa r-

* ,,Tr eb ui e să împu.,căm cît eva mii". 
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. . ·.: . - ~ . eu si cu niine , civ ili. De asem enea, a. cli .\J)ll 
'lliUCLSt m unlj m ma, ve cL7:_ul m . .. ·1 ·n sus si CI stfel am pornit în cenlrul 
ca toată Lumea set m ear9C1. ci~ :11unl e t • .. 

urn.~ului, -~pr e_ c;hestum poll~l~\ L a rupt epo leti'i căpitanului medic, l-a 
Dupa ciţwa paşi, se1 gen .u . L J' ' l c pr~ceclat cu elevul plut on.zer 

l>eilut cu pmnnii ş i cu polul cmn ei~ ci _e . '. ;, p e vecinul m eu si apoi pe 
. l D - ciceoci l-a Ltwt in prmm e . . ; I. vV e is er. upn ~- , _ " _ . l . · t -tut cu. pal u l an ne i, 

mirve. Lei pr ecizarea n oas~r:;i cu. s~nte ,n snlc aţ1. , ne-a >CI 

iar mi e m~-a sniuls o şuviţa ele P~\\~ire Pes le 20- 25 ele minut e am aju n;-; 
Apoi a clal c/lSJJOZlţlCI c~e_y . ve nit e clin lont e colţuril e Taşului.. 

Io chestură, unele se oclunase 1 a el <)llo01·1.eli '>'l. cnborînu mîin ile iar Jemei le 
Un nfiţ-er ele .7anclarmi a ea OH n . ' '· ' 

Şi cnp~~/gaf f t,~ ~i~;~\i ClU Jost introduş i În curtea eh estu lrii, l~a r O par le 
, , . .. rrc CI 'ie cla nlCl O exp lCCI 1e. 

Î ll interiorul clficltrll , ele ?'S~11~,enelC!; /. t CU .lCllă l . meu a Jost aclus un robin 
Tn limJ:J ce m-mn aJlat in c oe i1e . . ' . l ·1·· t hi . , . . • . . . . . învelilocl1'eCI ros ie a unul su s in . .t 

/)(î trîn cu Jcwiilw , ov inei m mtml . z · . 7 " si dur ere · omn e-
Jost urca/ i la etaj. De acolo se au zea u ţ; Lpe te c e 91 oa-u . . 

nii. er~~~afc:~~;~~ au apărut lr ei ofiţeri germcmi , cLinlr e care unu l c1 spu : 

„Muss nwn erschi es:-:en ctwc~s tm.Ls:2~~'~· cu viatn aceasta se datoreş te soţie i 
Daciî. o 1x1rle ~intr e nol am sca t clcit 'ci,ispozit'ie să Jie deschi. e 

wrni gen erol rOmCl.l'V car:, let. 13-nmc,tn, a t. - lctl J\r]Cli tîr z iu cei rămoşi 
va9 oan ele. Ni s-a clot opo de bemt Şl y en 1_u _ spa _ . ' 

. b . 1' · • l . un tr en si cluSl la Cu laraŞl . . _ w,;, fnst i,n Cl7 cc, .1. m 7 - . • ··t . zi le înainte V ecinii nn.5lri creştmt 
De<;pre pogr om se stw cu ci eva - · _ . .1 . . . - . . ·... . - ·enim la ei. pentru cloiw-trei z i e. 

ne m v lta se1:a pe_noi, cnp~u, .,a i.;_. 1· . l C f.R. cl'irecţia ele ex pha -
0 ve ns oara a m ea, ing . \V cl.~nvcm, u c1 a a _. , - . l .. , la 

. . - l 13 cău Colegii ei l-au spu s sn. nu p c cc 
lar e foşi., care_ era r~lra! a CL CI, . lt t s· c1stj·ei a murit în lrenul groa ze i, 
Jasi în acele z Lle . Ea msa nu a ascu a ·, l „ 

în; preun(i cu Jrnle le ei. 

i \rh. F.C.t·:.n., Jond M,irtnrii. 

1J ANA A LTELN 
L.1'1i 
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A SUCOMBJ\T lN TREN, PE RU'fA IAŞI - PODU ILOAlEC 

J A ll i locuimn în lww iuni e 1941, lct Noi f o mi.Liei cu;ocul ocqu es e n , . , . N. l G ie 
)CI ~i într~o vilă la coltu l el i.nlre st ri1zi.le Va slle Conta Ş l ico oe _mf l. . r 

; ' . _ . . - ·z · : z · 1940 CU O pcirte Cl CC1Sel (J O.\l ei nc1zboiill n e-a gn.slt , mea cin rn ie . .. ' .. t . . i 
clrepl locuinfi'i. -~i bir ouri ele dit re Consulatul italian, condu s ele c11 lS nc1 c -
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iul Auguslo Scmtorio. Odată cu cleclan.~area operaţiunilor mililnr e, el nu 
,nai dorm ea noapt ea în loeuinţa sa de la consu lat, ci la o v ie a familiei 
Pili ocloni, siluC1tii. la Buciwn. 

!nainte cu trei-polru zi le de 29 iunie 794 l, z iua în care mci.<.ncrl'le 
pogro ,nuZ.ui ajunseseră în la.şi la apog eu, co ns nlul ne-a propns sUiruitor 
s?i. plecăni şi noi, respectiv soţul nieu, fiica .~i cu min e, penlru un l'imp 
clin Iaşi., sta hilinclu-ne la Bucium. La opoziţia. soţ ului m eu, care nj'irm a ci'i 
ar e lr ebu ri z ilni ce le, lc1.~i, con.w lul s-CI oferit si'i-l oclucă în Jiecorc climi 
neaţă în oraş, iar seara înapoi cu maşina cons ulal11lui. L-am r efu znt, 
n eputînclu-ne li olărî . ri lăsăm casa ci e izbelişte. · 

Tn noaptea. ele 28 sp re 29 iuni e, cîncl a av ut loc ho111borciC1me11tul 
ae rian soviet;ic, la semna lul de ct.larmri C1erian(i, mn inlrat cu laţi i înt r-un 
ad iipo st , vis -r't-vis, la. familia Pack er . De C1colo unii au mai ieşit să. vadă 
ce es te pe 0Jorc1 ; cr.~a a.ni aflat cct în dreptul CC/sei noa s lre sn lcloti români 
instalase ră o mitrali erii (cmt iaer ian â ?), car e acţiona . · Mai lîr z iu, în adă
po st a inlral o pa.lrulă a armC1tei romiin e, comandalc'i de ·un ofiţer . S-a 
int eres at cin e este locatarul casei noastre; soţul meu şi-a recunoscut 
caUlatea, după care ofi(:erul l-a poflit sc'i ia să. Ieşind, a pulul o/Jse rva 

·Că înt r-o curt e învecinalc'i erau deja adunaţi evrei. Cei clin palrulci. l-au 
maltratat p e soţul m eu, p e motiv cc'i din podul cas ei noastr e s-a lras. 
Rineînţe les di, orice s-c, întî m pla.l, lucru ril e s-c, u petre cut în lip se, nocts lr ci, 
noi fiind în lnt ctces l limp în adăpost. 

Noi, împr ew u'i cu alţii, core ne aclc1posli se m. lct Pock er , an i Jos l Ctlii
iuraţi evr eil,or adunaţi ele raz ie şi d11 şi - copi i, Jem ei şi bârboţi - sub 
esco rtă mJlilarâ , sp re chesluriî. Acestea se pelr eceou în c/in,in coţa z ile i · 
tl ) 29 iitni e . 

De la cheslurc 'i, f em ei le şi copiii ou fost lrimişi acasâ, iar bârliaţ-ii, 
·c/eci ş i soţul n1en . ou fosl re ţ:inuţi. Nici pe drum, nici Ctcolo, n-r11n vc1z ut 
ctclio nînc/ 1.wilc'iţi militCtre oernwn e . Ne -am întors, Jârc1 a inll'Ct în ZÎ'l.lrt. 
'CI eea în vec hea locuinţă, cu ctlît mai mult cn cit zo na permisă. a Ji inc uilii 
{l e eu rei în To ş i fu sese oslf el clelimUct tc1, încît ni ci nu mai avec11n î:oie s11 
inlrârn în perim etrul în car e se af la cosct. 

Tn z iua de :w iuni e, a rev e nit în Iw;:i consulul, car e a aflat cu stu
poare cele înlîmplol e cu noi : bineînţeles , eve nim ent ele din oraş îi era u 
c1inosc ul e . fn sci 1rl limp, în caso nnastră se in sl alc1 ş i cu111ctnc/onu::nlul 
trnpelor itoli ene ele p e Jrontitl ele răsii rit, funcţia ele cnmcmriant j'iinc/ în
clt!plinită ele contele Volfrecl o ele Bon z o: erau. foarl e cles prezenţi şi co
rcspo nc/en,ţ, i ele războ i ai pr ese i itali e ne, printr e car e C w·.?io Mc1lapc11'le, 
P ell egrini, Tri cinclaj'ollo şi olţ,ii. 

Am aj'lnt că soţul m eu a sucombai : în lr e n, p e rulct To.~i---:-Pot!it 
Iloni ei. /-l clele soţului m eu mi-au fosl oclitse - puţin e z il e clupă ll'Cl<Je
·clie - de c(ilre comandantul trupelor italiene, ele Bon z o, co nsulul şi 
C1:r.: io l\lfolopart e, care se cleplo sas erc'i împ reunrt, speci al, in înc ercarea ele 
.a af la ce l'a mai n iult desp re ce le p elr ec u.le. 

f n l e m eiul actului ele ci eces, om f os l ci ce le, re, tc'i diclu vă ci e ră.z boi . 

/ lrhi va F.C'.r::.n., Ionel Mărtu rii. 

z . DE,SSMUi\JD 
;,:ia r i 'i t - Iu ~i 
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RINTR UN MIRACOL \'VI SCĂPAT TEAFAR P -
fi .. ·b "t· · i-cm . . 0 ., ·bati Jemei copl1, şi CI 1 ~n . . . · . 

Mii de oameni nevmov __ aţ·i. --: m __ ,, ' ~i o.JJ;i IJătuti, schmgnuţ'i şi 
. l . j·ăra nrtc'l o v in a, ·. . 

J·n~l ,·co~i clm cose le. 01, · t· · ., ·. · t pc lru ro i. 
i 11chi.~i ele v ii în n·w 1~m: n e pe I.. nu 've1. putea fi .c;tear. ă . . -

f. .. / A f n, t o farnclelege cme . . , be stiil e o.coslcm p e ev r e: ~i 
. . ·, , '" _ erei loz m cc1 cu ca7 e l i înlovara-

,,Sus nnnu e ·. - · 1 .· Toe1te /rninwnal ele oro .. u u, ., ... 
2 l) . p 194 / lCI CI.Sl. ·z <; 1 le rozJeCI \CO ch ninico. ele . nm c ' · · ·t "Upra ev rei or cei · c · 

, 
1 

7 ·tf, . · ·l e <:-cm r epe z i o., . ' site ele ele m enle H e1 t., ' . 

~ 1·ulu l .~i v ioja. . , ovr eilor omnenii oj'l.tn!}eclu exl e-
Lc, chesl llr(i., cenfr ul de c1~/,u~ict1 e 1~ · eali de 'ia spate Cll oil e şi clnlQl . 

. .. . l s· ci t moralul dt.~l1 us . in . ."'e ·u.1·occiu unul sub povorct mwţi Jiz iceş _e ' i " icioare imul pe e1ltul, ' <.'" fier se cu lcou m P . 
:,: . il ll - un nnmt e riu ele oomem. . . .. c1elu.s. i aici - ai tr as în 
c. LU CI . Cl]JO"ilrOJCIII eu r eu - .!ido.ne - n şe1 e1c,u . . 

orn wlo gernwn c'î , ,1 . t •iu ele oe1rne ni mi.lrciUer ele oii începul 
S i, CCI urnwre, osupro. m,unt e ui 

s,1 r{/J)îie . .. : ., ., ·n et.bCllOr, CI c/evenil _neîn~ă pcitoar~ . 
C url ec, chesturll, t rcmsJ01_mc~lc1 t J·o<:l înco lonc11'i s i mmo/t ai .,t1aclo, 

· ·" 1w <: în VlCtlCI am · ., ' ' F·1.,.e ii core om m.oi 101 . . ., 'ec1·11'CI în alta parl e . 
' . . . <:ci Tl!e cl(lln ·' · '' ' · l " · "' . - j'im clusl cum uv emn · ., ,· ." · 

1 
JJă elure 0 1 c nna . n . . , u . , - . ., un rc,cn el ele .JlCIHI i, , 

... 0 conwnclo stricl en to, cei 
l 

'
. - '" ln pCts ce _-ugu · 

„ Pornir r'i m. la f ugi'i ... "l ·t desc his e re1 J ocuL, cu prin -
. ·t ·c11·e1·eLe pr egn l e 

P b , l , trotuar e, 1ni 1 1· · 
e mn e e . . . · ·ar e n e af Imn.. · · · 

-·n cI lr ei sf erlun clin co lomw ui c d. ,, tiei duJJă ce nmlţt dml1 e 
'-

1 
„ d' 10U coninn CI. ues ' c~ ·1.·" - Slnti ! - sunu m 1 

• • • • A U VRUT S1l F , ; · 
<·lc"1tuser~ ele ocum , penlnL ve.~ni cte . ,. l opt z i·[o r1111 stot în vo gonul nr,i ., . . . . 'J'imp c.e c, . l 

Am lră it clrcinw clm 29 iw .H~: ·t: A<;a au suf erit m:ii de evrei cap u-
. lt . 1 :-O ele n e J e?Lc l i. ~ înc his enn ellc, cu n. _.l .. '), , 

1·oti in v oc_·,oo nele mor/u. ·i1'l1·-<> cus.·c('î-mormî nl , închis 
- 1 100 I nrnri.hun z i • l 1 . r l Sfi .,lai cu pesle . ( e . . 1 . gi ti e ~e prc'îpăcl esc ele se ,e, Ce 

::iua i~wopl ,eci: sq ctsi.~ti c1.i!n cei mat c 7 ct. . - . ~ . - • 

j'oet me .~i ele d ilcluru. .rnfo ccintc1. z · t.. <;cînclitro. vogonul1u, ri z mel rn 
Talo înn ebuni se ş i mu.~cci ~-ii c m .,_u . TUt w1 mri sugrum e . 

. . z · . ·ul lw p e mm e ci 'li . , f d 
nes lire . M1t.~co pe ce i cm JU7 . , L toate v es mint ele ş i, osl eL, ez -

. ., . . Coral Drim er şi-a sniu s . 
A lutwi , l le cc1clo.v re . 

9olit, cle liro , stîncl p e. un m.un e C e i clin t.:o.qon l-Citl 3egot CU () cur ea ele 
{ .. } I e un vec m cle:o.l m~u \ ste lnn ebunis e, sornwnnL ' 

.. · · d" JJicioore ca so n11.-l rnt ' , · 7H1 111l Ş I " ' 
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[ ... ] Un teanc de bancnote - sute de niii de lei - sînt distruse 
bucăţică cu bucăţică, de Jiul banc heru lu i ieşean Wachlel... Iar avocatui 
E. Wachtel este alături, cu faţa însîngerată, peste el slînd culcate alte 
caclavre. 

[ ... ] Aşa a clecurs inislra călătorie ele opt z ile ele la lctsi la Călărasi 
care a costat viaţa a mii ele oameni ş i clin care con scăpat te~fdr printr-;~ 
miraco l.. . ! 

,.Mîntwir ea", an I V, seria a II -a, nr . 14. 2 decembr ie 1944. 

- ... 

V. EXTERMINAREA 
EVREILOR 

DIN BASARABIA 
SI BUCOVINÂ 

' · 

IADUL NUMIT 
TRANSNISTRIA 

(1941-1944) 
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3 iul ie 194 1 

DmECTIV E ŞI 1NDRUMĂR1 DATE INSPECTORILOlt 
l\ DI\UNISTRATIVI SI PRETORILOR TRIMISI ÎN J3ASAtiAmA 

. ŞI BUCOVINA . 

10. ,,P URIFICJ\REA ETNICĂ ŞI POLITIC A". 

Ne gu sim în m om ent ul is tor ic cel m a i Ja vorab il 0i m ~1i la rg , pcn trn 
o to ta l ă dosd itu 0a rc c tni d . pe n t ru o rov iwir e n aţio nal.:i ~i pe n t ru p urifi 
c ar ea Ne amului n os tru de toat(• ace le c lement e st riiim • suJl clu lui lui . 
'Care au cresc ut cc1 v îscul ca să- i în t un ece v iit or·ul. 

Pentru ca s ă nu pierdem zadarni c ac;es t moment uni(', trebui e să 
f im i mplaca bi li. 

.S[i nu se lase nim oni înşe l a t do a pa re nţele un ei :filozo fii llln anit a ro . 
.'Ub ca re t rag ica exper i enţă a t r cc utLLlui n e-a în vă ţat că se ,.1scund c ce l 
ma i ac ut in te res de r asu , a l une i rase, car e se vroi a stăpîn ă peste tot, 
pu nî nd în <;[uj ba ci pr in cipii a bs tra cte , în spa tele căro ra se găsca o relig ie 
p rof itoa re . î n clm 111a un ei n aţiuni co v îrş it ă ele n evoi. 

Acţiun C'a ele p udfi carc et ni cu se va cles:făc,; u ra prin înde părtarea sau 
izol area în tahere · de muncă, În locuri de uncie nn-~i vor putea exer cita 
influenţele nefa ste, a tuturor evreilor, ci t c,;i a celo rl a lţi s tr t1ini ele n c.•am 
a ciiror · a ti tudin e es te înd oiclni 6 1. 

Da ct1 va fi n(:vo ic pentru cl<'s,'ivîr ~ir ca oper e i cll' purifi ca n' e tnic u. 
gu ,,L'l'n iimi.n tcle p ro vin cial e vor aviza ~i la măsurile de migraţiune forţată 
a d ementului evrei es c c,;i a t utu ro r· cc•lorl a lt <' cle me nt e' st rCiinc . ca rT tr e
buiesc t rec u te peste g raniţă , accc,;ti a nc'avî ncl cc 6 1uta in 13a<;ara bia ~i 
Bucov in a . în m onwnt cle rcsta ura ţi (•i clrcp luril o r n aţi on._il c pe ntr u to t
de a una în aceste ter ito rii . 

M. Cc,r p , C .N ., v oi . 1/l , p. 9 / . 
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INSPECTOR ATUL JANDA IUVII 
CHlŞlNĂU 

ORDIN CIRCULAR Nr . 1 
din 8 iulie 1941 1 

Din ordinul In spec tora tului Genera l al Jandarm ri ei ş i al Min i.·tc
rului Afa cerilor Int er ne , am lu at comand a In spec toratului Jan darm i 
Chisinău si cer tuturor ofiţerilor , subofiţerilor şi trup ei ca pămintul 
r ccl~Cerit cu jert fa sî nge lui fraţilor noştri tr ebui e admini str at ş i păzit 
cu demnit a te, cin ste ş i om eni e faţ~1 de toţi oamenii de bin e - şi cu stră. -
ni cic, şi n ccruţarc faţă ele infra ctori. 

P entru îndrum area serviciului acum la în ce put, ord on urm :1toa r le : 

DIN PUNCT DE VEDEl'l.E AL SERVICIULUI 

Se vor identifica şi aresta toti evre ii de orice sex şi vî:rs tă, ce 
s-ar mai găsi pe teritoriul rural, r aportîndu -sc prin leg iunil e respe ct ive 
In spec tor atulu i, pe ntru a se da ordin e ele urm are. 

1) Exbr as. 

M. Cor p ., C .N., vol . JJI , p . 92. 
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In spec tora tul Jand armi Chişi nău 

Colon el (ss ) Ml-;:CULESCU 

EXTRASE DIN DISCURSUL LUI ION ANTONESCU 
ROSTIT 1N CONSILIUL DE MINIŞTHI DIN 8 IULIE 1941 

„Cu ri scul ele a nu fi î nţel eşi de unii tradiţionali şti care m ai pot fi 
într e Dv s ., cu sînt pentru migraţiunea forţată a întregului cl em en t 
c\'reiesc din Basarabia ş i Bucovina, care tr ebni c azvîrlit p este graniţă. 

HO 

D ac,cmcnea sint pentru migraţiunea forţa tă a clem entului ucraini an, 
care nu arc ce căuta aici în mom entul aces ta" . 

„Îmi este indiferent dacă în istorie vom trece ca barbari. Imp eriul 
Rom an a făcut o seri e ele acte ele barbari e faţă ele ori zontul ont cmporan 
~i a fos t totuşi cel mai măreţ aşezămînt politi c". 

,,Nu exi stă în istoria noastră un moment mai favorabil". 
,,Dacă es te nevoie s~i trageţi cu mitr ali era". 

M. Carp, C.N , vol . Jll, p . 92. 
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ERV ICfU L 1\/[ARELUI PRETOR 1Nr _; 223 d in 17 iuli e 1041 

Către 

MARELE CARTIER GENERAL 
Secţia II-a 

Am .oruo·ar oa a r aport a : 
In urm a inspecţiilor făcute în judeţul Bă lţi, în ziua de 16 ş i 17 iu-

li e a .c., a m con ,c,tarta t că Divizi a 8-a d in zon[1 a .trimi s la : 
Făleş ti - Bălţi, un nurn [1r de 1 546 evr ei ; 
B[1lţi , un nurn [1r de 1 235 evJo i ; 
La Limb e.ni~ Noi, cir oa 700 evr eri în Lag[tr . 
Din info r matiun i Divi zira 8-.a ,aT mai t rimi -tc apr ox im ati v 5 OOO evre i 

spre Bălţi. · 
Nu ar c oin e să-i păzerască. 

Nu ar c cin e să-i hra111ea1s6 i. 
Rugăm a ordo ,na ce fa oem ou ei. 

Ma·re p,rebor, 

General, 
ss / IOAN TOPOR 

M. Corp. C .N ., v ol. fli . p . 93 ; vezi şi D .C.F .R.J .• v ol . V, p . 17. 
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ORDONANŢĂ.I. 

ART . 1. Ori cine va să v î rş i ori ce fe l de act de viol e nţă .în co ntr a ofi
ţe rilor, ostaş ilor, funcţion arilor de stat de ori ce grad rom â ni, JJrecum şi 

c:ont m ofiţe rilor , ost,1 ş ilor !'!Î funcţi onar·ilo r ,m m 1 te lor snu mi siuni-lor ger 
ma ne şi irtaHen , v a fi excc u:tat p c loc. 

ART . 2. Dacă actul de violcnţ[1 contr a vr eunuia din ce i ele mai su s 
vc1 fi săv .îrşit ele un evr 0U, în ,aoest onz v or fi exeout, 1ţi inw clia1t ~i toţ i 

o:;tatec ii cvr i interna ţi în Jag~1r. 
ART . 3. Aceeaş i san cţiun e se apli că ş i compli cilor de or·ice n atu rii. 

ART . 4. Autorită ţile car e nu v or CX l 'CU1 a înt ocmai ,ic-este clisp nzi
ţ. iuni vor s uf ··ri ş i ele acclc,1 şi sancţiuni . 

Se ·adu ce la ouno :tinţa îrntr cg ii popu1aţii, C.:-1 ,lU fo st ridiG1 ţ i ş i in 
ternaţi -un nuniăr de 50 fru 111itaşi ,evre i din Cerr1ăuţi, car e v or garn n! a c-u 
v i aţa ş i ·aver e,] lor, deplin a Ii ni şte clin par, tca popula ţi e i c vre iic• ş t i. în c,1z 
cinel evre ii se v or deda la cel m ai mi c aat de violenţ~1 con;tr ,1 urim :L<'lor 
germ an e sau ali a,te , SaJU cont ra unui funcţionar puiblic rom:,n, s,1u ,il rn i
~iunilor ;_tli a,t c , toţi osta tcoi i vor fi im cdi a1t executa ţi ş i a ve ri Ic lor co n
fi sca te. 

1. N u a f ost a fi şntă , ci num a i publi cntă î n z ia1·ele clin 1 nug. 1!'41. 

JV/. Car7J, C .N .. unl. li!, p. 95 . 
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MASACRUL DE LA TATAREŞT"r (jud . Cetatea Albă) 
(P RO CES-VERBAL) 

A.stJz i !) i..lU J;rUSt 1941 . 
Noi sublo cot enent H einri h Frohli ch, Unt er ; turmfuhr er din Mar ele 

Com andci,m cnt nl Uni1t[1ţii d in Chişinău, a vînd sec torul 0l' 'l":.1il'.c1 Albii, 
m- am prezent at în comun a Tătăreşti, unde se află un ]ag.:ir de evrei în 
număr de 451 (patru sut e cinci zec i şi unu) -sub com anda căpita nului de 

jancl. Vetu Gh. Ioaq djn., Leg . J a.nd. Chili a Nouă, cărui a i-am . c-omu:n ic:at; 
orei. dlui ge ner al Anton escu ele a-:i exe cuta im edi a t. 

Subs emnatul căpitan Vetu Ioan, lu înd cunoştinţă de ordinu l sus:. 
lra nsmis, l'.-am adu s la cunoştinţă dlui com a nd ant al Leg iunii , c.are m i-a~ 
orclon a\t a -exec ut a accsit orclin , u r m înd n ra p onta. 

P entru ca re am în ch e ia t pr ezentul pro ces verb al. 

Un tcr<;tu r m.fl"thr er 

ss F ROHLICH 

Ai. CC1rp, '.N . vu?. lll , p. , 1-i 2. 

S E C R l·JT 

C q1itn.n 
ss IUAN GH. VETU 

INSPECTORAT UL JANDAR MI CHIŞINAU 

Către 

CENEltAL DE J)IVIZIE NICOLESCU 
pre~eclintele Comisiunii de anchetă 

A m onoa rea a vă în ain ta a l ătura ta copi e dup Ct pro ces ul verb al d in: 
\) august 1941, î nch e iat într e sublo coten e nt Heinri ch F roehli ch , U n- 
tc rst urmfu ehr e r , clin Marele Comandam ent al Uni tJ ţii din Chişinău ş i. 

c,-1pitanul el rC'zcrvă Vc tu Ioan, re feri tor la execuţia unor ev r e i din co- 
rnun a TC1tărf1 ş ti, jud . Ce ta tea Alb ii. 

Cu această ocazie , prin cercetJ ril e într eprin se ele m aiorul Mih a
lach e, com a nd a ntul Leg iunii Chili a Nouă , s-a con statat că căpita nu l Vet u . 
Io :1n si~a în susi-t obi ec te de valoa re de !la evr ei s i anum e. 

· Un c~-as ele aur bftrbătesc cu .tre i capace m ar ca „P avel Bu re ·' .. 
- U n ceas el buzun ar m ar ca „Im a ". 

Un ceas de buzun a r m ar ca „B eata" . 
Un in l de aur pia tră roşie . 

P atru ve righ ete de aur . 
U n Janţ de me ta l gal be n ordin ar ş i m a i r ezult ~1 ~i b:rnui ala c[1· 

,, lu at ş i suma de lei 20.000 . 
P e baz a aces tor cer ceUiri , noi am sesizat In specto rat ul G en er a l al 

Ja nda rm eriei şi am propu s să se apl ke ofiţerului a rti colul 1 d in Le .:.. 

143; 



gea Poziţiei Ofiţerilor, măsură pe care In spect or atul General al J cjn
da rrn eriei a ap rob at-o. 

Concomitent cu această măsură , In specto ratul General al Jan
darm eriei a ordon at ca dosa rul în cauză să fie trimi s Curţii Marţiale . 

Avînd în vedere cuprin sul procesului verbal ş i împrejurările în 
ca r e s- a produ s execuţia ·acestor ev rei, vă rug iim s[t binevoiţi a ap re 
cia ş i decide dacă dezbaterea publică a acest ui J)roces în fa ţa Curţii 
Marţiale , nu .atinge intere sele superio are de stat şi a ne da ordin de 
urm are , pînă la primirea că ruia dos arul cu act el e, corpurile deli cte ş i 
ori g in al ul pro ces ului verbal rămîn în păstrarea aces tui In sp ector at. 

In spe ctoratul J and armi C hi şinău 

Colonel (ss) T. MECULESCU 

M . Car p, C.N ., vo l . 111, JJ. 71-72 . 
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Tel efo ni c 
Nr . 858 din 10 august 1941 
INSPECTORATUL JAND ARMI CERN A UŢI 

Către 

MARELE PRETOR 

Intr . Nr . 555 
10.VIII .941 

Am onoar e a raporta că am luat măsuri pentru int ernar ea evr eilo r, 
în lagă re , după cum urmează : 

- 1n Secureni ap rox im at iv 
- In Bărnova 

" - In Berbeni 
" evr ei, ,toate î n judeţul Hotin. 

17.000 
3.200 
2.000, 

Restul se găsesc pe ra za Legiunii J and . Soroca la At achi şi cir ca 
10.000 pe ste Nistru. 

Cu toate măsurile lu ate de autorităţile adm ini strative şi comunale 
respec tiv e şi cu toată străduinţa depusă de către jan darmeri e pentru or
gan izarea hr anei pentru aceste lagăre, totuşi nu se poaite face faţă ne 
voilor în rapor t cu numărul lor at ît de m are , îngrămădiţi în acea re giune. 

Lip sa de ali mente este foal'te exce ntrkă şi lipseş te în speci al pî inea. 
Mulţi ·evrei nu au bani şi sînt expu~i a muri de foame . 

S-a u lu a t măsur i ca ţăranii din sate le di:, apropier e, ?{t vi~1[1 cu al~
rncnte pe ntru a le vind e ev r eilor, fi e p_c bani ~~u pe sch1n,b 1~ n at ur d. 

Căpitanul Opre scu de la Leg . Il ot u, , se ail a la faţa loculu,, pe ntru 
lua m fisuri. 

Colonel (ss) MANECU TA 
1\/1. Carp, C.N .. vn l. fli , p . JOI , vezi .~i D .C.F.l ?.J., vol. V, p. ·17. 
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Telefo nic 
Nr. 8G2 d in 11 augu<:l 19-U 
INSPECTORATUL JANDARMI CERN :\U' P 

Intr. Nr. 568 
11.VI TI.194.1.322 

Că tre 

SERV ICIUL MARELUI PRETOR 

La ord inu l nr. 528/ 941, n q::>ort ;11n că în c_on1~1.na Se_cureni - Hotin, 
s-a înf ii nţct l un lacrt1r în ca re sî nt intern aţi urm ato rit ev re t : 

- Or as Hotin 3.800 ev rei 
- Tg . N@ua Suliţ21 2.800 ,, 

Jud eţul Hotin G.G25 
- Oraşul Storojine ţ 1.100 
- Judeţul Storojineţ .3.180 

Hert a - Dorohoi 1.200 „ 
Ora ~ul Rftdă uti . 520 
Jud etul R21d 21~1ţi 580 
Jud eţul Cernăuţi 977 

Total 20.852 ': 

S-u as ig urat as i s tenţa medi cal21 a. acest?r~, ~ avî ndu -se în vedere nu-
mărul prea m ar e, alim enta r ea lor este 1mpos1~Hla. . _ . 

!n aces t scop propunem înfiinţarea unu1 al Gi?tlea lag a r la Edin.~ ţ -
ju d. Hot in . La Moghilttu mai sî::it. 12.000 de ev rei, pe car e ge rm anu ur
meaz ·ii să-i treacă înapoi în Rorn a nia . 

In spector atul nu-şi poate asum a 6i spund erca ven irii lor. 

Colo nel (ss) MÂNECUTA 

M . C(lrp, C.N ., vol. I I!, p. !0 2, vez i şi D.C.F.R . .l .. vol. V, p. 40. 

* To talul exact: : 26 782. 
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COMANDAMENTUL ARM ATEI 3-a Eş. II 

Servi ciul Pretoral 
()ficiul Poşt,1! M ilitar nr. :30 

Nr . 1210II 
1941, a ug ust 11 

Către 

SERVICIUL MARELUI PRETOR 

Am onoare a raporta cii Eşalonul 2 a l Arm ate i a 3-a se deplasează 
i n dimineaţa z i.lei de 22 au g ust a.c. la Eşa lonul I, în Ucrain a . 

Cum nu ex i stă a lt pretorat căruia sc'i i se poată preda ce r et .:iri le 

în cur s, am onoare·1 a înainta ane xatul dosa r ,cuprinzîncl t reizeci file, 

cu începutul cerce tă rilor făcute în l egătură cu împuşcarea în n oapt ea de. 

4-5 august a .c. r1 2JO vr ei , d in tr - un convoi de :ioo evre i, din ju deţul 
Storojine ţ. 

1n urm a cerce tă rilor în tr~prin se s-a dovedit că convo.iul ele evre i 

a fost .<;ub condu ce rea capo ra lu lu i Sofian Ig nat ş i a ja ndarmilor Negură 
Vas ile ş i Agafiţei G r igor e, toţi clin Leg iun ea Janei . Sioroj i n cţ, a[]aţi în 

preient la Leg iun e ş i ca re urmează a fi cercetaţ i . 

Pretorul, pe lx 1za i nformaţiil or căp21tate la cerce tă rile fc'icutc la faţa 
Joculu i, a cer ut Legiuni i Storoj i n eţ pe ca pora lul Iord ach e Savo. .,i în

soţ i tori i să i . Aceştia ce rce ta ţi (pro ce<;ul _ verbal fil a 29), s-a dovedi r că 
~d ul e.<;cortc i convo iulu i cc urm eaz .=i a fi cer ce ta t este j a nd. u1poral 

So fi an Ig nc1t ş i j ,1ncl. sold . Agafiţe i Gr igore ş i Neg urii Va s ile. 

Pretorul Arm atei a 3-a Eş . II 

M. Cc1r1i., C.N . ml . III. p .1.i5 . 
Lt. colon el JEAN POIT E IN 

l'ekfo 11ic 
J.4 /8 
Se ,·n com uni ca 
S. 11. 
Col. (s.s) l NDE ·c. 

1-l(i 
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In ir. nr. ;ms. J:3.VIII Hl41 
Nr. 80 clin 1:3 aug ust 1941 

INSPECT OR ATUL JANDARMI CHIŞINA U 

R apo r tJ m că în ziua de J 2 aug ust 1941, orel e 12, 

Curt ea Marţia][i a cond amnat la mo arte pe cei .:I te

ror.i5ti pr i n şi ele Leg iunea J andarm i Or he i, în or a~ul 

Orb e i în ziua ele 21 iulie 1941 ş i anume : R om an-

S-a dnl o rdtnul lele
fo ni c 111· . 2J3G di n 
J:;/H 
/\n cx :it 
Dosar 
G -rnl lT. 

t . - co A nat oli e zis Alexandru, de profc ?ie ingi ne r, 
ien ci - ·f .· f nct10nar Men

Safcu Va sile z is Colea , e pro es ie u_ · . . - '.-. _ . 

clei Fro im Iacob zis Marin , de pr~fe s1: . rn_vd :dl.01 ~ 

Zudov G r.igore zis Ia<;u,. ele _mese ri e f1 iz;1' cai e a 

f ·t - Jort ati Dv . cu nr. 39 drn 3 a ug ust_ 1.J41. . 
os 1 a1 . r,- - . Ch l . ' "CO' I h 

- Evrei i din l agărul I ataraş 1- J I d . . , , - c 

- l . au r·eiuzat lu "rul . cleven i:1d ag r e-mu ne a c tm pu u 1 L ~ ' 

sivi, au fost împu <şca ţ i. 

r . d ( .. aL1'rust o. c orele 18 ja nd arm ii 
- n z iua e 1 c 6 · · · , • • • 

din Com !J, 23 Poliţi e a u împu :,cat 200 evrei ~· t-au 

ar u n cat în N istru . 

iVf. Corp., C.N ., v ol . III, p. 70. 

PRI MAR I A COM. AT A CHI 
J UD. SOROCA 
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DECLARAŢIE 

. . . . d . 2') măcel a r remâ n: căsătorit, 
Subsemnatul C1orne 1 S1m10n e a ni -, . . ' ' t . I . 

. . ·1· l , Atachi Soro ca dedar urm a oa i e e. 
cu un copil, cu clomici iu 111 

' .- ' . · lt' ·iclan i ca re mer -
I . . d 4- 5 august 194 1 a m vc1zut ma 1 mu ·' J - • . .. . . 
n ~1uc1 e . . , . et si ·anclarm i. Am v.:1zut ca .111 apt0 p1e1e 

geau ele_ l~ Ot?_c1 spr e. Vol c_'.~ . . . · 1/ s-a făcu t control în lJaga je le lor ele 

de Ota c~ Ji_da n1_1 a u fo~t _?Pll .l ~~i l de la se rv iciul info rmaţ i e Ola ci. S- ·i 

jandarm i ş1 a l ţ i s o l daţi ,. 1 unt c_ . ·1u1 ·1 găsit o lăd ită p l in ă cu au r pc 
luat de .la evr ei tot ce au avu , ,a r c1v1 < ' • 

care a pus -o subţioară ~i a plecat . . - .· . r • 1 

. . I . ..- du cu lăclita cu a ur la Pnnnt ie, ic11 e a 
Eu am spu s c1_v1lu u~ sc1 , . . C 111 · 30 ce ntimetr i avea ) ;'i el i ţ a . So1-
l t .. - nu ai ce ca uta c11c1. a . I t r 

spu s c u- e, cc1 - . . . . .· t c-1 er a l ăclita plin ă . S-a ma , ua m-
dat ii au văzut lacl 1 ţa ş i_ s- a :1 speua , c . ~ • . 

gu~i si furculi ţe de arg m t ş 1 pa ha re de a rg11?t . . .. 

. A do ua zi am văzut oa me ni morţi t rec 111d pe Nis tr u. 

Decla r .i sen1nez propri u . 

14 augu st Hl41 
(ss) CIORNEI SIMION 

M. Carp., C.N .. v oi. li! , )). 70. 
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No. 

68 
LEGATION OF TH E 

2015 
UNITLD STATES OF AMERI CA 

B ucharest, Au g ust l LJ, 1941 

Subje ct: T~ B rut al Meas ure s Tak e n in Rum c111ia / \ gain sL tl1c J cw s 
Prior To and Sin cc tl1e Outbre c1k of \ \ .or Wilh Ru ss ia . 

THE HONORABLE 
THE SECRETARY OF STATE, 

WASHINGTON 

'Sir : 

M. d1 h ave I~hc honor to enclo se herewith H M emor a ndum pr cp ·1r ,c1 by 
·. r. . oyce . : H:us ton, Se con~ Se.creiar y of ,thi s Leg cition, selt i,~ r forth 
th c I eporLs 1ec1cl1111g thc Lc gcit1on 1n re g· 1rd to t he b - t l g 
î n Lhis cou ,t · t 

I 
J · L 

I u a mc as ur cs tnkc n 
-:th e o . tb . ··']- r~ aga .111s : ·t l e e~vs duri ng Lhe six month s pe ri od p ri r to 

u 1ec1 \. o w at w1th Ru s<;1a, as w e ll as s ub se::iuentl y ther e to . 
The popular Rumanian rea ction to th c r . t · 

. a •ains L the J ews is diif l f . . . . . . ' eccn ex_ccsse s co rnm,tt cd 
fo. . .· -t d . icu t o c1ssess m ent. fh e Ruman ,a ns ha vc he rct o-

t h~~ 
1
t~~~ s l~aj~~~; ~~

11
~~e~~~,o];~~:s 

0
~ w~; rant . pco?l e , a~cl I do not d?L~bt 

with po ss ibl y ·1 sli ht f l' . _m a~sac , es a n other a t ro c,tic s 
·s . , f . '. c . g ce ,ng of sat 1s lac L1on, m ixe cl w ith a s tron ge r 

en :e o _s~npn se , sho ck an I mi .-giving. It is und oubt edl y tru c th · t t h · 
.a nt1-Sem1Lt c camp aig n of th L L . • • c1 e 
t h e pre s. th e cpre .:ent Tt ~ cg ionary _:e g 1m7, th e ~ont inu ~1l att ac ks of 
,and th ~ttitude of Lhem~ , a1! oll aborc1~1on w,th ant 1-Sem1L1c Ger rna ny , 
. a t th e front, durin i w . ove~nrn ent_ dur~ng_ Gen eral Anton esc u' s ab sc nce 
Premi er have all J~acl w c_l; . t 11fnfe Mr. M1hm Anto'., e.scu has be en f\ ·tin g 
. '. . , 1eu e ct on popular op 1n1on tcndin, t - I· 
11 cs pec ,~tll_Y anti -Semiti c, but I fa i l to belicve th·1t 'u : . g t .

0 
'~ '.' ' 

whol e willrngly counte . • i e coun , y .1s a 
l1ancllin g of the J .,nan cebsl outn ght sl aug ht e r ond brut a li ty in t l1e 

ew 1s 1 pro em I h ave a lreacl · t l b 
(No. 716 of Augu st 1 1941 q . · 1 c . . • Y tepor ec y te leg ram 
w ac; "s ick a t he a rt" be c : -. ha .~.) dt le sugg cst ,on th a t General Anton c<;cu 
,cesc;es committed a a in:t1 se c a . not been ·1ble l? curb the blood y cx 
iss ued the first orâer . y the ,_Jew s. -f~he fa ct !·e ma ins , how ever, th a l he 

P 
-· ou ,now 10111 prev10u s r cport s tl1~t· N· 1· · l 

ea sant Le ader M· · el 1 · 1 · u • c1 10n.1 
,Off ice , Pr in ce Ba i~~1u S~: ·b l.t. ien chmen, certain . oHicic1ls in tl1c F ore ign 
h ave openly deplored 't1~1 ey,t _and m?ny othcr ,m portunt per son ,ilitic s, 
'have been emp loyed a ai: <;/~;cme v1~~encc .and drast i~ mea surc <; th at 
rn e ntionecl th ic; subje c~ to . ,th Oc~~n~ry s Jcw1 s~ popu lat,on. And w he n I 
Tran<; rlv an · ,:, .. e r o ox Ar chb, shop and 1\/[e tropolil c of 
n ag ) de ial _at B1c1)0Y, he profes secl likewisc tobe sho c kecl at th e nr-

an m a tr eatment of the Jew s E . M 'h · · A t '. 
Pr e rn ier, ha s set forth to me at le~·gthv~: ... , d , n .o nes u, th e A ct, n~ 
th c acts f . lt l . L ,s own pe rsonal abhorr ence of 
h av; r~c~m~~~cl~~ a;~ vJOle~ ce cofmmitiecl ag ainst Lile Jew s . chim in~ to 

e crea · ion o· a Governm ent a l commis s ion wi th a 
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v iew to cs ta bli s11ing a juridi ca l bas is for ih e lib eration of J e ws now in
ii te rnm e nt or Jcibor ca rn ps aga in st whom th ere ar e no defin i ti ve charges 
or ev id ence ; ancl iL is h e w ho p roie sses juridi ca l rea c;on s for de.(e rri ng 
Lhc app licat ion of ·th e law ex pr opri atin g th e urb a n prop ertie s oI J ews . 

Mr. M a niu, in a r ece nt m emor a ndum w hi ch h e ca used to r each me , 
clo im s that th c Ge rnBn s ar e pro vokin, anti - Se miti di sord e rs in or
el r to d ivcrt publi c op ini on from th eir a im s oI conqu es t a nd the sub ju
gc1t ion oI Rum a nian e ::on omi c lif . Tl1e m a<;sacre s of thc J ws, h e ave rs, . 
;,re stage d by lh em. an cl t he r es J on sibilit y is la id upon ih e Rumani a ns . 
1 havc oftcn p oint ed ou t in conv e rs...11.ions with offici als and oth ers J1erc 
Lhat Ge rman p oli cy in thi s r es pec t m ay qui te w e ll be base d in p art upon 
fa r-sec ing p ' an s to rnitk C roo m, by Ir ein g bu s in ess a ncl oth er po sit ions . 
in Ru ma:i ia hclcl by th e J cws, for Ge rm a n un em ploye u aft cr th c war. 

But t he fo ct rcmain s t.hat th crc has bec n no popu la r u p ri s in g or mo-
cment aga in st al\ t hese cr uclti es. It m ay we ll b c .t hat th e eLhica l se n<;e

or th e Rurna . ian peop !c has bec n so m ewh at dull ej by rece nt mi se ri es 
" nd c\is<1slc rs . th e .loc;s of Bessarab ia , th cn of Tr a nsy lva ni a a nd th e Do- · 
bro clja . th c cletl1ron e111e nt oi a K ing , a ca ta stroph ic carthqu;:ike , a bl oody 
rcvo lulion, a ncl, in th is pa rt o( tl1e world, w ar in all it s m os t hidc ous 
aspects, in c lu di ng th e r eport ed but ch ery of prisoner s and cv e n of le
me nt s of th e local Rum c1n ian population suspec ted or popul arl y ;:iccusecl 
oi Communi st sy mp alh ies , w ith th e re sult th at th ey are no t fu 1 . 
conc;ciou s of the hor ro r s oI th J ewi sh ph ase . Wh atev e r th e cnu se , 1941 
ha<; thu s fo r p rovcd to bc a bl ac k yectr for th e Jcw s in Rorn a ni a . 

My o,, n c:xp •ric•ncc is t hat t11c b ctt cr cla ss of Rom anian <; Lhorougl ly 
d isa ppr ovcs of th m cth ocls r cs o,·tcd to fr om timc to tim c ag· 1inst 1he 
J c ,v.·, the cr uelty and t hc inju c;ticc. On ge ne ral prin ciples , I h ave lost no 
op portuni ty to ind ica te m y 0\\ '11 attitud c of strong di sappro va l, apart 
[rom t he point cd ob.,c rvc1t ions wl1ich I macl e to Mr . Al ex a ndr e Cretziano, . 
Lhe Se cre tar y Ge neral oi th e For e ig n OHi e , a · outlin ecl in m y t el eg ram 
No. 610 of Jul y 3, 2 p.m., and to in t im ate ih a t th e reac tion in tl1c W e. -

te rn World w ill be mo st unfo v ora b le . 
Rum a nian o ffi cialc.10111 a nd J)'..tbli c opinion a re w ell awarc th a t lh 

t rad it iona t· Am er ican att it uc.lc u lrri c<; an cx p cla ncy of hum anc an d ci
v ili zeci tr cat m e nt for th c J ew<;, as; for all other oppr esse d pco pl es , and 
t hi nkin g Rum a nians a re cog n izc1nt of th c eII e ·ts whi ch th e p rcse nt r am 
pa n t a nti -Sem iti sm mu st in evit ab ly h ave on A m eri ca n se ntim e nt. I h ave 
cve n ava iled nwsc lf o( cve n · suil abl c occas ion to intimat e to Gener al 
/\ nt ones LI a nd oth e r RumanL .11, ofCici;:ils ho w deepl y m y Go ve rnm ent an 
lh e peo plc oi t hc Unit.c el St a tcs deplor c and abhor th e exe rcisc of. w an ton· 
Jice nsc .in clcolin g w iLh hum an livc s, cv en in the liquidation of wh at thi s 
countr y ma y con sider an int e rnal probl em. Th er e is, I feel sure, no mi s- · 
ta kin g as to the Am eri ca n vi ew of but chcr y ancl th e brutal deprivation . 
of l1Ltma n ri ght s . I shall co ntinue to holcl thi s v.ie w up to th e Jigh t , bu t ,. 

* I nciclenl nlly. bol h he nnd Mr . M ih a i P opovil ch, ar e strongly in f,avor of a 
ncw ,rnd nlrnn ccd home\;ind for t h .1 ws somewh ere in A fri ca, wh e re lh ey cou lcl 
be ecluca lecl a n ti lhe ,e concl or thi: ·d g neral ions bc pr epa red to relurn lo Europ e. 
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in the absencc of spe cific in structions, I sl1all no t see k furth er to trouble 

an alre ady un cert ain atmo spher e by dir ect or spec ifi · r pr ese nt ·~tions . 

Thc iact rcmain s, howev er, th a t the Jow er -c lass J ew wl10 hc1s fil-

1.ercd int o_ Rum a nia sin ce tll e War from Galic ia, Ru ss ia, Hun 1ar y, Cze 

ch oc,lowak 1a , or elscwhcr , ·rnd iastened u pon vi!Ja 1c and small-tow n 

l ifc is, by and larg c, not a.·simil able . Th c Rum an ian r esc n ts hi s pr e

. ·ence , a!thou gh it is lar ge J)'.' du e to hi s own Jaisscz fairc that th is type 

of Je\~ l S here , and, from tJm e to t ime when th inns 21r e not goin g well 

sporad 1.c exa mple s of appallin g crue lty occur . Th e Jew is ol.wa ys th~ 

conve m ent _ butt . Frank Rum ani ans w ill ad mit: th at robb ery is ofte n the 
re al leit moti f. 

, I hav e frequently clisc usse d with coll eag uc s tho se r ece nt outrages . 

Thc_v onc and all arc as app ull ccl by thc J1idcou<;ncss of it as I arn. The 

Pa1~al Nuncio, . for e:x,ampl e , cJa irns to h ave m acle some p ertin ent obser

vatt0ns on th1s subJ ec t at th c F1oreign OHi cc, ,iltllough h e h ;-1s not di

vul rect to me th e exact n atu re tl1erco.l'. Othcr s , such as thc Br~izili an a nd 

Portug uese Min iste r s , who h ave in their blood tl1e ab]1orre ncc of 

crue lty common to their ge ntl e r ace, a nd a lso tl1e Swi '>s, h ave urg d 

me t o rccommencl to m y Government th at ,1 j oin t inte n Bt iona l prote st be 

macle . I am not i n a pos ition from thi s a ngle to mak e a r er.ommcnclat ion 

one way or the oth er . Fact .- would J1ave to bc bctter document ed than 

is _as yet possible. A far-reaching in vest iga ti on sl1ould bc macle 

·wh1ch woulcl be far from sim p le and sto l m e nt s take n un der oath 

w .hi ch woulcl be impr acticab le. One hears .loca lly tl1at the I-Iungarian news

papers are about to launc h a ca mp a ig n aga inst l'tuman ia on th is sco r e. 

TI:iat wi_H serve at Jeast to br in' c ir cumsta nces to th c· attention of the 

\,\ es~ern Wor ld, there be in no American corr espon clent s in Rumani a. 

Sto nes of . th e m.assac re s also are filterin g t hrou gh to A nk 1ra, wh ence, 

unclot '.btedl y, va nou s a nd sundry ve r s ions thc rcof will bc reported to the 
Amcrwan pre ss . 

D.C.F' .R.J., voi . lff, p. 32-37 . 

Nr. 2015 

Respcctfully yours , 

FRANKLIN MOTT GUNTHER 

LEGAT JA .STATELOR 
UNITE./\ LE AMERICII 

Bucurqt i, EJ august 1941 

Tem a: MJsur ile brutale lu ate Jn Horn, n ia impotriva evreilor , îna

int e ş i dupC:-1 izbu cn irea rCtzboiu lui cu R 11sia. 

·ONORABILULUI 
SECR ETAU DE STAT 
·w ASHINGT ON 

Domnu le , 

J\ rn onoare.1 de a in clude a ic i un l\1emornndum elaborat de cil 

Cloyce K . Huston, sec retar II al lega ţ i ei noastre, în care se prezintă i n

formaţiil e cc au parven it la legaţ i în leg utur·'i cu mC1surile brutale 

l uate în aceasli'.i tară împotriv.1 evre ilor, în per ioada ce lor şase luni 

dina intea izbu cnirii războiului cu Ru sia, precum şi dup ,'i aceea. 

Rea cti a popul ară rom ~1neascC1 faţă de excesele com ise re ent împo

t ri va ev reilor es te d i:(.icil ele eva lu at. Pîn ă ac um, romi\ni i c1u in sistat sC1 

fie cons idernti ca un popor tolerant, deş i nu mă îndoie sc cJ e pos ibil c:a 

m aj orit a tea ~d af le des pre ma acr e -;;i alt e at~·oc i t C:-1 ţ i cu ~n- uşor s_cnh

men t el satiis[ac ţie , amos teicnt ou unul, putcrmc, de surpr~ za, şoc ~1 ne

în credere . Neîndo ios, camp ani a anti semit ;;-i du ·'i. de regimul legionar, 

atac ur ile necontenite din presă, ac tunl a colabor ar e milit a r~i cu Germani a 

antisem i tă ş i atitudin ea g uv ernului în timpul absenţe i enera lului 17'-n

t or.esc u, af lat pc front, t imp în ca r e dl Mil1ai Antone sc u c1 fo .~t pr11n:

min i·stru t miporar, a1u influenţat opini .a pubhcă, t inzî nd anume sa ~ fa~a 

an iscmi t:t, dar nu pot să cr ed cJ ţa ra în î ntreg im e aprobă de bun a vo ie 

m wsac rul s i bru tali1tatca în r zo1lvarca pro 'bl mei e'\rre ieşt i . . 

A m tra nsmi s clejc1 (prin tele gr a ma nr. 7Hî / 1 m1gust, 1941, ora g. clin~.) 

·i p res ia c,"\ g uvernul Anto nescu „suf er ii" pe nl 1~u că nu a. putut ţinc J1: 
fr î excese le sî nge roase comi se împotr i va vre dor. Tot u~i. fapt :ste. ~;.~ 

el n da·t primul ·ord in în acest se ns (vezi P : 5 a ~o:11?randUJn:ulu1) . Şt\ţ1 

di n inform at iil e ante rioare că lid er ul n .1ţ 1 onal-ţaramst MJ 111u ş 1 coL1-

bo rc.1tor ii să i, · unde ofici'alităţi clin Min i,s-teru l de Ext er n e, prinţul Barbu 

Ştirbe i ş i multe alt e personali t21 ţ i i1111?ort a nt e au clep~îns _în :11od c~:s

chi s v iolenta extremă şi măsuril e dra st ice ca r e au fo st l0los 1te 1mpot_11va 

popu laţiei 'evrei. eşti din ţar21. Iar cî ncl am 11: nţi~n_at. accc1stă che st iun e 

Arhie piscop ului ortodox, Mitro p olit al Trans1 lvc1n1e1 :-, ele LI. Br~şov: c~ 

s-a dec larat socc1t de măcelăr i rea ş i maltr atarea ev r eilor. Chiar ş i I:11hc11 

A nlo n seu, primul mini stru temporar, mi -a expus J:e larg_ propn~ sa 

or oa re fa tC:-1 de actele de cru zim e ş i violenţă comi se 1mpotnva cvreLl~r, 

pr et inzîncl că ar fi r omancl~t . r_earen une i c~rn isii guvc rn~m~~tale _m 

vede rea stabilirii un ei baze Jund1 ce pentru cl1 berare a evre ilor m 1~r c: 

zent î n chi ş i sa u nilnţi în l agăre de mm'l c21, îm pot rivn cC:-trorn :1u _e~1s::a 

acuz at ii defin itive sau dovez i ; tot el este ace lc1 ca re aduce raţ i uni J.u1 ': 

elice J;entru amînm ea ap li cJ rii. Jcgi i ex propri er ii prop rietăţ i lor evreieş ti 
ur ba ne. 

într - un recent memorandum. pe ca re rn i l- a trim is, dl Man iu 

afirmă că gct ·manii provoacC 1 dezord ini ant isemit : p 1:tru a_ d ist ra ge a~c1~: 

ţi ::i op inie i publi c de l a ţeJ1:1rile Jor de cuce nr ~1. subJt: ga r c a '-:' 1 : ţ. 1.: 

e cono mice româneşti . El susţrn e ca ma sacra rea ev r eil or _e. te orga n 1z,1!c1 

de c i (ele ger m ani - n.tr.), iar răspund~r~.1 es te . a.ru:1-~a~a _c1supra rom ;-'.

n ilo r. Adeseor i, am su bi ini at în convorb1n cu ofi crn l i taţ i ş1 cu alt e P:I -

scane de a ici cCi pol itica germană în această privinţ~t po~tc foarte . brne 

s:"t f ie barntă, în parte, pe obiectivul nnticipa! ~a, prin_ e!1b r:1rea 111lrc

prin derilo r ş i a ;:iltor poziţii _deţinute_ el~ CVŢCl 1n Roma111a, sa se creeze 

lo::ur i pentru ş omerii ge rm ani de dup a razbo 1. 

Dar fapt este că împotr·va ac estor ruzimi nu_ a avut l~c n ici o 

r ev olt;} snu mişcare popu]c1r21. Se prea po ate cn sen tim entul eh c al po-

,,, l'nlîmplăto r. atît el, cî t şi dl Miha i ~opov ici sî nt , ho~ărît.' !n .· fav arca 

une i patrii noi şi î nt ins e pentru ev r _i, ~ncleva 111 Africa, un ele :5a p~ata _fL ed uca\: · 

iar a doua sau a tre in ge neraf ie sa fi e gata pentru a se 1ernlon1ce in Eu1op, .. 
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porulu i rom[ 1n să fi fost î ntr -o oarecare m Js ur J d iminu at de recente le 
nenorociri şi deza stre - pierderea Ba sCtrab iei, apo i a Tr a ns ilv an ie i si 
Dobr~og: i, 9etr? na1~ea reg elui, un cut emur ca ta strofal, o revoluţie sîng~
roa sa ş1 r azbo 1ul Jn aceastJ parte a lumi i, cu aspe ctele sa le cele mai 
lii~o asc , inclu siv m asac rar ea prizonieri lor, de spre care s-a r aportat, si 
chiar a acelo r ele mente din popula ţia rofoân easc(t lo ca l ă suspectate sa~l 
ac uzate . "de s imp at ii comuniste - , toat e aces tea av.înd drept r ez ulta t 
faptul ca . poporul nu m ai este conş tie nt ele oror ile faţc1 de evrei. Ori
car e„ar _ft ca uz~1, _1941 s-a do ve dit pîn J acum a fi un a n n egru pen tru 
ev r e 11 el I n Roman 1a. 

Propria mea experienţJ ar at;;i că o parte d intre român i a cleza
prob_at tot al _m tod~le la ca r e s-a r ec ur s din cîncl în cînd împotri vcl 
c_vre1lor, cru zim ea ş1 nedreptatea. in ge n era l, nu am p ierdut ni ci o oca
z ie pent ~~t a-1~1.i a răta propria at itud ine de dezaprobare , la ca r e se adaugă 
observa ţule taioa se pe ca r e .le-a m făcuL d iui Alc xa nclrLi Cr e tzi a nu, sc-
r e tarul g~n~r al al Mini sterulu i de Ext erne, aâitate în tele grama mea 

nr. 610/3 rnh e or a 2 p.rn., pentru a da de întelc s că reactia î n lum ea 
occide ntală va fi ex tr em de nefavorCtbi lc'i. · · 

Of i.ciali t·1 ţile ş i opinia pub li cJ clin Romf tnia îş i dau seama cJ ati 
tudinea americană trad iţional ii pret inde un trat am ent omene sc s i c ivi
lizat faţ~ de ~vre i, ca ) faţă ele toate popo are le oprimate, iar r·om [rnii 
car e ra ţ10n eaza cuno sc efec tele pc car e act ualul a nti se m iti sm în floar e 
le va avea în mod inevit ab il asupra sent ime ntelor am er ica ne. M-am fo
Jo: it eu însum i _de f iecare ocazie potr ivit,) pent ru a-i .-ugera g nerc'ilu
lu 1 A~tonescu ş 1 altor ofic i alităţi rom â ne cît de aclînc deplîn ge ~i con
damna g uvernul meu ş i poporul Statelor Un it e ap li carea unor m C:-vuri 
luate cu u . urinţă , cînd este vorb a el viet i om e nest i ch iCtr si în rczol 
v~rea _un i c~ est iuni pe ca re aceas tii ţa ră o 

0

consicler;;i ~ probleinJ int ernu. 
S1nt s1g u: ca nu există încloia l;:1. cu pri v ire la p :111ctul ele vede re .1mer i
ca r~. r fe ~·1tor la m asa re ş i la clesfii n ;mea bruta l ă a elrcJ turilor omului. 
Vo1 co_ntrnua ~ă ~usţ in _acest p unct ele vede re pîn 21 la ca pc'it , clar. în lip sa 
unor 1n strucţmn1 specia le, nu vo i urmJr i sJ tulbur mo i mult ;itm os
fern, or icum ne s ig ur ;:\ cu observaţii clirede sa u spe ciale. 

Totuş i, fapt este cJ ev r eu l clin cLtsct ele jo s, ca 1·e s -.1 s t<1bili t în 
Rom [t~ia clupJ d tzbo i, ven ind clin GcJliţ i Ct, Ru sia. Un g,H"ia , Ceho sJovilc icr 
sa u clm altă part e ş i s-;:i l gut ele v i aţa satu lui ş i orC:-iseliulu i es te în 
ge neral, nea ·i.milab il. Rom [inul a re r ese ntim e nte faţă d~ prezenţa 1 Jui, 
deş_i accs ·~ t1Jp. el. evr eu se a fJ ă :tco lo da tlQri tă pwpri u l,u i lui 
,,lais sc~ fa1re" ş 1, cl1~ cîncl în d ncl, ]t un ci c:înd lu cruril e nu merg bine , 
~·e co1111 t ac te sporacl 1ce ele o cru zime in ii orJ loare . Evr eu I es te întotd ea
un a ţinta cea m a i la înclemîn,1. Rom[ 1nii c in s ti ţ i r ecu no .sc că adesea jaful 
este pretextul real. 

. Adese a am discutat cu co leg i.i aceste crim e r ecente . Fie care din tre 
e_i este tot a_tit cl_e ului t_ ca ş ~ min e ele h i aoşenia Jor. De exemplu, Nun 
ţ1ul "Apost ~l1~ afirma ca a fa cut un le observaţ ii pertinente pe această 
i erna la M1n_i;sterul ele Externe, deş i nu mi-a divulgat natura exact.'.i a 
aces tora : Alţ11, ca , d_e pildei, a mba sado rii Braz iliei şi Po r tu ga liei - care 
au în SJ nge ura faţa de cruzim e, specifi ci:1 rase i lor blîncl e - , precum 
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:1i cel al E lveţie i m-c1u înd emnCtt să re comand guve rnu lui m eu să se 
11 lre seze un prote st internaţiona l comu n. Din acest pun ct ele vedere, 
nu sînt în situaţi a ele a fa ce o re comandare în vreun fe l sau alt ul. 
l•'·1ptele ar treb ui mai b in e documentate decît es te pos ibil în prezent. Ar 
I 1· bu i să se facă o investiga ţi e amplă - ca re ni ci pe departe nu ar fi 
i,imp lJ - , să se ia deci.araţii sub pre stare ele jură mînt, -ceea ce nu ar 
l'i r ea lizab il . Pe a ici se ,iud e că ziare le un 1 ureşti vor lansa o camp an ie 
1mpotriva Rom cîni e i pc aceast;i temă. Ea va se rvi ce l puţ in ca să se 
,tducJ s i tuaţia în atenţia lumi i occ ident ale, în Rom[1n ia ne a.fllnelu- se 
nici un corespondent amer ica n. Re lat[ir i de sp re m asacre se strecoară spre 
/\ nkara , ele unele, ffiră îneloialn, d ifer ite v er s iun i vor fi transm ise prese i 
.tmer ica ne. 

FEDERA'.fIA UNIUNILOR 
ele 

t9 

COMUNIT AT I EVREIEŞTI DIN Ţ'ARĂ 

Cu r espe ct, a l dvs., 
FRANKLIN MOTT GUNTH ER 

19 augu st 1941 

DOMNULE MINISTRU, 

Avem onoare a supune at nţ iunii Dv s . urm J toa rele 

La Sec ureni (Basarab ic.t) au fost adunaţ i 25- 30 OOO evre i eva cua ~i 
lin localit~iţile Storojin eţ, Sele l.in, F util a , Plo sca , Vi'i sc;'.i uţi , Vijniţa, Lu

jcni, Lip can i etc . 

Sînt lipsiţi ele Ctclclpost , de brună, ele îmbrC:-tdmint e ş i de în grij ir e 
medicală. 

Nu se îng.'.icluie nimănu i tr in 1iterea de aj uto ar e înt r -aco lo. 

Miz er ia ca re domneşte între ei îi sorteşte p e toţ i morţ i i, clar poate 
deveni şi o primejdi e publi că ame ninţătoare , întrucît o ata r agl om erare 
f)oate const itui un fo ar ele genez( 1 ş i propag are <1 boli lor infecţioase ) 
piclemice. 

Vă rugăm slt. bin voiţi a exa min a da c;'.'1 nu este po sibil a î nlc:itura 
nces te primejdii clispunînd tr imit er ea evacu a ţilor la urm 21 ş i în ori ce caz 

I acă nu este fo lositor i1 s rni c0ora m izer ia, a utorizîndu- se tr imit erea ele 
ajutoare. 
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'~'*'''" . ~~· . 
fi. FEOERA Ţ IA UNIUNILO~ 
~. l•I! 

;cOMUN! T~ŢI' [VREEŞTl 'DIN, J ARA 

I . . lHJ~ · VR•f 'T\ 

I
<-,, ._Yff p_. . ,eu~ _G"'f8.l..,,.. o . i, 

,o-.•r;,4 $ .,~ ..,\ 

' tf ' :.1,..q 22 
1 t'•lo. 1 .... \.. 

I 1 9 AUG. 1941 
l f, J ' 
tol,4i;: 

l I 
DOM!lULE MINISTRU, 

Avem onoare a gupWle stenţiunei Dvs, urmftoa-
1•ole ~ 

L \ 1 ,,' :, .. I.. . La Secureni (Ile.saru'o1a) au f'ost adunaţi 25- . 
f' ÎL \'U v~ 30.ccc ovroi evacuaţi din .loce.iita~i.Le Storojineţ I Seiet1n , 
· \ . f utila, Plosca, Vă,căuţ1, Vijniţa, Lujani, Lipcan:i,, etc. '. e. ~· ~ Sunt lipsiţi de , adăpost, de hrană, do 1mbrilc ( 
i1 ,'{) , · .f ·li · cointe şi de ingrijire wedical!l.. , 'O. a · '' l). L .\l) ' u i' 
)}-J/' 1' Nu se 1 ngădue nimanu1 trimitere$ de ajutoar& 

t!. 

Ml.' _ b , .t fotr'acolo. 

Mizeria care domneşte intre ei ii sort&şte 
/ pe to ţi morţii, dar poate deveni şi o primeJd1a publicii ' 

e u-,r....v / a~aninţatoare, int?"l.!-cât o ntare aglowerare poate oonst1tu1 
un focar de gonezâ şi propobnre a bolilor infoc\ioaeo şi 
epidecoice, · . 

' Vă l"'~gam ~ă binevoiţi a ex.amina dGcij uu este 
· J>OSibil a .illlătura. aceste prime.id.li diepunănd trimiterea ..., 
vi;.cue. ţ ilor la u.rmă şi in orice caz dao!i. nu este fol osit o?· 
~ oe micşore mizeria, aut or i zcindu-se trimiterea de a)ut oar.e, 

Prim i ;i, vil. rugăm, DolJlll,ul e .Min1 s tt'U 1 ae igu.re.· 
rea dec sa bit11 i n<Ja e t r e constdereţ i\Uli t 

DC~ H:I SALE 

~ ,., 
Pra şed fnto , .· 

f n1,,( Jc" r 1 ,, vi..1 
Dr, ,J. ~ il dor mc.n 

l9 August 1941. 
26 August pr~dat _ 
D-l ui GraJ.Mazarin 
tranem i a e1~lonului r . 

DO.!Jtl'ULU! lUNI S'rRU AL APAC:::HILOR WTW.NE 

Fac,i milu l clo2um c n11ilui nr. G'J 

Primi ţ i , vft ru gi'lm, D omnu le M ini s tru,· as ig u ra r ea clcm ,e b :tc i no as 
tre c:ons i dera ţi un i . 

Pr '.)cd in te , 
Dr. W. FIL DER M/\. [ 

S crcta r gene ra l, 
M. C.ARP 

lJ01U.NJEI . A.T„E 

19 au g u st 1941 
.26 au rus t pr edat 
dlui ,-m l Maza rin 
t r ,m s mi s Cialo n u lui I 

DOMN ULU I M l .NISTRU AL AFA EH.ILOR I .NTEl?.NE 

'\!I. Carp . C N., L'Ol. lfl p. 109-110, vc~i şi D.C .F .R.J., 1..:ol. 111, p. 30. 

7o 
Nr. 120 96G din 21 august HJ-:1:l 

Că t r c 
SERVICIUL MARELUI PRET OR 

U r mare raportul ui t elegra fi c nr. 120 883 din 17 a ug ust 1941. 
i\m ono rirc a raporta : 

- Cei 1:3 500 evrei, trecuţi de ger m ani peste N istru la CosJuţ i 
Soroca, au Jo<;t internaţi în hg [irul î nfiinţat lei Vcrtu je ni -Soroca. 

Tot la la rJ r ul ele l a Vcrtujcni .s-a luat măsuri ş i s-a evacuat : 
- în d i m incnţa de 19 cr t., orele 4, lagTrul .Alexandru cel Du:, (Rc

d1u )-S0roca 1G OOO evrei ; 

- în sca ra ele 19 crt. , orcic 18 un co nvo i ele 2 OOO ele evre i va li z i, 
Jin Jagurnl Rubleniţa; 

- în dimin eaţa ele 20 crt., orele 4 , un co nvo i ele cip rox im at iv 1 500 
mva lizi, biitrîni, feme i ş i cop ii m ici , etc. cu c;'..'t ruţele d in lagr'1rul R ~1-
blcniţa; 

în sca ra ele 20 , orcic rn, uit imu l convo i ele aprox imc1li 2 OOO d in 
la gJrul Rublcn i ţa. 

In Lot::il lag [1rul Vcrtujcn i a prim it c ir c;1 22 OOO ev r e i. 
Co:,for m rcl inu:u i M C.G ., cin!. d omn ulu i lt. c Jonci Polm lc , ur m a 

cei în lag i1.rul Vcrtujcni s[ t se evacueze ~i evre i i afla ţ i î n lag~i relc Le riu 
nii Jandarmi S .mea , circ::i 12 OOO. 
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Facsim ilul docum entu lui nr . 70 

Cum in să în urm a pr imir ii evre ilor veniţi de p ste Nistru, capa ci
tatea lagărului nu mai permite .') internarea acesto r ·ev rei, urm eaz ·~ ca 
domnul lt. colo nel Pal ade sfi ia legcitura cu M.C.G. _pentru a stabili. unde 
urmează a se interna evr eii legiun ea B[ilţi. 

PRETORUL ARMATEI 3-a Eş. 2 

Lt. Col., 
JEAN POITEVIN 

D.C .F.R.J., vo l. V, p . 56. 

156 

71 

Intr. Nr. 721 
r •ECRET 31 aug. HJ41 

IN SPECTORATUL J ANDARMI BASARAB IA CHIŞINAU 

Către 

MARELE PRETOR 

La ordinul Dv s. nr. 721 .-1941 te lefoni c : 
Am ono are a îna in ta anexa t o s itu a ţie num eri ca de ev reii din raza 

.acest ui. Inspectorat intern a ţi în l agăre_, pe ca tego rii . 

In spe ctor Jand armi Ba,arab ia 
Colon el T. MECUL ESC U 

Şeful Birou lu i Poliţie i 

Ma ior TOME SCU 

INS PECTORATUL JANDARMI CHIŞINAU - BASARABIA 
. 

SITUAŢIA NUMERICĂ 

de ev reii di 11 raza acestui inspectorat i 11 te rna ţi în Jagăre, pe categorii 

N r. 
c1·t. 

1 

2 
:1 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 

I Denumirea legiunii I 
Denumirea I _ Nu'.ni'\rul cv: ·eilor p e -~at cg-~rii 

Jagftrulni Barbaţ, rcmc, I Copu I 'IOTAL 

Leg. Janei. Bril1i Limbcnii Noi 877 908 84!) 2634 
ltăşcani 795 116<i 111'.I 3072 
nr1uţl'I 70{i 1469 1060 :J235 

" " 
Calmi - - - - -

., 
" 

Chilia N. - - - - -.. " Lăpuş n a - - - - -
' " 

Cct . A. - - - - -
' " 

Jsmail - - - - -
' .. Orhci - - - - -
. , .. Soro ca Vcrtujeni 8182 8540 6247 22969 

' .. Tighina - -< - - -
TOTAL 105,,:) 12081 !)2fi9 31910 -

Se cert i fi că de noi exact itatea prezentei situa ţi i num eri ce. 

Inspector J andarmi Chi~ inău 
Colonel T. MECULESCU 

M. Cai·p, C.N., vol . III, p. 113. 

Şeful Bir. Poliţiei 
Maior TOMESCU 
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11 septemb rie 1941 

INSTRUCŢ I UNI 

re lati ve la evac uarea evre ilor di n l agă rul Ver tuj? ni -Soroca 

!n conform itate cu Ordinul cllui ge nera l mare pretor, b i nevoiţi a 

exed.1 ta următoarel e : 
Ev acuarea celor 22 150 evrei d in lagi:irul Vertujeni-Soro ca va în 

cepe în ziua de 12 septembrie 1941 ora 8 pr ci.· pentru a fi trecuţ i pes te 

Nistru în Ucraina . 
Pentru evacuar ea acestora, se dau două itinerarii el , marş ş i ·,nume : 

a) Itiner.ar ce va f i deservit de pun ctul de t re cere Cosă uţi, pleiică 

clin Vertujeni pe drumul de ca re se tre ce pe la vest de sa tul Cr eme n a, 

ap oi pe şoseaua Gura - Camen ca- Soro a, Soroca-Cosă uţi ; 

b) It inerar al 2-lea ce va• fi dese rvit ele pun ctul ele tre cere Rezina , 

va urma drumul : Vertujeni-Temel euţ i-Văscăuţ i-Tepurdc-Cuşmirca· 

- Ma teu ţi-Rezina . 

Evreii d in lagăr vor fi formaţi în grupe d maximum 1 600 in cltl'i v 

copii pentru f ieca re it inera r , formî nd astfel un convo i. Aceste convoaie 

a,. cîte 1 600 suflete sînt dirijate pe it inerar iiJe .a rătate sub dire cta supr c1-

veg l1cre şi ră spundere a ofiţerilor l agărulu i ş i cu jand a rm ii. nccesilri -

tot din efe ctivul de pază al lagărului. 
De ci cond ucerea l agărului va da dte un of i ţe r de f iecare itin erar şi 

jandarm ii ne cesar i pazei. 
Al iura de marş va fi de 30 km pe zi, iar efectuarea întregul ·ui iti 

nerar se va fa ce în itrei etape astfel : 
Pentru itinerarul „a" - Cos;'iuţi , pr.imu e tapă ele m ar :;; ele la er 

t uje ni la com una Red iu ele pe şoseaua Gur a-Came nca- Sor oc;:i, a do ua 

ct;:ip,'i de la comuna Red iu la Soro ca, a 3-a etapă Soroca-,Cosă uţ i . 

Pent ru it inerarul „b" - Rez ina, prima etapă ele marş ele la Verrn

je ni la comuna Voinova , a doua etapă Cul1ureşti-Matcu_ţ i ) i a 3-a etap{t 

Mateuţi-Rezina. 

Ofiţer i i la 1ărulu i vor condu ce aceste convoa ie ş i cnre vor mer ge cu 

ele rc<;ipec t iv primul itin er„11· pîn c'i la Sor o'c:1, ia r al d'Oilc~, itin erar pînă 

la Mateuţi, iar de aci convo iul se condu ce ele ofiţerii legiunilor . 

Cu ondu ·erea covoa ic lor ele la pundele Sorocn ş i Matcuţ i se în săr

t · in cază căp i tanul Hamaclan V ictor, pentru itiner arul Soroca-Cosă uţi , 

J;1r Jocot. Popo iu pentru it inerarul Mateuţi-R zina. Aceşt i ofiţeri se vor 

11,1si la pun cte:.c Soro n ) i Mateuţ i în ziua ele 14 se ptembrie or a 20, pe n

lru a orga niza ple ca re a pen 1t ru a 2-a zi spre pun ctele de t recere. 

Tre ceril e fă ră ni i o formalitat e . 
Cei 800 oamen i vor Ji trecuţ i în ziua de 15 septembri e , pc pos ibi 

lil{1ţile ce se ive sc spre a nu produ ce bar icadare a podur ilor , iar re stul ele 

HOO oam eni vor fi ir cu ţ i în ziua de Hi sept. 

A cest meca nism se va su ccecla în timp astfel : 

Din 2 în 2 zile va porni clin nou cîte două convofl ie de aceeaşi forţ,'i 

I (jQO oamen i pe aceleaş i itin erar ii, fftcînd ,aceleaşi h alte şi vor fi predaţi 

la a celenş i localită ţi ofiţeri l or de la legiuni. Ofiţer ii de la legiuni vor 

:,vca cu e i j andarm ii plutonulu i ele la reşedinţa leg iun ii re spect ive, care 

vor fi întrebu i nţa ţi ele la pun ctul c.le lu are î n primire pînă la tre cerea 

Nistrulu i pentru pază . Aceşti doi oii ţeri ai le ri·unilor de ci se vor g21si în 

pu ncte le Matcu ţi-Soroca- osi:iuţ i ~i Rezina în raport cu calculul ce t re

liuie a-l fa ::e, ţ i n : n cl bin scama c{t aceste convo a ie de la Vertujeni vor 

pleca clin 2 î n 2 zile, deci exact timpul pe ntru retre cere clupă car e se vo r 

1n:,:)oia imed ia t la Mate uţ i , .Soro~.:i ele u nele vor lua alte ·convo •. ic în 

pr im ire. 
Com a:1cl a nţ i i ele Je:1iuni în unir e cu autorită ţ il e admin istrative vor 

ciuta fie car e convoi cu cîte 50 ·Că ruţe, ca re vor tra nsport a clin b aga je ş i 

pc cei neputincioş i n executa marş u ri . Tot coma ndanţilo r ele leg iuni le 

revine sa r cina ele a da ord ine posturilor ele pe it inerar ii de a con cur a la 

c ·u r{1ţ i rea terenulu i, îngroparea morţ i lor cu locuitor i ~i a s.tabili clin t imp 

loca luri le ele cartiru ir e, la mar .~ini ele sat prin şoproane, r emize et c. că u -

lînd ac;tfcl a împiedic a epidemi ile. 

Pentru ofiţer ii condu cător i c.le convoa ie se ·,tr age atenţiunea de :.1 

pune în vecl re escorte i a nu- i je f ui pe evre i, iar ce i ce vor comi te t l 'i C

mcnea fap te vor Ii împuşca ţ i. 

PRESCRIPT! NI 

Pent ru cei ce nu se vor supune, se vor pro ceda conform n orm e lot· 

unos cul e ~i stab ili te în leg ile Ordonanţe l or şi D.L . în vi roare. 

Se anexează sch i ţa cu it inernr ii le ~i haltele ce se vor executa . 

In spect or Janrlarm i Basarab i,a-Ch i ş in Ct : 1 

Co.Ionel (ss) MECULESC 

.1\1. Cn r p, C.N., vn l . 11!, p. 123, ·crz i .~i I .CY.R.l ., vn l . V, p. 85- 86. 
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73 
MARELE CAHTIER GENER/\L 

Secţia II -a 
Nr. 6651 

4 o tombric 1941 

Către 

COMENDUIREA PIETEI CERNĂUŢI 

În conform itate cu ordinul cllui Mare sal Antone sc u toţi evre ii din 

Bucov in a să f i trimişi în 10 zile la est d Ni'stru. ' 

Raportaţi pînă mîine la ora 20 de exec utare. 

D. O. 
şeful Sec ţie i II -a 

Lt . Col. (ss) R. DINULE.S CU 

Şeful B ir oului 
Maior (.ss) inde scifr ab il 

1\1. Car p , C.N., rn l. III, p. 143. 

74 
EXTRAS DIN COMUNICAREA FĂCUTĂ DE ION ANTONESCU 

lN ŞEDINŢA CONSI .LIULUI DE MINIŞTRI DIN 6 OCTOMBRIE l 94L 

,,In ceea ce priveşte pc evr e i,· an~ lLnt 1~[1s~1n1. ca ·s.:1-i sc.ot ddin it i~ 

'Ş i tot al din aces te r eg iu ni. Mă<:; ura este în cur s. l\/Lti am în Ba sarab ia 

apro~ irnat i~ 1? OOO de evrei, ca re în cîteva zile vor fi tre c uţi pe ste Nis

tru, ia r claca circumsta nţele vor perm ite, vor fi trecuţi d incolo de Urali". 

IVT. Curp, C.N., uo l. I II, p. l ,J.'l 

75 
9 octombr ie 1941 

DISPOZIŢIUNI 

Comand antul suprem al Armate i a hot C:ir it evacuarea .întreg ii popu

laţiuni evreieş t i clin oraşul Suc_eava - comuna Burdujeni şi Iţca ni. 

Populaţ i unea e vreiască este invitată a se pregăti de ple ca re. 

lGO 

Astăzi, 9 octombrie 1941 pleacă cu trenul populaţia evreiască din 

c:omun a IţJoa ni şi Burdujeni, precum ş i cei din oraşul Suoea\lia, oare 1,oc u

iesc pe străz ile începînd cu st r ada Ciprian Porumbescu în contin uar e pînă 

'la strada Petru Rareş col ţ cu biserica Sf. Dumitru, i;-espectiv casa evre

i ască şi începînd cu strada Regina Maria (prăvălia de coloni ale Reif ) ş i 'in 

0011'tilnuare srtraida Cetăţii cu ter:rni _narea ei, apoi încep.în.ci cu prima s,tracl ''.I 

după hotelul „La Americanul" în ,cont inu ar:e pîn ii la Gimn aziul Indu s

t ri ,al de fete şi apoi strada Bosa ncilor pînă la terminarea ei. 

Cei arătaţi mai sus se vor găsi la rampa militară a gării Burdujeni. 

î n ziua de 9 octombrie 1941, orele Hi după amiaz ii. 

Fiecare locuitor evreu poate lua cu el h aine groase, îmbrăcăm in te 

-ş i încălţăminte , precum şi hrana pe cît mai multe zile, în total nu ma i 

mult decît fiecare poate duce cu sine . 
Nu este voie a se lua valută (toată vall~ta se sch imb ~1 imediat la 

cursul oficial la Banca Naţională a României în oraşul Suc e,ava ), bijute

rii ,c;au metale preţioase. 

Cei ce au asemenea valută sa u met ale preţioase le vor preda cu notă 

com isiunii ce funcţionează în localul Primăriei. 

Cei ce au ann ·e le vor preda imediat Legiunii de jandarmi. fiecare 

cap de familie evreu întocme.şte :înainte de plecare un inv ,en1tar de bu

nurile ce lasă în oraşul Suceava . 
La plecare ia şi cheia locuinţei. 

Cheia şi inventarul se închid 'intr-un plic pe care se va scrie nu

mel e şi adresa locuitorului evreu . 
Plicul se predă în gara Burdujeni la cererea comisiei. Restul lo

cuitorilor evrei din oraşul Suceava vor ple ca în ziua următoare, adică la 

data de 10 octombrie 1941, orele 1 după masă (ora lr3) în ace:eaşi ordin 

cum s-a arătat mai sus. 
Ei trebuie să fie gata în orice moment. 
Cei anunţaţi a se prezenta la gară şi nu se vor prezent a , cei ce vor 

opune rezistenţă, cei ce se vor ded a la instigaţie, la acte vio le nt e, la ne

su punere f.aţă de ordinele sa u somaţiunile autorităţilor, cei ce vor încerca 

să fugă , cei ce vor încerca să distrugă sa u vor di str uge bunurile vărsate 

ca ş i cei ce nu vor depune valută , monedă de .aur sa u bijU'teriile şi me

ta le le preţioase vor fi pedepsiţi cu împuşcarea pc loc. 

La fel vor fi pedepsiţi cei ce vor ajut a sa u acoperi pe evreii ce vor 

comit e una din infrncţiunile arătate m ai su s . 

Vor fi de -asemenea împuşc.aţi toţi cei ce vor tăinui, adăposti p ,. 

ev r ei sa u bunurile lor, sau vor jefui bunurile rămase 1de la evrei. 

ROMÂNIA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI SUCEAVA 

Prezenta copie este conformă cu ·originalul aflat în dos arul aceste i 

primăr.ii înregistrat sub nr. 1061 din 1946. 

Pr imar Secretar, 

(ss) indescifrabil (ss) ind escifrabil 

M. Carp, C.N., vo l. lll, p . 146-14 7. 
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76 
ROMAN IA 
BUCOVINA 

!MPUTER NICITUL GENERALULUI ANTONESCU 
PENTRU ADMINISTRAREA BUCOVINEI 

nr. 36 

Cernăuţi, 9 octombri e 1941 

COMANDAMENTUL MILITAR AL BUCOVINEI 

Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune ca, pînă la noi dis
poziţiuni, să se instituie un cordon de pază în jurul mun icipiului Cer
năuţi, în scopul de a face imposibilă orice ieşire din oraş a evreilor. 

Facsimilul documentului nr. 76 

Populaţia creştină va putea intra şi ieşi din municipiu, făcîndu-se 
însă control sever iJ.a pun cte le de acces unde via trebui să se găsească 
personal ca lifi cat a face acest control. 

Aplicarea acestei măsuri cu începere de •la 9 ,oct ombrie ora 19 .. 

p. Guvernatorul Bu covinei 

(ss) indescifrabil 

M. Carp. , C.N ., vol . III, p. 152, vez i şi D.C.F.R.J., vol. V, p. 93. 

i7 

11 octombrie 1941 

REGULAMENT 

asupra funcţionării Ghetoului din Cernăuţi 

1. Toţi evreii aflaţi în ghetou sînt obligaţi· a se supune în totul dis 
poziţiunilor, ordinelor sau somaţiunilor autorităţii milit are . 

Portul s telei lui David este obligator în ghetou. 
Ne supunerea, ca şi in st iga re a la nesupunere sau dezordine se pe- · 

depseşte cu mo artea. 
2. Nici un evre u nu po,ate p[trăsi ghetoul de cîit în baz ,a unei 

autorizaţii spec iale ş i scri se a Comandamentului Militar al Bucovinei. 
Toţi cei ce ies din ghetou se tre:c într-un reg is tru arăitîndu-se dat a· 

şi ora ieşirii, motivul, nr. autorizaţiunii şi ora întoarcerii. 
Ieşirea ev rei-Lor se face numai prin poarta nr, 1 (sitr. Romană) w,d e· 

va fi în permanenţă un ofiţer de j andarmi. 
3. Ieşirea evreilor clin ghetou nu este admisă ded t pentru prezen

ta rea în faţa instanţelor judecătoreşti, în baza unui mandat sau pentru · 
.locul în întreprinderile de prnducţie interesînd obştea şi numai după . 
prealabila aprobare a Guvernatorului 

Orice autorizaţii anterioare datei de 12 octombrie 1941 sînt deciă-
zute. 

4. Nimeni nu poate intra în ghetou, oricare ar fi calitatea sa, dacă 
nu are o autorizaţie suisă a Guvernatorului. 

Aceste autorizaţii se înregistrează ca şi cele de ieşire. 
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a. E.ste int erzi s a se face în ghetou între evrei şi crest ini, sa L1 
inke .,evre'i şi evrei, ori care ar fi ei, comerţ, schimb, vînzări s~u în va 
lută, monede de aur sa u argint, obiecte de met ale preţioase, pietr e pre 
ţioase sa u alte obiecte de valoare. 

Cei ce vor contraveni acestei dispoziţiuni vor fi împuşcaţi. 

6. lntregul ghetou este pus sub paza militară a Comandantului uni -
tăţii de jandarmi ce are În pază ghetoul. · · 

Acesta este răspunzător de ordinea În ghetou şi de împiedicarea 
infracţiunilor arătate mai sus. 

Este răspunzător de asemeni de actele subalternilor săi. 

7. Ghetoul va fi împărţit de coma nd ant în m ai mul te &eotoarc. 
Fiecare com andan t de unitate are în secto rul său aceleaşi îndato -

riri oa şi com andantU' l gh eto ului. 

8. Comunitatea evreiască este obligată a as igu ra cazarea şi spr i-
jinul material al tuturor conaţionalilor. · 

Este de asemeni obligată a as igur a pe sec toare asistenţa medicală 
a populaţiei evreieşti. 

. Pentru aceas t a m edicii hotărîţi de com unit ate vor putea adu ce în 
ghet0u in strum entele m ed ica le nece sa re şi medicameI11te. 

Instalarea bolnavilor şi evac uar ea, ca şi eventua lele înmormîntări 
se vor face tot prin grija comunităţii evreieşti. 

9. In ghetou vor funcţiona următoarele pieţe : 
a) str. Sf. Treime colţ cu str. Petre Liciu 
b) str. Dr. Roth colţ cu st r. Dr. Rei ss 
c) Piaţa Asachi 
d) Cărămidăria Patria 

- De ase m enea brutării : 
a) din str. Romană -colţ cu Ba rbu Lăutaru 
b) din sitr. I. C. Brătianu. 
Brutăriile vor funcţiona sub auspiciile Primăriei , brutarii vor fi 

toţt evre i. 
Pieţele vor funcţiona prin grija Primăriei şi comandantul ghe

toulu i va lua măsuri ca : 
- să nu se transmită prin ţăranii veniţi să-şi vîndă produ sele 

scrisori, va lori, obiecte de preţ. 
- să nu se introdusă printre cei ce vin cu alime nte elemente 

periculoase sau acapa ratori de bunuri. 
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Pieţele nu pot funcţiona decît între 8 ş i 12. 

Guvern atorul Bucovinei, 
Gen er al C. CALOTESCU 

M . Carp, C.N., vol. III, p. 155-15 6; vezi şl D.C.F.R.J., vol. V, p. 100-10 1. 
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FE DERATIA UNIUNILOR 
l)E COMUNITAŢI EVREIEŞTI 

11 0ctom brie 1941 

1356 
unn are la nr. 1347 

DOMNULE MAREŞAL, 

Am pr imit astăzi un apel disperat de la conducer ea Ghetoului din 
hisinău. 

· In diminea ţa zilei de 8 a .c. au plecat 1.500 de oameni, în mare 
parte pc jos, Iuînd cu sine numai ce puteau ţine în mînă, deci aproape 
Loţi expuşi să se prăpădească, aliară fiind fr ig , iar ei goi, fără alimente 
~i ffiră cea mai mică putinţă de ap rovi zionar e, la un drum de cel puţin 
opt zile, pe ploaie, frig şi zăpadă . 

Numai bo lnavi. i, bătrînii şi copiii au ple cat în căruţe . 
Deci ni ci bolnavii n-au fost cruţaţi : dec i şi femeil e au ple ca t pe 

Jos. 
Este moartea, moartea, moartea fără vină, fără altă vină dc cît 

aceea de a fi evrei. 
Vă implor din nou, Domnule Mareşal , să nu lăsaţ i ca o asemenea 

zgudu itoare traged ie să se săvîrşească . 
Pri m i ţi , vă rog, Domnule Mareşal , asigur area profundului meu re s-

pcct. 

Pre se dinte 
(ss) Dr. W., FILDERMAN 

DOMN I EI SA LE 
DLU I MAREŞAL A NTONESCU, CON DU CAT ORUL STATULU I 

J\J. carp , C.N., vol . 111, p. 83. 
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S. 183- 18,1 

Dre izehnte s S: scbrăg na ch u dur ch Ril cksprache-VmW / 23/ 10 (hs) . P un l 
I darunter : 2. zA. (Evak uierungen ) ; 23/1 0. P unl (alles h s) 

AKTENN OTIZ 

Wie Generald ir ektor Le cc a heute mitteilte, wer den 110.000 
Jude n aus der Bukowin a und aus Be ssarialbien evakuiert, und zwar în 

165 



z:vei W~il?ern in ~er Geg:ncl des Bug. Soweit er erfahren konnt e, sei 
cl~ese Akt10n auf ernen Befehl des Mar schall Anton escu zuruckzufuhren 
Srnn cler Aktion sei die Liquidi erun g die ser Jud en . · 

D.C.F.R .J., vol. V, p . 110. 

Bukarest. elen 17. Oktober 1941 
U nterschrift (unl.) 

SS - Hstuf · 

NOTA 

. D1;1pă cum .a co:r:rnni cat astăzi directorul gene1~a1 Lec ca 110 OOO de 
evi,e 1 d111 BL!oov~na Jl Basa r abia vor fi evacua ţi în două păduri din 
zona Bugu~m . ~m cite 1a putut el afla această ,acţiune trebuie pusă în 
sea ma unm ordm al mar·eşalului Antone sou. Scopul actiunii este lichi-
darea aces tor ev rei. · 
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Bucureş,ti, 17 octombrie 1941 

Semnătura (ind escifrabil) 
SS Hauptsturmfohfler 

DOMNULE FILDERMAN, 

In două petiţii succes iv e îmi ,scr,iţi „de tragedia zguduitoare" şi mă 
„implo:t;aţi" în cuvinte impre sion ante, re amintirrd de „constiintă " si de 
,,omenie" ş i subliniind că sînteţi „dator" să apelaţi „la min~" şi . ,,rn.i~ai" 
la mine, pentru evreii din Români a care sî nt trecuţi în ghetouri pre 
gătite pentru ei pe Bug. 

Pentru a amesteca ş i tragi cul în intervenţia Dv s., subliniaţi că 
această măsură „este moartea, moartea, mo arte a fără vină , fără altă vină 
decî t aceea de a fi evrei". 

Domnule Filderman, nimeni nu poate să fie mai sensibil ca mine la 
suferinţa celor umili şi fără apăr.are. Inţeleg durerea Dvs., dar trebuie, 
mai ales t~e,bui a, să înţelegeţi şi Dvs., toţi, l1a timp, pe a mea, ,care era 
aceea a unui ne am întreg. 

Vă gîndiţi, v-aţi gîndit ce s-a petrecut în sufletel e noastre anul 
tr ,ecu t la evacuarea Basarabiei şi ce se petrece astăzi, cînd zi cu zi · şi 
ceas cu ceas , plătim cu mărinimie şi în sînge, cu foarte mult sînge, ura 
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c u care coreli g ionar ii Dv s. din Basarabia ne-au tratat la retragerea din 
Basara bia, cum ne-au primit la reînto arcere ş i ne-a u tr atat de la Nistru 
pîn fi la Odessa şi pe meleagurile Mării de Azov ? 

Dar potrivit unei tradiţii, voiţi să vă transformaţi şi ele astă dată 
clin acuzaţi în acuzator i, făcînclu-vă că uitaţi pricinile care au determi
nat s ituaţiile pe care le plînge ţi. Să-mi daţi voie să vă întreb, ş i prin 
Dv s. s ă într eb pe toţi coreli gion arii Dv s. care au ,apl aud at cu atît m ai 
frenetic ,cu cî.t suferinţele şi lovituril e primite de noi erau m ai mari. 

Ce-aţi făcut Dv s., anul tr ecut cînd aţi auzit cum s-au purtat evreii 
clin Basarab ia şi Bucovina, au scuip at ofiţerii noş tri, le-au smul s epo
leţii, le-au rupt uniform ele şi cînd au putut au omorît mişeleşte soldaţii 
cu bîte. Av em dovezi. 

Aceiaşi ticăloşi au întîmpinat venire a trupelor sovieti ce cu flori 
"/Î au sărbătorit-o cu exces de bu curie. Av em foto grafii doveditoare. 

In timpul ocupaţiei bolşevice, aceia p entru care vă înduioşaţi astăzi 
a u trădat pe bunii români, i- au denunţat urgiei comuniste ş i au adus 
j alea ş i doliLtl în multe familii româneş ti. 

Din pivniţele Chişinăului se scot zilnic, oribil mutilate, cadavrele 
martirilor noştri, care au fost astfe l răsplătiţi fiindcă 20 de ani au întins 
o mînă prietenească acestor fiare ingrate. 

Sînt fapte ce se cunosc, pe care le cunoaşteţi desigur şi Dvs. şi 

pe ca re le puteţi afla în amănunt. 
V-aţi întrebat Dv s. de ce şi-au incendi at evreii casele înainte · de 

a se retrage? Vă puteţi explica de ce în înaintarea noastră am găsit 

c opii evrei de 14-15 ani, cu buzun ~rele pline de grenade? 
V-aţi întreibait cîţi din ai noştri a u căzut omorîţi mtşeleşte de co

r.eligi onarii Dv s., cîţi din ei au fost îngrapaţi înainte ele a fi morţi ? Voiţi 
~i î1 această privinţă dovezi, le veţi avea. 

Sînt acte de ură , împinsă pînă la nebunie, pe care evreii Dv s. au 
afişat-o împotriva poporului nostru tolerant ş i ospitalier, dar astăzi 

demn şi conştient de drepturile lui. 
Drept răspuns la mărinimia cu care au fost primiţi în mijlocul 

rnostru şi trataţi, evreii Dvs., ,ajunşi ,comisari sovietici, împing trupele so
vietice în regiunea Ode ssei printr-o teroare fără seamăn, mărturisită de 
prizo nierii ru ,i, 1a un m asac ru inutil, numai pentru a ne provo ca nouă 
pierde ri. 

In regiune a Mării de Azov, trupele noa stre retrăgîndu-se tempo
r ar şi-au lăsat cîţiva ofiţeri şi soldaţi răniţi pe loc. Cînd au reluat 
'Înainta rea şi-a'l!l regăsit răniţii mutilaţi îngrozitor. 

Oamenii care puteau fi salvaţi şi-au dat ultimul suspin î:i;i chinuri 
gro znice . 
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Fa csimilul docum entului nr. 81 



Li s-au scos ochii, li s-au tăiat limb a, nasul şi ur echile . 
I ţi dai, Domnule Filderm an, seam a de spec ţacol ? 
Te îngrozeşti ? Te înduioşezi ? 
Te întrebi, de ce atît a ură , din part ea unor evrei ruş i cu care nu 

;cm av ut ni ci oda tă nim ic de im părţi t. 
Dar ur a lor es te a tuturor, es te ur a Dv s. 
Nu vă înduioşaţi, dacă aveţi cu ad evăra t sufl ete, de ceea ce nu 

merită , î nduioşaţi-vă de ceea ce merită. 

Plîngeţi cu m amel e care şi-au pi erdut în astf el de chinuri opiii 
:sau cu aceia care şi-au făcut şi lor şi vă fac ş i Dv s. at îta rău. 

MAREŞAL ANTONE CU 
19 .X. 194 1 

P.S. Un sold at rănit din P. Neamţ a fost îngrop at 
de viu din ordinul şi sub ochii comisa rilor sovietici jid ani, 
deşi nenorocitul implor a s·'i nu -l îngro ape, arătîndu-le că 
ar e 4 copii. 

M. C-ir p, C.N ., vo l. III, p. 184- 186. 

81 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

Sub semn atul Isidor Pr essm er, fost preşedinte al Comunităţii Evre
Jieşti din Rădăuţi, mă adre sez ele a ici, adică din At achi, und e sînt em 
toţi evreii din Rădăuţi împreună cu mulţi evr ei şi din alt e localităţi din 
Bu covin a, cu un strigăt de alarmă să ne salvaţi din situaţia disperată în 

· care ne aflăm . 
Sînteţi de sigur informaţi că pe ziu a de 14 octombrie am fost toţi 

evacuaţi şi aduşi aici pentru a fi trecuţi de Nistru şi trimi ;i und eva în 
·ucr ain a fără destinaţie şi fără ţintă . De aici în ain;te sîntem rămaşi 

fără nici un mijlo c de tran sport în direcţie necunoscută . Cea m ai m are 
p arte oare pleacă p este Nistru rămîne fără adăpost, sub cerul liber în 
ploaie şi în noroi şi fri g . O mică pa rte se află încă a ici la At achi. Aci au 
murit deja sute ele perso,an e ş i mulţi sînt muribunzi , iar alţii s-a.u si
nu ci ·. Nu sîntem în măsură a vă ară ta prin .această scri soare în treaga 

j ale a noastră şi situ aţia în car e ne a flăm . 
Un sin gur lucru este cer t . Dacă nu vom fi salvaţi imediat nu va 

· supravieţui nici unul clin toţi aceşti nenorociţi. După părerile no astre 
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;ar fi vorb a cleocam_dată de cir 7a 25 OOO sufl ete care se a flă în prezen t 
·O. J?a:te pe dŢumun spr e Ucrain a, o p 'trte Ja Moghil ev ş i o pa rte î n că 
.a101 m Ata ch1. 
, D~pă infor1:11a ţiun.iJle _noastr e :'om fi şi noi, a:dk ;;i ce i din Atac hi, 
m ma~1mu~ 2 z1l,e t!·ec uţ1 , P~ste N1~tru pentru a fi trimiş i mai dep arte . 

. Ya, ru ga m star~1tor sa m~reprmdeţi im ediat totul ce ve ţi găsi de 
·~uvnnţa pe,ntru obţmerea un ei · alvări grabni ce, să fim tr.imisi măcar 
intr.-~1: laga r, und eva cu mijlo ace de t ra nsport pe ste i arnă , daci nu es te 
pos1b1la o alt a soluţie m ai favorabilă . 

. V,ă veţi în chipui despera rea noastră şi vă ru giim în că o dată salva -
1t-ne drn ghearele morţii în ultima o,ară . · 

Ajuto~ul, salv~rea nu poate fi eficace de cît dacă vi,~e telegr afic. 
.· Spr e mformaţwnea D-voa.~ti~ă relevăm că în ultim ele zile tr ans por

t uu~e ele ,evacuar~ nu s os.esc ,a1c1, aşa că se pres,upun e vr eo disp oziti e 
nou a ,care opreşte continu are a evacuării evr eilor bucovin eni si întru ~lt 
ne aflăm în că aici, rugăm să fim şi noi încadr ati în aceas tă di~poz itiune 
eventuală . · · 

Atac hi, 22 octombri e 1941 Cu toată stima 
.ss/ I. PR8SMER 

DLUI DR. W. FILDERM A N, PREŞEDINTELE FEDER A T/EI UNI 
UN ILOR DE COMUN/TAŢI EVREIEŞTI - BUCUREŞTI. ' 

D .C.F .l?..J., v ol. V, p . 111- 112; v ezi ş i M . Ca r p, C.N. , v ol . 111, p . 314- 315. 
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LEG ATION DE FRANCE 
EN 

ROUMANIE 

DIRECTION DES AFF AIRES 
POLITIQUES ET COMMERCIALES 

EUROPE 
N' 317 

P er secution des Juif s en 
Roumanie 

Bu cares t, le 10 Nov embr e 1941 

M. JACQUES TRUELLE, MINISTUE DE FRANCE EN ROUMANIE 
A SON EXCELLENCE MONSIEUR L' AMIRAL I)E LA FLOTTE 

VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTUE SECRETAIRE D'ETAT 
AUX AFFAIRES ETRANGERES 

Cette Legation a eu l'o ccasion, a plu sieur s repri ses, de sign aler au 
Departement les me sure s pri ses soit par le Gouvernement roumain, soit 
par des autorit es sub alterne s plu s ou moin s qu alifiees, a l'en contre des 
Juifs. Il semblait que les horr eur s ciont la ville de .fassy av ait ete le 
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theâtre au mo is de Juillet dern ier, et ciont ma lettre n° 195 du 4 Juill t 
a renidu ·compte au DepartemeI1Jt, ne pusisent guere etr depassees. Dep ui-' 
lor s d'ailleur s, le Gouvernement rournain ava it paru sens ible a la re .c
tion de 1'opinion puhlique rtant a l 'interieur qu'a ,l 'etranger devant -c s 
a tro cite s et, dans le courant de .Septembre on e ut l' .imp ress ion qu 'lme · 
certa in e detent e se produisa it. Cert es, les autorites roum ain es pren aient 
des mesur es telles qve le recensement de tous les Juif s du sexe m a.·
culi n de 15 a 50 ans pour les contraindre 1:'t effe ctuer des travaux pu bli ·, .. 
(rout es, entret ien de vo ies de chemins de Ier, etc ... ) De meme , une for :_ 
pression eta it ex r cee su r la communaute ju ive de Rouman ie afi n qu' elle 
souscrive des montants tres eleves a „l'Emprunt de Reintegration". Mc is 
ces me sures semblai.ent indiqu er que le Marechal Antonesco ente1 d it 
desormais regler le probleme juif autr ement que par le pogrome. De t is 
que lqu es sema ine s, Ia persecution a repris avec un ver itable acharn m nt. 
Il a ete decid e en effet de depo rt er en Russie, au- dela du Bug, tou,-: : s. 
i sraelite .s etabl is en Bes sarabie et en Bucovin e y .c01T1pris les regi ons 
me ri dionales de ces dern ieres p rovin ces qui n' ,avaient jama is ete occu
pees pnr Ies Ru sses, et ce plan de depo rtation qui ava it ete elabor e d · ns 
le plu<;. grand sec ret c1 ete m is en oeuvre dans le ourant du moi s cl'Oc
_tobre. 

J 'a i pu recue illir des temo ignages precis sur ces deportation . · [L 
la bou che m eme de Roumains revenant des r egions recemrnent clel ivr <::· ,-: 
de l 'occupat ion sovietique , ainsi que des temo ig nages parven.us a Bw·n
rest dans des lettre s expediees par le s ma lheureux ex ile s. 

Le jour fixe, la population juive d ces reg ions r ec;ut l'orclr e cles 
;o1u to rit es locales de se prese nt er dans un clelai ele 4 a G h eur e.s a la gar , 
munie de vivr es pour quelqu es jour s. Dans certc1ines· vill es , la son rne 
m ax im a d'argent que ch aqu personne pouya it empo rter etait fixe e i i 
2.000 lei, soit environ 200 fr ancs . Aucune except: ion n'eta it fa ite . :1 
fav ur des personnes figees, des malades ou des enfant s. Au momen t du 
depart , on voyait des malades rnporte s sur le dos ele leurs coreligi n 
na ir es ; certain s Ju ifs, au comble du desespo ir, se suiciclaient ; la pehe 
de mort ayant ete ed ictee pour tou s ce ux qui se ra ie nt porte ur s cl'or :.1 
cl'argent depass ant 2.000 lei , les uns tenta ient d'acheter quelques vi vr s 
en echange de leurs bijoux, d'autres bru laient leurs billets de ban qu 
Ce ux qu i, dans quelques cas except ionn els, obtenaient la permis sion ele 
revenir de la ga re chez eux pour y prendre quelques objets , trouvai e1 t 
leur maison deja pillee . A Cerna uti, le local rni s a la clispos ition des J1.1i s• 
en attendant leur depart, etant trop petit, ceux-ci dur ent coucher f:i Ja 
belle eto ile . Ils furent ensuite embarqu es dans des wagons a be sti m,x i: 
r,aison ele 60 ou 80 par wagon. Les trains furent cliriges ~;ur Mobil v ot1 
il s arriv ere nt au bout ele 3 ou 4 jours. Il y ava it de ja des victi m es p rmi 
le s clepo rt es , des ma lades que le transport ava it acheves ou des pe r sonn s 
qui e t aient morte s de froid. 

A Mohilev, toutes les ma isons ayant ete detruites au cour s d 
h ostilit.es , les Juif s clurent a nouveau cou cher en p lein air. Pu is il s rE-Gll
rent l'ordre ele partir c't pi-ed, d-arns une dir ect ion in.connue, et par r·our•u
rent a in.si pres de 200 kilometre s a r aiso n de 15 a 20 kilom et r ~ pa r 

jour. Bien entend u, Hs ne re ce vaient aucune nourriture et n'ayant plus 
d'a rge nt, il leur eta it impossible de rien acheter. Cert ain s officiers con
-tr ignaient des j eun es fille s a se prostituer pour un rnor ce,au de pain. 
Les route s etaie nt bord ees de cadavres , et seul s Ies hornmes et le s femmes 
les plu s vigoureux purent r esister a ces ep reuv es. 

Devant ces me sure s qui vi sa ient ev idemment a regler ele fa\;on 
r ica le le probl eme juif, le docte ur Filderman, pre sident de l'Union 
des Commun aut es juiv es de Roum anie , n'h esita pas a adresser au Mare 
eh l Antonesco deux lettre s dans lesquelles il appelait l' attention du 
Condu cat or sur l'ep ouv an.tab le tr.agedie qui se de110u1ait et l'impl orait de 
fac;on impressionnante en fa isant appel a ses sentim ent s d 'humanite -
pCJ1ur que cesse ·ce veritable pogrome. 

Le Marec h al Antonesco r epondit, dans une lettre qu'il fit publier 
le 27 Octobre dans la presse, et dans laq uell e îl declara it notamment : 
,.J e comprends votre douleur, m ais vous elevez tou s compr endre la mien
ne et celle de toute un e nation. Avez-vou s oublie ce qui s'e st passe lors 
de l' evac u ation de la Bes sarabie? Avez-vous oublie la h aine avec la
que lle vos cor elig ionn aire s nous ont traites pendant notre r et raite et 
le .· atte nt at s qu'ils on perp etr es contre l'armee roumaine au cours de 
·son avance ju squ'a Oclessa et sur les bords de la Mer d'Azov ?" 

Pui s le Conducator continu ait en donnant le.s precisio11Js ,suivantes: 
,.L 'an passe, avant meme que les troupes bolcheviste s n'arrivent, les 
Ju ifs que vou s clefendez au jour d'hui ont crache sur nos officiers, ont 
arrache leurs epau lettes et lorsqu 'il s le pouva ient ils ont tue des sold ats 
a coups ele massue. Pendant l'occupat ion bolchevi ste, il s ont tra hi les 
l)o n.s Rouma ins et les ont cfenonces a la fureur communiste. Ce sont des 
faits connu s. Cette annee, au cour s de notre avance , nou s avons trouve 
de s enfants jui fs de 14 a 15 ans qui ava ient leur s poc hes remplies de 
bombes. Tout cela ce sont des actes de haine pousses ju sq u'a la folie 
que vos Jui fs ont com mi s cont re n otr e peuple tol erant et ho sp it alier, 
mais main ten an t digne et conscient de ses droits. Vos Jui fs d'Oclessa, 
deven us Oommi ssa ires poiitiques, ont po usse Ies troup es sov ietiques â 
un massacre inutile, r ien que pour nous prov oquer de s pertes". Et le 
Conducator conclut : ,,Vous dem an d z pourquo i nous avons iJant de haine 
a l'egard des Juif s rus ses, avec Jesquels nous n'avons j amais rien e~ ă 
fa ir e , mai s leur hain e c'est votre haine a vou s tou s et vo us devnez 
plutot pleurer avec Ies m eres qui ont offert a la Patrie Ies souffrances 
ele leurs enfants". 

Cette lettre, en depit de l'anti semitisme exace rb e que la prop_agand: 
e5t parven ue a faire r egner en Rouman1e, a fait , -chez .les R oum arns qm 
ont ga rd e de la liberte de ju gemen t et de 1~ clairvoyan:e, la plus ma~
vaise impre ssion. On a ju ge que le s accusa t10ns fo rm ule_es pa : le JV1;ar:
chal Antonesco a l' ega rd des Juif s n'etaient guere fond ees ; s1 des m c1-
dents nombreux se sont produits lor s de l'ev acuation de la Bessarabie 
et de la Bucovine en 1940, il est eta bli que les Juif s ne furent pas Ies 
seu ls a y participer, m ais que toute la r aca ille roum aine de ces provin 
ces, aussi bien que les minorit ai re s ukr aini ens russes ou autre s se joig
nirent aux Jui fs pour in sulter Ies r eg iment s roum ain s qui se retiraient 
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~an:s co~battre . Quant a p~etenidre qu 'Ode ssa n'.a resi st e que parce qu'ell e 
etait d~fendue y ar ~es J.mfs, c'est. la un th eme de prop aga nde frequem
m:nt dev_el:oppe, m a1s qui est vra1ment trop ridi oule pour pouvoir etre , 
pns au seneux. 

Quoi qu 'il en soit, l a lettre courageuse de M. Filderm ann au Con- · 
d~cator parait avioir fort indi ,spose ce dernier puisque la presse vient 
d an.non.cer qu'une enquete judiciaire a ete ouverte contre le President 
de 1 Umon des Communautes Juives pour „attitude outrageante a l'egard 
de l'Etat roumain" . 

. . Tandi:s . que dans ~es provinces „lib ere es" la dep ort ation ma ssive 
eta.1t orgam see , les persecut10ns et Ies brimad es continuaient -conrtre Ies. 
Ju1fs du reste du pays. C'e st ainsi qu' au milieu d'Octobre M. Mih ai 
A:1tone s~o,. vi ~e-pr esident du Con seil, decida que Ies Juifs devraient con
tnbuer a eqmper en vetements civil s Ies soldats demobili ses . 

. Un ~ecret stipul a donc que tous Ies Juif s majeur s du sexe m as
cu_lrn, dev a 1ent, sous peine de 5 a 10 ans de pri son e t de 100.000 a 500.000 · 
lei d ,amende remettre dans un delai de 30 jour s le s quantite s suiv ante s 
de vetements : 

a) Juif s ne disposa1:t cl'aucun revenu : 1 chemi se, 1 calec;on, 1 pair e 
de ch ausse tt es , 2 mou cho1rs et 1 lin ge de toilett e. 

b) Jui! s clisposant d'un revenu annuel inferi eur a 36.000 lei (3.600 
fr s) : le,s meme s effets, plu s l Harielle de laine, 1 com plet de J.aine et 
l paire de ch auss ur es. 

c) Jui fs ayant un revenu de 36.000 a 72.000 lei (3.600 a 7.200 frs) : 
2 collections d'effets prevus au (b). · 

La progre.ssion continu ait de la sorte et un Juif disposant d'un 
revei:u de 200.000 a 500.000 lei (20.000 a 50.000 frs) dev ait remettre 12 
chem ~ses, 12 calec;ons, 12 paires de chau ssettes , 12 mou choir s, 12 linges 
de to1lette, 12 flanelles, 4 coistumes de J.aine - pard essus, 4 paires de 
chausisur es, 4 ·chapea ux, 4 ouveptures de faine, 4 draps., ,etc ... Il suffit 
d 'indiquer qu'a l 'heur e act uelle un compl et de laine vaut au miAimum 
20.000 1:'t 30.000 lei, un m ante.au 15.000 lei, un e paire de ch auss ure s 
5.000 lei pour juger de l'importance du sacr ifice ex ige des Juifs par ce 
decret. 

Le resultat de cette me sure fut d'ailleur s de vider en quelq,ue s jou rs 
les magasin s de vetements dont Ies sto cks eta ien t deja bien dirninu es 
par suit e des acha ts m ass ifs des AUernands ; Ies clfets d'h abill ement 
son t rnainten an t in trou va bles a n'importe quel prix. 

. . A_ussi u~ communiqu e publie un e sem aine environ apre s ce decret, 
fa1sait-1l savo ir que „les clisp osition s prises ne ser aient p as appliguees" 
et que „Ies Juifs s'acg uitt era ien t en especes de cette contribution excep
tionnelle". 

. P·endan:t ,ce te mps , Ies ar r estat ions, ,Ies int ernement s dans d es .camp s 
ae _concen~ration se multipli ent et l'on redoute que le.'5 me sure s de depor
t at10ns pnses en Bes~arabie et en Bucovine ne soient etendues a l'en
semble du pays. 
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Dans la zone des arm ees , Ies autorit es militaires sont plus expedi
tives : c'est ainsi qu'en guise de represailles, a la suite de l'explo sion dw 
22 Octobre (mon telegramme N° 883) qui fit un grand nombre de vic
t irnes a Odessa, 25.000 Juifs ont ete entasses dans des baraquement s: 
qui furent mitrailles et canonnes avant que les troupes roumaines n'y , 
rnissent le feu. 

Ju squ'a pr esent, et meme a Jassy l'ete dernier, on pouvait croire · 
que Ies persecution s etaient dues a des initiatives de quelques militai
res isoles ou de tyranneaux locaux . Aujourd'hui il n'y a plus de doute 
qu'on, est en presence d'un plan systematique d'extermination conc;u, 
dep uis deja quelque temps ; je me rappelle en effet Ies propo s tenus. 
clevant moi au debut de la guerre contre la Russie par un haut fonction
naire roum ain. Celui-ci ne cachait pa s l'intention du Gouvernement rou
ma in de se debarrasser des Juifs de Bessara bie et de Bu covine en le s. 
env oyant en ma sse dans les territoire s conquis en Rus sie, sans se pr eoc
cuper de leur sort ni de leur s moyen s d'e xis ten ce. Les lettre s maladroite s. 
du Mare chal Antonesco a M. Fildermann qui ne font etat d'aucune veri- · 
table ju sitifi cation, si tant est qu'il puisse en exister, qui ne oonteistent 
en aucune mani ere les f.ai,t1s, montrent que les oridres viel'ment d' en h aut 
ct du Gouvernement. Mai s on peut s'e tonner av ec beaucoup de Roumain s
que le Conducator pui sse deda rer ·en d'au tres ocoasion s qu'il ilutJte „pou.r 
le tr iomphe des principes chreti ens dans le monde". 

D.C.F.R .J ., va l. III, p. 370- 377. 

LEGA TI A FRANTEI IN ROMANIA 
Direcţi'a pentru p~.obleme 
poli tice ş i comerciale 

Europa 
nr. 317 

JACQUE S TR UELLE: 

Bucureşti, 10 111oiembrie 1941 

Dl. JACQUES TR UELL E, m in ÎIStru a l Franţei :în Români.a, 
către Excelenţa Sa dl Amiral al flotei, vicepreşedinte .al Consiliului , 

mini st ru sec1"etar de sta t ],a Mini ste rul de Externe 

;FERSECUTAREA EVREILOR IN ROMÂNIA 

Legaţia noastră a avu t ocaz ia·, în m ai mulite rînduri, să semnaleze
Departamentului măsurile 'luate împotriva evreilor fie de guv ernul 
român, fie de autorităţile 1subordonate m ai mulrt sau mai puţin califiica:te'. 
Se păre.a că ororil e al căI.'lor loc de desfăşurare a fost oraşul Iaşi, în 
luna iulie tr eout, şi despre -care .am informat Departamentul :n scrisoa
rea mea nr. 195 din 4 iulie, nu vo1· m ai putea fi depăşite . De altf el, de 
at un ci înc oace guvernul român păruse sens ibil la r,eacţia opini ei pu blice, 
atît din interior, c:ît şi din străinătate, faţă de aceste atrocităţi si, în 
cursul lunii septem brie, a ex i~t'at impr esia prnducerii unei o::ire care des
tinderi. Desigur , autorităţi'le române .au luat un e,le mă,suri, ca, de pildă , 
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· recensămîntul tuturor evreilor de sex ma sculin intre 15 ş i 50 ele ani, 
pentru a-.i constrînge să efţctueze lucrări publice (şosele , în'breţi nerea 
linţHor de .căi ferate etc .). De .ase men ea , s-a exercitat o puternică pre
siun e as up ra comunităţii evreilor din Români a ca să subscrie su me 
.foart e mari pentr ,u „lmpriumutul de Reîntregire" . Dar aces te măsuri 

, pă r ,au a indi ca fapt ul ·Că mareşalul Antone sc u avea ele gînd să rezolve 
.prolYleima evreiască ·altfel decît prin pogrom. Ins,\ de citeva săptămîni , 
: persecuţia a reîn ceput cu înv.erşunare. S-a decis, de fapt , deportarea în 
Ru sia, dinoo1o de Bug, a tuturor itsraeliţilor sta bi l iţi Î'n Basarabi a şi Bu
covina, inrclusiv din regi-unHe meriidi•onale a le acestor provincii , care nu 
au fost niciodată ,ocupate de ruşi, iar aces t pl an de deportare, elaborat 
.în cel mai mare secret , a fost pu s în aplicare în .cur s ul luni i octombrie . 

Am putut culege dovezi pre c;;ise asupra acestor deportări din ~ct de 
;Ja români ce revceneau din regiunile recent eliberate de suib ooupaţia 
· soviehcă, drt şi dovezi care a'.u ajun s La BU'cureş ti prin scr i,sori exped i,ate 
,de nefericiţii ,exilaţi. 

In ziua fixată , populaţia evreiască din aceste regiuni a primit ordin 
·de la autorit~iţile locale de a se prezenta la gară , în de curs de 4- 6 ore, 
.avînd alimente pentru dteva zile . In un le oraşe , sum a maximă pe care 
o pu te.a 1ua fi ecare persoană era fixată fa 2000 de lei, adică cir.ca 1200 de 

.fran ci. Nu s-a făcut ni ci 10 excepţie pentru per soane în vîrstă, bolnav i 
· sau copii. In m01J11entul plecă rii se puteau vede a boln avi purtaţi în sp i
·nare de coreligion arii lor ; unit evrei, în culme a di sperării, ,s-au sinu cis ; 
în tru cît s-a in st ituit pedeapsa .ou moarte a p entr,u toţi icei care vor avea 
asupr a lor ,aur sau bani depăşind suma de 2000 de lei , unii încer ,cau să 
cumpere alimente în schimbul bijut eriilor, alţii ardeau banii. Cei care, 
"În puţinele cazuri excepţionale , obţineau permisiunea să se duc ii acasă 
pentru a-şi lua cîteva obie cte îşi găseau locuinţa deja j efu ită. La Cer

· năuţ i , localul pu . · la di ·poziţi:a evreilor în aşteptarea plecării fiind pr ea 
·mi c, i au trebuiit su doarmă sub ,cerul lib er. Apo i, .au fost îmbarcaţi î n 
vagoane de vit e, cîte 60- 80 într-llln v,agon. Trenuril au fost îndr eptate 
spre Moghil ev , und e au ajun s după 3 sau 4 zil e. Existau deja vi ctim e 
·p ri nt re deportiaţi, bolnavi pe care tr ansp ortu l i- a ucis sau pers1oane car 
muriseră ele fri g . 

La Moghil ev , toate case le fiind distru se în cursul ·ostHităţilor, evrei i 
au trebuit din nou să doarmă în ae r liber. Apoi, au primit ordin să por
nească pe jos, într-<0 direcţie necunoscută şi au p arc ur s .aistfel aproape 
200 km, d te 15-2 0 km pe zi. B1neînţe]es că nu prime au nici un fel de 
hrană şi, nemai a vînd bani , nu pute au cumpăra nim ic. Unii ofiţeri 
con.strînge au fotele tinere să se pm sti'tueze pe ntru o bu caită de pîin e. 
'Cadavrele rămîneau pe m argine a drumurilor, doar cei mai puterni ci, 
băz;baţi şi femei, au putut rezi sta la ,aceste focercări. 

In :lla ţa acestor măsuri, care, evident, urm c'."1reau rez ,olvare a ra dicală 
a problemei evreieşti, doctorul Filiderman, preşedintele Uniunii Comu
nităţilior Evreieşti din Români a, nu a ezi,tat să adreseze mareşalului An
tone scu două scrisori , în car e .a trăgea ate.nţia Conducător,u,lui asupra în .
grozitoa rei triagedii ce se desfăşoară şi îl implor .a în mod impre sionant , 
~făcînd apel la ,'-.ent imentele sale um anit are, să înceteze acest adevărat 
·pogrom. 
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Maresa lul Antone scu a răspuns , într-o scri<Soare publicată în presă 
la 27 ,oct . ~i în care dedară textual : ,,Inţeleg durerea Dv s., dar ş i voi 
to ti trebu ie· să o înţelegeţi pe a me a ş i pe aceea a unei întregi naţiuni. 
A ti uHat ce 1s-a petrecut cu ocazia ·evacuării Basarabiei? Aţi uitat cu 
cîtă ură ne-a u tratat co,religionarii v,oştri în t impul retragedi noast re ş i 
:ate ntatele pe care le- au comis împo 1triv ,a armatei român e în timpul 
îna i ntări i pînă la Oclessa şi la ţărmul Mării d e Azov?" 

Apo i, Conducătorul coJ11tinua, dînd următoarele preciz~ri :_ ,,Ce-aţi 
Hicut Dv s. anul tre ,cut, cînid aţi auziit cum s-au purt at evreu din Basa
rab ia şi Bucov in a, ,au scuip at ofi ţerii noştri, le-au smul s ep~~eţii, l~-au 
rupt uniform ele şi cînd au putut au omorît mişel:ş~e ·?_ldaţ1_1 cu " b~te? 
în timpul ocupaţiei bolşevice , aceia pentru . c~re va 1~d:moş~ţ1 astaz1 au 
trădat pe bunii români , i-a u denunţat ur g1e1 com uni st~. Smt J~pte c.~, 
.·e cun wc . Vf1 pu'teţi explica de ce în înainita rea noastra , am gas1t cop:1 
ievrei ele 14- 15 ,ani cu buzunar ele pline de gre nade? S1nt acte de ura , 
tmpinsă pînă la nebun ie, pe car e evr eii Dvs. au afişat-o împotr ~va po
po rului nostru tolerant şi ospitali er, ?ar . ast~zi . ~: nm_ ş i conştient _de 
dre ptur ile lu i. Evreii Dv s. ajunş i com1san sov 1etic11mpm g trupele sovie
tic e d in reg iun ea Odesse i, printr -o ter oare fără seamăn , la un masacru 
inut il numai pentru a n e provoc a nouă pi erderi". Iar Conducătorul con
chide~ : ,,Te întreb i, de ce atîta ură din p artea unor evrei ruşi cu care 
nu am av ut niciodată nimiic de împărţit. Dar ura lor es te a tu'turor, este 
ura Dv s. Plîngeţi cu m amel e care şi-aiu p ierdut în astfel de chinu r i 
copiii". 

Această scri s,oare, în ciud a ant isem iti smului exacerba t pe care pro
paga nd a a reuş it să-l focă să domnească ,î:n Ro_mânia, a fă'c':11t cea :?1a~ 
proastă impre sie româ nilor care şi- :=m păstrat ·lib erta tea de Jud ecata ş1 
c arvi ziunea. S- a consid erat că . ::ucuzaţii,le formul 1ate de mareşalul Anto
ne scu la adre \':la evreilor nlll rau deloic în't meiatie ; da1că s-au produ s nu
mer oase in ci'dent e c u ocazi:a eviacuării Basarab iei şi Bu covin ei în 1940, 
es te stabilit că ev reii nu sînt s ingur ii are au participat la ele, ci şi o 
într agă drojd ie a societăţii româneşti, pr ecum şi minoritarii ucraini eni, 
rus i si alti i, care s-au alăturat evre ilor pent ru a in sult a r egim en tele 
ro r~,â~esti ·ce se retrăgeau fără să lupte. Iar pretenţia că Odessa a re
'Zis tat d~ar pentru că era apărată d evrei este o temă ele propagandă 
deseor i folosită, dar care este î n tr-adevăr prea rid icol~t pentru a putea 
fi luată în serios . 

Oricum, scr isoa re a curaj oasă a dl'ui Filderman către Conducător 
·.se pare c~1 l-a ind isp us foa rt e ta re pe acesta , deoarece presa anunţă că 
: -a desch is o ,a n chetă juclici ar ·"1 împotriv a preşedintelui Uniunii Co~u
J1 ită ţilor Ev11e i eşti, pentru „atitudin e in1sultătoare faţă de sta'tul roman". 

1n timp ce în provi n'Ciile „eliberate" se ,organiza depor'tarea m a
sivă , continu au şi în re stul ţă rii persecuţiile şi reprimările împotriva 
evre ilor. Astfel, pe 1,a mijlo oul luni i octombrie, 1dl Mihai kn 'tonescu, 
viicepre seclin te le OonsHiului a deci · că ev reii trebuie să contribui e la 
ech ipar~ a cu ha ine civile a ;oleiaţilor demobl'lizaţi. 

Un decret prevede a deci că toţi evrei i majori de sex m asculin tre
buia u, sub ameninţare.a cu pedeap sa de 'la 5 1a 10 ani înc hi1soare şi 
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amendă între 100 OOO şi 500 OOO de lei, să remită, în dec ur s, de 30 de 
zil e, următoarele cantităţi de îm brăcăminte : 

a) evreii ·care rnu dispun de mici un venit : 1 ,cămaşă , 1 per. i ndis
pensabili, 1 per. ciorapi, 2 blati ste , 1 pro sop ; 

b) evreii cu un venit anual sub 36 OOO de lei (3600, fr.) : aceleaşi 
efo cte, plus 1 fla nelă de lînă, 1 cost um de l.îmă ş i 1 per. pantofi : 

•c) ·evreii avîn d un ven it în tr e :36 OOO ş i 72 OOO de lei (,3 600 
7 200 fr .) : dublul efec telo r prevăzute la b). 

Progresia continu a în ,ac-est fel şi un evreu care di1spun ea ele in 

venit de 200 OOO pînă la 500 OOO de ,}ei (20 OOO - 50 OOO fr.) trebu ia să: 
dea 12 cămăşi, 12 indi spen sab ili, 1'2 per. ciorap i, 12 bati ste, 12 pro soape , 
12 flamel e , 4 costume de ·l[nă, 4 paridesie, 4 per. pantofi, 4 pă'1ării, 4 pă
turi de lînă, 4 cearşafuri etc. Este suficient să arătăm că acum un 
costum de lină ,costă cel puţin 20 000-3 0 OOO de lei, un parde siu 15 OOO 
de lei, o pereche de pan'to.fi 5 OOO de JJei, pentm a ne da seama de im
portanţa sacrificiului ,ceru't de la evrei prin aces t decret. 

RezuLt a'1Jul acestei măsuri a fost golirea îrn citeva zile a m agazi ne
lor de îmbrăcăminte, ale cărnr sto curi era u dej a mult micş•orate în ur ma 
cumpărărilor ma :sive fă,cute de ger m ani ; efectele de îmbrăcăminte . înt 
acum de negăsit la indife rnrut ce preţ. 

Astfel, un com uni:cat publicat cam la o săptămînă după a,cest de
cret aducea la •cunoştinţă că „dispoziţiile da'te nu vor fi ap li cate" f-ii că 
.• ~vreii se vor achita în bani de această contribuţie excepţională" . 

In •acel aşi timp, arestările, internările în lagăr:e de con centrar e se· 
înmulţesc şi există ,teme ri .că măsurile de deportare luate in Bas arab ia 
şi Buc ,ovin:a se vor extinde în ,to a'1:ă ţara. 

In ZOIIlele ocupate de armată, autorităţi,le mHitare sînt mai expe 
ditive : astfel, în chip de repre ;sialii, în urima ex plozi ei din 22 o,c,t_ (te 
legrama mea nr. 883), •ca:i;e a facut un m ar ,e număr de v.iictime La Ocle~sa, 
25 OOO de evrei .au fo s't îngrămădiţi în bară'Ci şi s-a tras asupr a lor <:u 
mitraliera şi tunul, oa apo i trupele române să le dea foc. 

P.înă în pr ezen t , chi.ar ·şi la Iaşi anul ,tre cu t, se pute a ,crede că per 
secuţiile se datorau iniţiativelor unor militari izolaţi sau a le unor m ici 
tirani locali. Azi nu m ai Î[]Oape îndoială că rne aflăm în faţa unui plan 
sis'temati rc de exte rmin ar e :COil'cepu't ou •oî,tva 1timp în urm ă. Îmi armin
te:s,c de fapt de cuvin te le ,ce mi ,le-a ad re sat un înalrt funcţionar ro mân 
la în1oeputul războiului împotriva Ru siei; acesta nu ,ascu nde a i n tenţia· 
guvernului român de a se de sco:toros i de e,vreii clin Basanaibia şi B tco
vina, trimivîndu-i în masă fu, teriforiile ruseşti 1cuoerilt·e, fără să se pr e
ocupe de soarta 'lor sa u de mijlo aJceLe lor de existenţă. Scri,s·oar ea stin -
giace a mareşalului Anton0 s1c.u adresată dlui Filderman, ·care nu adu ·c, 

nid o justifioare reală, dacă prersupunem că ar pute a exista şi care nu 
contestă în nici un fel fap't ·ele, arată că ordin e le veneau de sus şi de , a 
guvern. Dar ne putem mira, împreună cu mulţi români, de f rupt ul că 
Oondurcător'U'l pu te a de"Olaria, cu alte ocazii, ,că •luptă „pentru tr iumfu l 
principiilor :creşti ne î.n lume" . 

. (s'\S) JACQUES TR UEiLLE 
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COMANDAMEN TUL DE CAPETENIE AL ARMATEI 
DEPARTAMENTUL GUV ERNATORULUI CIVIL 

AL TRANSNISTRIEI 

O R DO N A N Ţ A nr· 23 

l R - · · Comandantu l ele Noi, ION ANTONESCU, Mareşal a omame1, 
Căpetenie al Armatei ; C' -

1 c p · Profe sor G. ALE XIANU, Guvernator _ 1v1 ; .- _ 
~~nd că pe teritoriul Tr ansnb ~riei . se ~aseşte o ndumtro:-sa ~:~~ 

Jatie evreiască care a fo st evacuată dm diferitele zone e up a, p 

a ; sigura spatele fr.ontului ; . :- .. t aiu lui în comun a aces tei populaţii 
Văzînd nece sit atea orgamzc1r11 r 

vacu~ ;zind că această popu l a\îe. tre?uieşte ~ă.-şi poată găsi un m ij loc 

ele existen ţă, pe prdoprli~ sol cotepau1~~~:i pr;~o~~~~a prin De cretul nr. 1 din 
In virtu tea ep rn e or 

1g aiug,u,s,t 1941, dat }a Tighin a 

ORDO NAM 

A rt I Toti evr eii veniţi .din zonele de luptă ale fronltul\1i în ~dranras= 
· · ' · T · · t · a care pentru ace eas1 cons1 e . tr ia pre cum si evre ii dm ransms n ' . , . f' d pla -

n.1s . ' . . ·1 . ti în an umite centre, sa u acei care vor mai i e -
ţmm a u fost de!? asa , . . t · stabilite prin prez enta ordonanţa . 
s aţi, sî nt supuşi re guhlorl Jde dviai eri ei din Tr ansnis tria fixează loca -

Art. II. In spec tor at u an ar 

l ităţile unde evrei~ pot fi. ca.z~ţi.d . î seamă numărul membrilor fami-
Evreii vor fi caza ti ţmm u- se n . c • 

liei în locuinţele părăsit~ de refugiaţi r~şi sau evrei. . t" va avea datori a 
F ieca re fam ili e de evreu care I?nm~ş!e o ocum ,a 

- el , d t • , bună stare si c·a o tm a cur a,t. 
să o pun a_ e m . a a m. t . ·, ft s ufici ente ev reii vor fi cazaţi ~i în 

Daca aceste locurn ,e nu vor d · t· r~ în d a plăti chiri a ce se 
locuinţele particularilo r ce se vor es in a , u 

va sta bili. .. . - vor fi înscrisi într -un registru Art. III . Toţi evr eu dmtr-o comun a . , 

special, în ca re se va trece : . . 3 Reli :iia 4. Vîrst a. 
I. Numel e ş i pronumele. 2. Naţ_1on ahtatea . . g . 

fi Profesiunea. 6. Localitatea de unde vme. . . ·t 
. Fiecărui evreu i se va eli bera un bilet de identit ate , cu ara are a 

tut uror ace·stor date. _ _ . , i-a fost 
Art. IV. Ni ci un ev reu nu poate paras~ _comuna . m care 

fixat domiciliul, decît cu autorizaţia Pr efect ului JUde!ulm . . 
A t V Toti evreii dintr-o comună formeaza ~ colonie, care se 

admini:t;ea;ă d~ şeful de colonie, numit dintre evrei, de Pretoru l ra -

ionului . 
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Şeful de colonie este ajutat de conducătorii de grupuri. 
Fiecare şef de colonie va numi dintre evrei, la un grup de 20 dl' 

•evre i, un conducător de grup, ca re răspunde de prezent a tuturor mem 
brilor grupului, îngrijeşte de buna sta re a grupei şi adL~ce la cunostinţa 
.autorită ţii orice abatere a vreunui membru al grupului. · 

Şeful colonie i şi conducătorii grupul ui răspund personal de pre
zenţa tuturor evreilor în colonie şi de executarea tuturor dispoziţiunilor 
ce se ordonă de administraţie şi j andarme ri e. 

Art. VI. Şeful coloni ei este obligat a da tablou ele toţi profesio
niş tii, meseriaşii şi oamenii valizi buni de muncă ai coloniei. 

Pe baza t ablou rilor date ele şeful colon iei, Primarul comunei va 
,orga niza munca în colonie şi în comună astfel : 

Meseriaşii vor fi obligaţi a presta orice muncă ce s-ar cere potri
vit specialităţii lor. 

Profesioniştii vor sta la dispoziţia autorităţilor comunale ş i vor fi 
întrebuinţaţi ori de cîte ori nevoia va cere. 

Muncitorii cu braţele vor sta la dispoziţia primăriei şi vor presta 
orice muncă li se va cere, în folosul coloniei şi în folosul comu nei, sa u 
la munci ele folos obştesc. 

Ei vor fi utilizaţi la muncile agricole , la reparaţiuni de drumuri sa u 
poduri , la tăiatul lemnelor în păduri, cărat de piatră sau alte materiale. 

In sch imbul lu crului real efectuat, muncitorii vor pr imi un bon de 
alimente în V1aloa11ea unei zile de munrcă soco'ti nidu-se ziua de l'UJcru lr1 
un a marcă . pe zi pentru muncitorii cu braţele şi două mărci pe zi pentru 
profesioniştii calificaţi. 

01;ganele J andarmer.i.ei vor inspecta şi controla în continuu colo
niile evreieşti aclucînd la cunoştinţă organelor superioare constatările 
făcute. - . 

Art. VII. Intrebuintarea evreilor la muncă dintr-o comună 
într-alta se face numai ~u aprobarea directorului Administraţiei ş i Mun
d i din Guvernămînt. 

Art. VIII. Orke evreu gă.sit în aHă lo cali tate dedt aiceea în ca r e 
i s-a fixat domiciliul fără să aibă aprobarea autorităţii va fi con siderat 
s pion şi sancţionat imediat după legile militare în iimp de război. 

Art. IX. Evreii specialişti vor putea fi utilizaţi, cu aprobarea Gu 
vernămîntului, în toate lucrările neces are refacerii industriei di stru se 
de război, puner ii în funcţiune a fabricilor, sau în orice alte înt rebuin
ţări se vor socoti necesari. 

Art. X . Domnii Prefecţi de judeţe şi d. Inspe ctor al Jal1Jdam1eriei 
s înt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezentei ordonanţe. 

Dată în Cabinetul no,stnu astăzi 12 no iembrie 1941. 

Guvernator, 
(ss) PROFESOR G. ALEXIANU 

D.C.F.R. J., vol. V, p, 176. 
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.Suceava, 22 noiembrie 1941 

NOTĂ INFORMATIVA 
nr. 1765 

Pe cît de mare sa ti sfacţie şi de st ind ere a produs la înce putul lunii 
I remte în rîndurile popul aţi ei româneşti din ci rcumscripţia noastră 
1 vacuarea evreilor, reicuno·sicuţi oa ele mente de perm,anentă dezagregare. 
'mbotaj şi piedi c~1 în redădirea vieţii naţion ale din aceas•tă regiune a ţă
l'ii, und e într eaga economie, comerţul şi il11dustria Le d eţineau aproape 
1•xolusiv ace.ş tia, pe 1atît ,de multă îngr ijor ai'€ manifesită în prezenit cei mai 
mulţi locuitori din diferite pături sociale sa u ca re au aparţinut la dife
rite grupări politice, cu roluri m ai importan 1te sa u mai mi ci, faţă de con
~ cinţele la început neprevăzute ale evacuării. 

Din informaţ i ile .ce am .obţinut, aceeaşi părere o au ichiar şi cerou
riJe germane, atît ale locuitorilor băşti n aşi, cît şi ale militarilor, care se 
găsesc în ,cantonament de iarnă . 

Astfel pe lîngă faptul că aproape întreaga viaţă e conomică a în
·etat br.us,c, lovind în primul rînd pe românii de la ,oraş, ,care din cauz a 
~ tă rii lor materiale precare, nu aveau provizii sufici en t e pen'tru un timp 
mai îndelung.at, pînă ce să se poate umpl,e golul mare lăsat de evrei, 
populaţia simte şi se plînge în prezent din numeroase motive, din ca r e 
~c remarcă mai ales nemulţumirea şi părerea că mă,sura evacuării n-a 
fost precedată sau imediat succedată de una corespunzătoare a înlocuirii 
•vreilor cu români cel puţin în cele m ai urgente şi import ante comp •ar
timente a1le vieţii de toate zilele, menite să perpetueze un cur s pe cît 
posibil normal al vieţii. 

De asemenea , se resimt nemulţumiri mari şi de pe urm a peritur
baţiur.i.ilor provocate în raporturile juridi ce, fie economi.co-comercia le , fie 
de drep t ci vil, care exista u în mod fatal între evreii evacuaţi şi populaţia 
l>ăş,tina.şă, care nu numai că n-a avut timpul nece sar să le reglementez e 
111 vreun mod, dar nici n-a aflat despre plecarea evFei lor de'OÎt ulier iot~ 
r,'imînî nd astfe l mulţi român i păgiu'biţi, fără mijloa rce de existenţă , fără· 
o posibil it ate de a-şi realiza un cîş tig din de sfacerea produse lor lor etc .. 

O a]Jtă consednţă, comentată mult ş i care a produs multe nemul
ţumiri, învrăjbire între români, cum .cJe mult nu se mai petf'ecuse şi o· 
·lare de permanentă agi1tare, ,cu acuzaţii, pro cese , ,oondamnări, este şi cea: 
1 bunur il or rămase de pe urma evreilor pentru adm ini ·strarea cărora abia 
1n ultimul timp în cepe să se primeas,că oare cari instrucţiuni mai clare. 

Dup d eV1acuarea evre ilor fiind totul apro ape irnpI"ovizat, sigilarea 
,·aselor , inventJa r ierca bunuriJ.or mobule ) Î mă1surile de conservar ·e ale 
ncestor a s-au luait cu totl:ll defe ~tuo s ş i rapid cu oameni nein truiţi su
ricient, rămînî111cl, fă ră v,oie sau cu intenţi e , multe im obile de schi se de 
11nde în urma tentaţiei unon1, a sărăciei celor mai mulţi, a lip!5urilor 
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ad use de un în ceput de iarnă aspră, s-.au sustr as diferite obie ote, îmbrn 
căminte, ·alimente şi lemne. Cerceitările se fac cu cea mai mare .asiduitat 
şi toţi cei ide-n<tificaţi cu p1iobe ,sînt în aintaţi instanţelor de judecată. 

Din cauza spiritelor agit ate şi a pretenţiilor exager aite cu care a11 
sa.sit în localitate unii milit!ari - m ai al ,s reangajaţi de pe foont - şi p[t 
r erii greşite pe care o aveau alţii că bunuril e rămase după evrei nu tr 
bui esc atîit re spe ctate, s-au ivit mari dificultă ţi ş i din acest pun c,t de V<' 
de re , întru cît mult e imobile cu bunuri în ele au fost ocup ate hiră fornw, 

-fără asistenţa m embrHor comi siunii, astf e l că nu se mai poat e şti ,ce :1 

fost în ele ş i ce a m ai rămas . 
Prin scăderea înca'Sărilor la fisc Ja comună , La în tr eprind eril e co 

munale (Uzin a de electri cit ate şi apă ), la Casa Asigurărilor Sociale , li1 
P.T. T ., la C.F.R. au scă,mt en orm şi veni turi le aoes tor cap i1to]e bugc 
t re, as tf el înd t ,s i.tua ţi a su b ,a,cest ra p ort esle foa rt e slabă . 

.A!c~l aşi efo ct se re mancă şi l1a ins ti.tuţi i le baDJoare ş i mai alo · lu SH 
ten i ,care -şi exprimă pe faft nemulţumirea , spunînd că ş i lor le- a s căzul 
ve nitut 

Românii care în prim ele zile asa }tau comi siun ea admini str b'irii bu 
nurilo r cu cereri pentru locuinţe, prăvălii, at eliere se retrăgeau cu înic 
nul , aflînd ,că im poz it ele sa u chiria pent ru ace.-t a sî·nt mai m ari cu 250/o 
faţă de ,cele ce le plăteau evreii. De aceea mulţi care .ar fi dorit să des 
chidă cîteva m agaz ii .aş teaptă să vadă dac-1 se vor scădea aces,te dări sa11 
chi ri i pe care ei, ca începători fără cap ita l,uri şi fă ră legăturile pe oan' 
le avea u evr eii în viaţa ,comercială ş i industrială , nu le pot plăti. 

F·oarte mulţi români îşi exprimă mir area as upr a aces tui fap t, spu 
nî nd •că dacă es,te vorba de rom â nizar e, apo i sta tu l ,ar .treb ui sil înle s 
nească totul în aces t 1S1cop, cr edrt e ieftin e ş i pe ter mene l un gi, ,chirii sc-"1 
zu te faţă de ev re i, :fiu n c.ţionaril,O'l' să li se fi p ermi s ,să-şi cump ere bunuri 
mobil e, i ftin e chi ar de la ,evr ei, cu un timp oar eca re îniainrtie d e eva 
cwwe ebc. în oare caz nu 1s-ar fi p etr ecut atîtea ,abu zuri ş i ilegalitb'1ţi, d · 
pe urm a c'iror a au d e suferrit toţi rom â nii ş i car e ar fi fost d e dor it sn 
fi e ajutaţi ~i avantaj a ţi. 

Adu cerea în 1ocalit ate a coloni "tilor maced oneni nu este de ,ase 
menea bin e primită , popul a ţia locali evit în clu-i complet , din oau za di 
versi:tă ţii carac terului, ,a comportării acestor a ,i m ai ales ,a lipsei de se 
rioz itate pe care o manifestă . Sînt ş i aici de prevăzut numeroa se nea 
j unsu ri care vor contribui şi mai mult la înrăutăţirea stării de spiril. 

in general, intelectualii sînt îngrijoraţi că problem a evreiască n -a 
fost soluţionată în a ceastă regiune, după un pl an bine studi at, cum afir 
m au ge rm ani.i cb'i s-a făcut în Reich sub regimul naţional-so c ~alis t în 
timp <le 7 ani, cînd orice evreu scos din locul si:iu a fost înlocuit cu un 
german pregătit, din -care cauză există temer ea că pe lîngă nevoile ac
tu ale , mai pat surveni şi altele neprevăzute. 

Probl ema aceasta comportă o deosebită atenţiune. 1 . . . . . 

Informaţiunea sigură 1
• • • • • • 

BAR, Secţia Arlt . istorică, fond XXIV, dos. 3246. 

1 Lip.să în bext. 
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1N ·PECTORATUL JANDARMI 
TRANSNISTRIA 

LEGIUNEA JANDARMI 
MOGHILĂU 

DARE DE SEAMĂ 
pe luna decembrie 1941 

D. PROB LEMA EVREIASC A 

Evre ii locali din oraşul Moghil ev sînt în număr de 3 733. 
Prim ă ri.a a in ve nt ari at ca ·ele ş i imobH ele în vederea ev,acuării lor 

1n int eriorul judeţului, oare încşi nu a avut lac, deoar ece nu s-,a fix at î ncă 

de Inspecto rat r egi'l.lnea de eva iouarc. 

Ev reii vacuaţi din Bu covin a şi Moldov a de Nord se afl ă plasaţi 

în majo ritat ea oomun elor din judeţu,1 Moghilev. 

'1n oraşul Moghilev au fost opriţi un număr de evr ei speda]i,şti care 
lu crează la re construir ea or,aşului, cură ţirea d ărîmă,turiror oum şi la re
pune 1·ea în :fiun cţiune a fabri cil,or ~i indu st riilor disitr,uis·e de război ş i 

inunda ţie. 

In ge ner.al se constată 6 1 populaţia evreiască evacuată s uferă di1) 
<::auza irnposibiHtăţilor de a se apro vizion a c u cele n cesarie alimenitaţiei, 
dt 0i din cauz a lipsei de lemne. 

Mortalitatea în rîndurile evr eilor evacuaţi este în creştere pe zi ce 
t rec e din cauza foamei şi frigului. 

Mijlo acele material e sînt î n descreştere şi vînd tot ce mai au încă 

,de vîndut, nerămînînd decît cu hainele de pe ei. 

Posibilit atea de alim ent are din ţa r\ prin bani ş i alimen te, a des
cre~cut în mod vădit în urm a măsurilor liua.te la pun ctele de tre cere, prin
zînd u- se mereu pe cei ·ce se ocupau cu asemenea trafic. 

M. Carp., C.N ., .vol. li!, p. 333. 
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RAPORT ;DE :ANCHETĂ NR. 2 AL COMISIUNII INSTITUITA 
CONFORM ORDINULUI DLUI MAREŞAL ION .ANTONESCU~ 

CONDUCĂTORUL STATULUI, PENTRU CERCETAREA 
NEREGULILOR DE LA GHETOUL DIN CHISINĂU 

. (Decembrie 1941) . 

II. lMPUŞCAREA EVREILOR 
A. - 1n timpul internării 

1. Din ghetoul Chişinău. 

La 1 august 1941 se prezintă la preşedintele comunităţii din ghe~ 
tou1 Chişinău un lt. german care a cerut să-i predea pentru lucru ,. în 
cîteva •ore, un număr de 250 bărbaţi şi 200 femei. 

lwreii au fost adunaţi iar la or a hotărîtă ·s-a prezent at ofiţerul ger
man ÎDlsoţi,t de 3 soldaţi care după ce i-a t ri,at, alegînd în speci;al inte
lectuali şi femei frumoase - în care scop dintr-o declaraţiune din do
sar, rezultă că a fost folo sit chiar binoclu - ,a ple cat acest grup de 450 
evrei. In sear,a aceleiaşi zile, s-au întors dintre •cei plecaţi, un număr de 
39 evriei bătrîni, care au declarat că restul de 411 evrei au fost împuş
caţi lîngă Visterniceni şi că ei au fost special trimişi ca să anunţe acest 
eveniment. 

A doua zi, a venit în ghetou chiar lo cotenentul ge rman, -care a con 
firm at săvîrşirea acestui fapt. 

Ver ifi carea s -a mai fă·cut de ,că tre însuşi preşedintele comunită ţii, 
însoţit de 20 evrei, .oare au fost trimişi '1a groapa comună unde fuseseră 
înmormîntate cadaV'rele celor împuşcaţi pentru a o acoperi chiar ei, de
oarece înhumarea se făcuse cu totul superficial. 

Acesrt fapt e confirmat şi de •col. Tud ase, comandan1Jul milit ar al 
Chişinăului. 

Menţionăm că, cu acest prilej, a fost omorît şi creştinul Ion ar
men din Pi.oieşti, ,oare se ,afla în gh etoru împreună •cu s oţia sa evreică. Fe 
nia Carmen, el fiind venit în Basarabia încă din luna decembri e 1940, la 
familia sa , pe care o lăsase sub ruşi. 

Alt oaz este acela înrtîmpla 1t la 7- 8 august 1941, cînd un in spe ctor 
de drumuri s-a prezentat în ghetou şi a cerut pentru lucru [a şantierul 
Ghidighi ci un număr de 500 băr,baţi. I s-a u dat aceşti evr ,ei şi în plu s 
25 femei, ca să le pregăteaisrcă hr ana. După vr e o săptămînă, s-au întors 
din dînşii 200 evrei, ,care deveniseră cu t otul inapţi pentru muncă, iar 
restul de 325 nu ,s-au mai întors nici pînă astăzi. 

2. 1n lagărul Tătăreşti, jud. Cetatea Albă. 
In ziu a de 9 augus,t 194], se prezintă coman dantului 1,agă11Ului din 

Tătăreşti , ept . re z. Vetu Gh. Ioan, ,slt. g,er man Frohli. ch din Mare le Co
mandament al unităţ ii. ge rm ane din Chi ş i nău şi 'ii comunkă că din or -
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dlniul dlui Mare s al I. Antonesoo, toţi cei 451 evrei, aflaţi în susmernţio'--
11atul lagăr, trebi:tiesc exe.cutaţi imediat. 

Cpt. Vetu aidu ce faptul la cunoştinţa Comandamentu1ui Leg iun ii~. 
1" re îi ordonă ,să exe cut e această dispoziţiune şi urmare căreia evrei i au. 
Cost împuşcaţi. 

S-a încheiat un proc.e,c:; vef'bal între ofiţerul germa n şi cpt. de ja n
larmi, proces verbal ,care se alătură în ·Copie la acte. 

Menţionăm că, cu prilejul acesitei executări, cpt. Vet1;1 şi-a î~ suşit 
ele la evreii omoriti următoarele obiede de valoare : trei ceas uri , un 
inel de aur, patru ~erighete de a ur, un lanţ de metal şi suma de 20 OOO· 
I i. Inspectoratul Regiional de Jandarmi a i,rutervenit la Inspe ctor at ul Ge
neral a l Jandarmeriei pentru ca ofiţerul să fie trimis înaintea Consi liu lui: 
de Reformă. 

Urm·ează să se ho'tăra~:că : 
,a) Dacă procesul verba ·l origin al tr eibui.e păstria t la Inspe cto r~tul 

Jandar meriei sau depozitat în altă parte. 
b) Dacă este oportun ca ofiţerul vinovat de jefuire a ,cada vrel or sâ , 

fie trimi s şi în faţa Curţii Marţiale u111de s-ar desfăşura un proce s pu,
blic , sau es;te suficientă reforma. 

B. - 1n parcursul evacuării 

Cu privire la chipul în care organele de execuţie a evacuării ur~. 
mau să se po.a,rte faţă de ·evreii care nu se supun, instrucţiunile din T 
sep temlbrie 1941 1a:le general ul1Ui Topor conţin următoarea dispoziţiune : 
,,Modul ,de oomportare faţă de cei ce nu se supun" (Alexi an u). 

Declaraţia locotenentului Roşca Augustin din Legiunea de Jand armi 
Roman însărcinat cu evacuarea evre ilor ele la Secur en i şi Edineţi , es te· 
ed ifi ca to.are a:supna îinţele:sului dispoziţiunii menţiona'te mai sus. 

lntr-adevăr ofiţerul declară în esenţă următoarele : 
,,Fiind chemat ele către lt. ~colonel ·Pal aide, delegatul Marelui Car

lie r General, pentru a -i da instrucţiuni asupr.a modului de evacuare, i-am 
comunic at cu aces t prilej că va mai primi, fi e p rin jandarm erie , fi e prin 
cpt . Pope sou, ofiţer informator de la Ataichi, un ,consemn speci nil" . 

A,cest conse mn specia l i-a fost camuniicat de către ,com and antu r 
Leg irunii Hatin, maiorul Drăgulescu, care i-a spus că din ordinul Mar elui 
Cartier Gen eral, evreii care nu se vor putea ţine de convoaie fi e dh1 ne
putinţă, fie din boală, să fie executaţi . în acest scop, i-a o,rdonat să tri 
mit,\ cu două zil e înainte de plecarea fiecărui conv oi, eîte un re ang.ajat 
pe traseu , care icu ajutorul posturiior de jandarmi din localităţile pe und e· 
ur mau să treacă evreii, să facă din 10 în 10 kilometri cîte o groapă pen 
tru cca. 100 persoane, und e vor fi adunaţi acei rămaşi de coloane, îm
pu~caţi şi î nhumaţi. La faee rea gropilor şi în hum ar ea celior împw 1ca1;i 
1 reb ui au să ajut e şi pr emilit arii din sutele afl ate pe tra seul de evacuare. 

Locotenentul Roşca a executat înto cmai dispoziţiuni1'e date, ·Care 
au avut drept rezultat împuşcarea a circ a 500 evrei, dintre cei cva cua F 
pc traseul Secureni-Cosăt1ţi. 
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Acel~i sistem a fost întrebuinţat şi . pentru convo aiele din traseL II 
Edineţi-Cosăuţi , unde executarea evacuărilor a avut-o locotenenlul Po 
povici, di n aceeaşi unitate ş i de , ·ub ordinele locotenentulu i Roşco A u 
.gusti n . 

Din cauza pro cedur ii urmaitc penlru hc:erea gropiJ.or ş i executa 
rea în hum C:-trilor , au luat cunoştinţă ele evenimentele care urmau să S<' 
întîmpl e ţăranii clin sa tele de pe tra s eu, şi care aşteptau pc la marg i1w 
de drurnuri pr in porumb ur i şi ·diferite ascunzişuri, fapt u l executărilor, 

pentr u a se arunca asupra cadavrelor spre a Ie jefui. 
Din declaraţia verbală a locoten en tului Roşca Augustin, reiese ·.i 

·operaţiunea de „pregătire şi mai ales exe cutarea ordine lor date au în
registrat momente aşa de dramatice încît cei cc au luat parte vor purtu 
multă ncmc impre siunile reţinute în acele împrejură r i. 

Pre ')edintele comisiuni i, Gl. Magist r at 
(ss) Gl. G. NICULESCU (ss) ST . STROE 
(ss) I. PREUŢESCU 

Preşed intele Curţii de Ap el 
(ss) L. PA UNESCU 

In spe ctor General 

(ss) TRAIAN NICULESCU 
Pro curor Gene ral 
Lt.-col. Magistrat 

(ss) A. MADARJ AC 
Ban ca aţi o nal;:i 

.11. Carp , C.N. , v ol. lff, p . 62- 6.5. 
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NOTA 1 

Evre i împuşcaţi în Tran snistri a [ ... ] I 1941, evac uaţi. d in Basa rab ia 
·şi par te din Bu covin a din gh etourile pînă la Tir a$pol ş i lin Tiraspol 
peste Grebe nic- Oala rg i i sp re Berezovca cca . 40 OOO. 

c:om . Bcgdanovka jud. Golta 48 OOO 

corn. Dumancovka 14 OOO 
com. Ahme cetk a 14 OOO 
corn. Mostovoi jud . Berezovka 
Evacuaţi din Ni colaev, Her son ş i Ode sa prin etape ş i 

prin tren uri şi executaţi de SS. ş i parţial de j an
darmi în coloniile germane Rei chstat , Li ch te nf eld 
etc . raion Mos tovoi 
La Ode sa arşi de v ii În ba r;;i-ci 

,. ,, spînzuraţi drept represali i după exploz ia în 
clădirea comandamentul ui german din Odesa . 

J2 600 

150 OOO 
JO OOO 

25 OOO 

FaDsimil u l doo um en tuJ.u i n r . 87 



Ţigani evacuaţi în comuna Covaliovk a r a ion Most ovoi 
jud. Berezovka 20 000, 
Ridicaţi şi împuşcaţi de SS la gara Trihaţka 11 500: 
Morţi de exantimaticus 7 OOO 
Intorşi în ţară 1 500· 

(ss) ind esc ifrabil 

D.C.F.R .J., vol . V, p. 541 

1 însemnarea a (ost gă ită printr e notiţele lui R. L cca, împuternicitul guv r 
nului a nton escia n pentru problemele ev1reieşti. 
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COMITETUL EVREI 1ESC 
Ser viciul Sanitar 

RAPORT 
despre epidemia de tifos exantematic din oraşul Moghilev 

din iarna 1941/1942 

1. ISTORICUL, CAUZEI.JE ŞI ORIGINEA EPIDEMIEI 

Prin eva cuarea evreilror din Basambia, Buc ,ovina şi jud. Doroho i, 
un număr de aproximativ :65 OOO evrei au ajuns în lunile octombri e 
şi noiembri 1e 1941, în oraşul Moghiliev. Cea mai m are parte dinitre ei au 
trecut numai prin oraş, fi'ind trimişi în satele şi tîrguşoarele judeţului, 
iar un număr de cca. 15 OOO au rămas în oraş. In urma bomb ardamenteloF 
din vara 19_4! şi mai ales a inundaţiilor catastrofale din august 1941 , 
oraşul Mogh1lau prezenta pe atunci un aspect jalnic, cu cele mai mult e 
c~se dărîmaite sau pe cale de a se dărîma, cu locuinţe părăsite, fără uşi 
ş1 fere stre, cu străzi şi uliţe pline de noroi şi de nămolul lăsat de inun.
d_aţia Nistrului. Intr-un anotimp friguros şi ploios, evreii rămaşi în Moghi
lau au ,căutat să se încaritirueze în ace le case părăsite . Marele număr al 
celor evacuaţi nu le-a îngăduit însă să-şi găsească locuinţe îndestulătoare 
în raport cu numărul şi cu ,cerinţele de igienă. Cîte 5-19 famili i se î ng ră
mădesc în odăi unde, în mod normal, locuia o singură familie . in cel mai 
:,curt_ timp ~ dispăru! ?rice ur1:1ă de igienă. Cu toţii dormeau pe duşumele, 
nnbracaţ1 ş1 acopenţ1 cu hain ele pe care le purtau îu timpul zilei ; 
oamenii nu s e spălau săptămîni într ,egi şi nu-şi s1chimbau deloc rufi1ria. 
Murdăr1a ,creştea văzînd cu ochii, iar lipsa dosetelor şi a unei cainalizatii, 
pre~um _ şi abs~nţ~ totală a unui servic iu de ridicat gu noaiele, nu pute.a u 
dec1t sa contnbme la ,crearea condiţiunilor prielni ce marilor epidemii. 
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Deşi populaţia evreiaS'că venea din pegiuni pe atunci absol rut libere 
de orice tifos exantematic, lip sa ,totală a oricărei igiene corporale şi a 
locuinţelor, precum şi faptul că at.i.t în oraşul Moghilău , d t şi mai ales în 
a tele din împrejurimi, tifo sul exantematic, deşi într-o măsură mică, era 
pidemic, lăsa să se întrevadă că în. curînd va izbu cni o mare epidemie 

de tifos exantematic, între evreii evacuaţ.i. Frigul din lunile noiembrie şi 
d em brie, Jips,a mare de combustibil, d băi. aecesibil , elor evaouaţi, 
lips a totală de ·[1pun şi petr ,ol, condiţiunile neigieni ,ce de tr,ai şi altele 
a u făcut ca o mare parte din ei să devină purtători de păduchi şi încă de 
mulţi păduchi. Cu toat e acestea, pînă la sfîrşitul lunii decembrie 1941, 
n - apărut nici un caz de tifo s ex,a n.tematic , pentru că, cu toate condi
ţi un.i l prielnice pentru izbucnirea epidemiei, lip sea încă esen ţialul, adică 
vi rus ul tifosului exantematic. Şi iată că pe la sfîrş i tul sau pe la mijlocul 
lun ii de cembrie acesta a fost adu s de afa ră pe rnai multe căi ( ... ] 

In ,şe1dinţa din 11 ianuar ie 1942, mediieii ş i comit et ul evreie ·c, .con
st atînd că sîntem în plină epidemi 1e de tifos exarr tem ati şi aivînd în 
vede re condiţiunile de tr ai mizer abile ale populaţiei evreieşti, care lasă 
s ·· se întrevadă că epidemia va lu a o înt indere înspăimîntă,toare, iau 
pri mde măsuri de izol ar e şi •combatere, fără a avea vr eu n. sprijin ... 

Odată cu măsurile luate tot [ ... ] clin îndemnul cllor şefi ele autori-
ţi şi cu concursul special al noului primar al a ·estul oraş, serviciul 

s anita r, completat cu 100 ag nţi imuni - în c a mai marc parte in
t lec tuali avînd la dispoziţie un număr pînă la 300 muncitori ev rei, cu 
un eltele fabri ca te la Turnătorie, au procedat la o curăţire radicală a 
tu turor caselor, în special a focarelor contaminat şi a străzilor şi la 
rid icarea tuturor fecalelor şi gunoai lor. 

In cele ce am arăitat mai sus se ogl inde :te viaţa sa nitar u .:i aces tui 
oraş în timpul celor 7 luni de l,a va cuare . 

Depunînd acest r apo rt ţinem s[t preciziim c[t servi. iul ~aniLar 0i 
.C mi •tet ul şi-au :făcu t pe deplin datoria ş i dacă epidemia a luat astfel de 
proporţii, acestea se datorează moll velor independente ş i în special lipsei 
tle concurs clin partea autorităţilor competente, în pr im ele luni ele la 
iii.zbuoni' rea pidemi ei. 

Mogh iWu, 10 iuni e 1942. 

Me dic şef al spita lului de contag ioş i 

(ss ) Dr . N. FINKLER 

Preşedinte 

( ·s) Ing. S. J AEGENDORF 

M. Carp, C.N., vo l . I I!, p . 326- 327, 328. 332 . 

Medi c şef coordo nator 

(ss) DR. M. WOLF 

Secretar 

(ss) Dr. J . KESSLER 
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F,acsi m i lu l docum en tului m·. 89 

89 
7/ II 1942 

INSPECTORATUL IJAND. lrRAiNSNISTRIA 
către 

INSPECTORATUL G-L AL JANDARMERIEI 
Serv. Janl'armeriei 

La Ord, Dv, nr, 4859 2/941 
Am onoare a r aporta că evreii despre care tratează nota infor ma

t !vă n r . 10 din 17 decemb ri e 1941 şi oare se refugiaseră în Du b ooar i din 
,, 'g iun eu de plasar e Crivoje-Ozero, au fost luaţi în primire de Serv ic iul 
, ' .S. german care i-a executat . 

Inspe ctor j an darmi Tr ansni sltri a 
Colonel, 

(ss) BROŞTEANU 

D.C,F .R.J ., va l. V, p. 238, 
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Şeful Bir . Poli ţ i e i 
L cot ,, 

BRIETOIC JACOB 

SITUATIA NUMERICA APROXIMATIVA 
A EVREILOR DEPORTAŢI IN TRANSNISTRIA 

L Din Bucovina (bucovineni): 

l, Cernăuţi 

2, Rădăuţi 
3. Suceava 

4, :Jud, Cîmpulun g : 
Vatra Dorn ei, 
Cîmpulun g , 
Gura Humorului 

l 
f 

5. Din nordul Bucovinei : l 
evacuati intîi la Edinet 
(Baarabi a) '?Î a poi · I 
deportaţi 

cca 30 OOO 
„ 6 OOO 

•• 5 OOO 

.. 6 OOO 

10 OOO 

57 OOO 



F,acsi mi lul docum entului nr. 90 

II. Din Basarabia (baisarabcni) 

1. Chişinău 

2. Edineţ 

3. Soroca, Hotin şi alte 
localităţi 

III. Din Dorohoi şi. jud. 
Total general 

cca 11 OOO 

„ 10 OOO 

35 OOO 

cca 

56 OOO 

5 500 

118 500 

Deportările s-a u fă·cut în prima jumătate a lunii octombrie 1941. 
Obs. Cifrele de mai sus sînt foarte aproximat ivie, avînd î,n vedere 

că n -am avut pînă în prezent posibiMatea informării directe. 

SECR 1ETAR, 
Dr. COSTINER 

28 II 1942 

D .C.F. R.J., va l. 1Il, p. 571. 
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Iaşi, 4 martie 1942 

TELEGRAMA 

'CENTRALA EVREILOR STR. BURGHELEJ\ NR. 3 

BUCUREŞTI 

Pentru combaterea epidemiilor şi întreţin rea cantinelor pentru 
:care nu mai avem mi jloace rugăm foarte urgent ajutor corespunzător 
bani ş i medicamenite prin autorităţil legale . Comitetul Central EVTeiesc 
Moghilău Ing. LAGENDORF * Colonia Şargorocl, Do ct or TEICH. 

-Arh. F.C.E.R., 'fond Transnis'tria 

~· Corect : Jaegendori. 
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92 
GABINETUL MILITAR 

B. 2 

NOTA 
1942, luna mai, ziua 12 

33 

I. Marele Stat Major raportează : 

I. In judeţul Berezovca (Transni stria), poliţiştii germani au împuşcalt 
4 047 evrei, internaţi :în lagărele din .acest judeţ şi anume : 

1 725 evrei în ziua de 10 martie ; 
- 1 742 evrei în ziua de 20 aprilie; 

550 evrei în ziua de 22 aprilie ; 
30 ,evrei în ziua de 24 aprilie. 

2. După executare, poliţia .germană a dat foc cadavrelor, iar efecte le 
fără a fi fost dezinfe ctate - au fo~·t daibe populaţ,iei germane, din 

care cauză într-o comună s-a ivit tifos exantematic. 
II. Marele Stat Major roagă a i se comunica dacă poliţiştii germanli 

pot să aibă astfel de iniţiative, pe teritoriul sub administraţie· românească • _ 

D.C.F.R.J., vol. X, p. 193 

"' Rezoluţia Mareşalului : ,,Nu este în atribuţia Statului Major ca să 
se îngrijoreze de această problemă1'. Conform notei llli J . Ancel , 
D.C.P'.R.J., vol. XII, p. 795. 
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DIVIZIA I PAZ A 
STATUL MAJOR 

Biroul II 

93 

Către 

Nr. 1314 
1942, luna iunie, ziua 12 

DIVIZIA I PAZA 

PREFECTURA JUDEŢULUI MOGHILEV 

13/G 1942 
Serv. Ad-tiv 

{>~ vor ,lua măsu1·i de exec utar e cînd 
g l~etow·1for. se va da ordi n cu pri vir e la org ani zarea 

Pref ect 
Colonel (ss) NASTURAŞ 

~;:t1tt~~ni~;?dai1:~in:!ţ;r c~r ~u21°siu6i~ef~~~-~ ~t~~~f af~!n~~ i;;;f ~t~r: 
a a ne ·Or ona urm atoarele măsuri pentru · , d' ' . 

.a mai pără.si colonii1'e ~i lagărele de internare : a impie ,ca pe ev re i de 

na· t i> ~ă se pf~I_:ă În' vedere şefilor evrei de coloni e sub luare de sem 
ura, ca vor ·1 1m t· d .• · · . ' · -

dispoziţiunile ordonft~ '.ca .1 acc1 evreu de sub autontatea lor nu respectă 

b) Să fie execut t · d f" · . 
de ma· mult . ~ ~ a:1 e iecare colome cite un evreu care a fost prins 

1 e ori parasmd domiciliul fixat. · · 

să ia J;:ii:! :~:n~t~~t ordine batali?~nelor ~cestei div!zii, care tr ebu ie 

:ş,i colonii şi a ,se pune fi~a~ţdee~t_ru a .11.lse. p11ec1z~ u;1rcte s1nt aceste lagăre 

!O. o. 
e evrei 01 sancţrnmle la care se exp un . 

Şef Stat Major 
Colonel (ss) BALDOVIN 

Şef Birou n 
Maior (ss) GH 1EORGHI ,ADE 

M. Carp, C.N., vo l. ! I!, JJ. 358-359 . 

Nr. 192 din 5 iulie 1942 
Confidenţial 
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PREFECTURA JUDEŢULUI MOGI-IILEV 
Către 

PRETURI, LEGIUNE ŞI PRIMĂRIILE DIN JUDEŢ 

Pdrobl ema evre~asc~ în judeţul Moghilev trebu ie rezolvată 
.am or onat. Nu admit m ei o abatere. după cum 

Veţi lua măsuri ca toţi evre ii din întreprinderi să fie înlocuiţi cu 

specialişti şi lucrători ucrainieni, aduşi chi ar din alte localităţi. 

Dacă la începutul înfiripării industriei noastre am avut nevoie de 

specia1işti evrei, acum nu mai este nici o raţiune de a-i menţine cîncl 

îi putem înlocui. 
Noi, aici, vom rămîne cu ucrainienii, iar nu cu evreii. 

Toate localurile de consumaţi e deschi se de evrei , găsite inutil e, vor 

.fi înch ise imediat. 
Cu ocazia inspecţiilor ce fac mă voi convinge de exec ut area ace

stui ordin . 
Este o ches tiune ele demnitate românească ele a îndepărta pe evrei 

din acele locuri und e se crede că utilitatea lor este indispensabilă . 

Prefect, 
(ss) Col. NAS'îURAŞ: 

J\fl. Carp, C.N., vol . 11 l , p. 361 . 
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Bu cur e<;;ti, 14 iuli e 1942 

MEMORIU 

CU PRIVIRE LA NECESITATEA IMPERIOASA DE A PUNE CAPAT 

METODELOR BARBARE APLICATE CU OCAZI A OPERAŢIUNILOR 

DE EV ACU ARE A EVREILOR DIN BUCOVINA ŞI INDRUMAREA 

LOR PE CAI LEG J\LE ŞI CIVILIZATE 

O sfîntă datorie faţă de ţară îmi impu ne să vă aduc, avîncl în 

ve der e locul de frunte ce-l cleţineţ'i între factorii cei mai influenţi pe 

care-i are astăz i Ţara Românească ~i apoi marea parte ele răspundere 
cc aveţi s-o purtaţi şi Dvs., pentru cele ce n-ar trebui să se petreacă 

actualmente, în viaţa noastră pubJică, la cunoştinţă cele ce urmează : 

Eliberîndu-se .în vara anului trecut, .întreaga Basarabie .. i teritoriul 
Bucovinei , care fuse se cedat U .R.S.S . de sub o cupaţia bolşevică , arma
tele noastre biruitoare :şi-·rn Juat la intr ar e revanşa cuvenit.;-1, pentru 

grave le in su lt e ce l i se adusese de către o p arte a evreimii din teritori
ile menţiona1te, împuşoînd o bună parte a evreilor din Basarabia ~i un 
număr de ceva pe s,te 15.000 evrei din Noridul Bucov inei. 

197 



Pentru a pune capăt măcelului sîngero s, ce se dezlăntuise si car 
bineînţeles lov ea ş i în nevinovaţi, domnul Mareşal Anton~scu a· bine 
Yoit să ordone în luna lui octombrie a anului trecut, cu privire la ev reii 
cc m~i .rămăs~sc , circa 85 OOO de capete la număr, ca o măsură de pe 
dea psa 1mpotriva acelora asupra cărora ar putea să cadă numai o umbră 
de bănuială că ar fi avut o atitudine reprobabilă, ,,DEPORTAREA LOR 
ÎN TRANSNISTIUA", rcţinîndu-se ce ilalţi, care sînt nece sari din puncl 
de vedere al utilităţii publice. 

Cu nespusă părere de ră u însă, operaţiunile de deportare ce s-au 
efectuat de atunci şi anume, acelc din toamna a nului tre cu t si acele 
din luna iuni e a anului curent, fără ca ele să [i luat nici pînă astăzi 
sfîrşit, au decurs în condiţiuni clin cele mai profund viciate si arbitrare 
pos ibil e, deportîndu- se bunăoară din sudu l Bucovinei, vasăzi~ă dintr-un 
ter ito riu ce nu fusese ocupat ş i .în ca re deci evre ii nici nu avea u pos i
bilitatea să-ş i man ifeste în masă se ntim ente le lor ostile fa tă de arma
tele noastre în retrage re, deportîndu-se toţ i evrei i, fără nici o deose
bire, nelăsîndu- ·e ni ci măcar cîte un meser iaş sau profe sioni st liber, în 
oraşele Suceava, Cîmp ulun g , Vatr a Dorn e i, Gura Humorului, Solca si 
Rădăuţ i , astfel că între timp s-a ivi t neces itatea de a- i r ea du ce pe unii 
din aceşt i evre i meseriaş i deportaţi . 

P<t·in aceste metode neobişnuite în ţări civili zate, cu totul străine 
de st ru otura sufletească a populaţie i române d in această prov i neie, cres
cut,} p rin aproape o sută cin cizeci de an i la resp ectul legii şi al cele i 
ma i desăvîrşite moral e publi ce , s-a întreţinut fără de n ici un motiv 
binecuvîntat , fă ră d e ni ci un rost , are să frizez e măcar în aparenţă un 
cîit de pal id inte res naţi onal în rîndurile acestei popu l aţii, ea osîndită 
fiind să vadă cum erau duşi mii şi sute de evre i pe străzi le Cern .;iutilor, 
în cea mai mare parte .cunoscuţi personali, cu care au convi eţuit o ~iaţă 
întreag,\ î n dimineţile zile lor de cîteva dum inici, pe cînd clopo tele bi
se ri cilor chem au la sfi nt a liturghie, forma ţi în convoiuri f lanca te de 
ga rdieni şi soliclaţ i '.Înarmaţi şi purtînd itot avut ul ce -l lu ase cu sin e în 
spinare, s trigînd ş i răcnind î n cumplit a lor disperare, de-ţi era mai m are 
mila , la locurile 1or de cont rol şi învagona ·r·e, o atmosferă de cea mai 
nebănuită depresiune ş i întristare, iar în rîndurilc evrcimii, prin faptul 
că aceştia erau ridicaţi, fără de nici un pr ea viz prealabil în timp de 
miez de noapte, organele publice ·intrînd prin surprindere în casele lor, 
exact după sistemul bolşevic fără nici o deosebire dacă între timp ei 
e rau sa u nu rechiziţionaţi şi încadraţi deja în viaţa economică. 

Prin aceleaşi metode, profund reprobabile de mai sus, s-a despoiat 
completamente întreaga evreime de tot avutul ci în valoare de multe 
miliarde care deşi erau menite să intre în patrimoniul Statului, au de 
venit aproape pe de -a-ntregul pradă a celor ce-au executat deportările, 
s-a jignit, prin faptul că ·datorită acestor metode au fost deportate ele -
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mente utile şi ireproşabile, prea bin e cuno scute ca elemen~e loi~l e, bab ~ 
bătrîne de peste 70 de ani , infirmi şi inv alizi, fem ei gravi de ş1 nebuni, 
î n schimb î n să reţinuţi, deoa re ce se plăteau sume fabuloa. 5~ ,de _sute d_e 
mii pîn ă Ja un m i:lion de lei, pentru fi eca re cap de evr e_u reţinut m Ţara, 
du smani ai ei, comunişti dovediţi şi alte elemente periculoase . ( ... ] 

· Cei deportaţi au fost exp w7i, ajunşi la locul desti~:aţiei, la :~ le mai 
inimag in abile chinuri, ţinuţi fiind în unel e cazu ri, nefun~ P~~gatit pe1:
t ru e i nici cel ma i rudimentar adă post pînă în mi jlo cul 1ern 11, ca bun ~1-
oară , în comuna BARSA T din judeţul BAL TA, pînă la 20 de cembri e 
s ub cerul liber, murind din această cauză , în medie 60- 70 procent e, în 
cazul. din urmă chi a r 85 proce nt e clin evre ii deportaţi ( ... ]. 

I. REGLEM ENTA REA EV ACU ARU EVREILOR BAŞTINAŞI DIN 
BUCOVINA. 

1) In sensul pe care-l arc măsura deportărilor ş i pc _car~ 1.-a pr e-
. t DOMNUL MARESAL însuşi, printr-o scrisoare pubhcata m luna c ,za , c1· t - . 1 l ui octombrie a anului trecut, în ziarele mai principale 111 ,ara, ma1 a es 

a vind în vedere că, rcducîndu-se numărul evreilor prin deportă.ri. arbi: 
trarc peste linia impusă ele necesităţile noastre economic_e, ~~ perid~ teaza 
o ri ce posibilitate ele refacere economică a acestei prov1nc11 greu mc er-

catc. 
2) Nema ioperînd deportări din teritoriul .ce nu fu sese oc~pat, în 

ca re s-a ivit din cauza depoPtărilor arb it rar e clin to amn a an ului trecut , 
cu ca re ocaz ie au fost evacuaţ i toţi evre ii , fără excepţii, din aceste re
g iuni, deja nevoia de a re aduce, în scopul reînvioră rii vieţii economi ce, 
din nou un număr de foşti evre i deportaţi. 

3) Dep ort înd din ,teritoriile el iberate şi din cele ce n- au fost ocu
pa te, num ai pe aceia contra cărora s-a u ad us dovezi concrete de vreo 
culpa bilitate ; 

4) Efectuînd deportările viitoare, care vor mai fi ~e.ce:are, c~t cea 
m ai strictă r espectare a principiilor de legalitate şi rehg10zitate, mcre
dintîndu-se executarea unor persoane cu o cultură superioară şi cu o re
put~ţie ireproşabilă sub raportul moral. ( ... ] 

Al Domniei Voa stre totdeaun a sin cer 
şi profund devot at 
TRAIAN POPOVICI 

D.C .F.R.J., vol. V, p. 277-2 79, 280, 285. 
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Fac sjmilul do cum en tului nr. 96 

96 

TELEGRAMĂ 

CENTR ALA EVREILOR 
BUCUREŞTI BURGHELEJ\. 3 

Rugăm trimi teţi ex tr aur gent ser ant idiscnt cric 

Cinci ·ut c cutii cîte zece mii un i tăţi stop 

De ase menea expediaţi vacc in antit ifi c par atifi ca 

16 iuli e 1942 

Cerut. Cantitatea expedi ată :fiind in sufi cicnt [t -: Comit etul E\'r iese 
Avo cat DANILOF PRESSNER 

Arh . F.C.E.R., fond Tra nsnis tria. 
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ROMANIA CURĂŢATĂ DE EVREI 

- Dacă se ţine seamă de timpul scurt care a fost pînă acum la, 
dispoziţia României Mareşalului Anton escu, pentru a întreprinde de
mersuri energice pe tărîmul problemei evreieşti, cu scopul unei rezolvări 

definitive, trebuie să constatăm că s-a reuşit să se meargă înainte foarte 
mult, în această problemă hotărîtoare pentru viitorul Români ei şi pentru 
poziţia României in noua Europ ii. Şi în rezolvarea şi tratarea problemei 
evre i eşti, România stă în fruntea statelor din sud- est, iar căile care au 
fost folos ite sînt, în multe privinţe, pilduitoare . 

După ce la încep ut, ca urmare a preluării puter .ii de către Mare 
şalul Antonescu, s-a purces la dispoziţiuni şi leg i pe diferite tărî muri 

împotriva evr eilor şi pentru înfrîngerea influenţei lor enorme în viaţa 

politică, economică şi culturală, fără a se fi realizat pretutindeni succese 
surprinzătoare, Guvernul Român a făcut la sfîrşitul anului 1941 pasul 
hotărîtor prin crearea Central ei Evreieşti * în Bucureşti, a cărei autoritate 
se întinde în întreaga Românie. Misiunea acestei Centrale evreieşti a 
fost de la început de a adruce claritate în diversitatea dispoziţiunilor anti
evreieşti, de a ses iza stat isti c pe evrei, de a-i îndruma spre o activitate 
utilă statului şi poporului român, în sfîrşit de a pregăti toat e lu cră rile 

în vederea curătă rii definitive a Rom fmiei de evrei. 
După di;olvar ea comunităţii ortodoxe evreieşti - Comuni ta tea 

evreiască s i onistă fuses e dinainte dizolvată - şi-a găsit sfîrşi tul şi ultima 
comunitate evre i ască din România, iar toţi evr eii din Rom ân ia, fără excep
ţie, au fost cuprinş i de Centrala Evrei ască şi îi dau ascultar e ei ş i îndru 
mărilor conducători lor ei. Central a Evreiască este supraveghea tă de con
sili erul mini ste rial Lecca ş i primeşte toate ordi nele prin el şi consili er ii 
sd i. Asup ra muncii acestor oamen i care ·m realiz at în int eresul Rom ân iei, 
înt r -un timp relat iv scur t, lu cr uri într-adevăr exe mplar e, am in sistat în 
aces te coloa ne de repetate ori. Acum s-a î nch eiat :iar un cap it ol la care se 
cuvine să n e ocupăm mai dcaproap e de lucrăr ile Cen tral ei Evreieşti. 

Or ice om obi ectiv va fi •uimit aflînd că numărătoarea tutur or evrei
lor a ari:itat că .în Rom[mia, afară de Bucovina, Basa rabia şi Transn istr ia, 
se g[1sesc numai 272.409 evrei int egral i. Avenm cHre mai mari în vedere 
ş i ex ista în ge neral conv in gerea că Român ia este una dintr e ţările din 
sud- est mai bogate î n evre i. Cu plăcer se primeş te în să docum enta r u 
une i cifr e mai exac te ! Rezult atul surprinzător al recensămîntului evr e
ies c din România ste totodată o dovadă a muncii depuse de organele 
Guv ernului Român, în linişte, fără multă găl ăgie , pentru ~·ezolvarea 
pr oblem ei evreieşti, în vreme a dinainte de numărătoare . Căci numărul 

evreilor din România îna int e de vara anului 1940 a fost într-adevăr sim 
ţ i tor mai mare . Num ai în părţile Transilv ani ei nordi ce, cedate Un gari ei, 
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trăiau pe vreme a cedării aproape 200.000 evrei integrali. După cucer ir ea Transni striei de către trupele ger m ane şi române, au fost duşi acolo aproximativ 185.000 de evrei. In aint e de orice, Basarabia a fost cură ţa tă după rea lipir ea ei şi apoi Bucov in a. Aici mai sînt însE°1 r esturi neînsem nate din comunităţi evre ieşti deosebit de import ante. Numărul evre ilor din Bucovina este eva luat la un tot al de 16.000. Dacă se nurn~iră ev reii care au revenit Ung ar iei, cei care au fost trimişi î n Transn istri a .ş i numărul evreilor de acum, se ajun ge , inclu zînd ş i restul de ev rei din Bucovina, la 700.000 evr ei, în cifră rotundă . Aceasta ar coresp und e .apro xim ativ numărului evreilor stabilit pe baza celui din urmă rece nsămîn t din anul 1930, ca cifră probabrn't. 
Reducer ea faţă de acest număr mare, în timpul scurt de la va ra .anul 1940, este considerabilă . Ea explică numărul relat iv mic de acum, ind icat de stat ist ica evre ilor. Deşi în cifra de 272.409 evre i, nu sî nt cuprinşi ş i botezaţii real i zaţi d in căsătorii! mixte, s-a putut constata pe te meiul cercetării statistic ilor că nu poate fi vorba aici de un număr mai mare şi că nu sînt în Rom ânia decî t 5- (:i.000 rezultaţi din căsătorii mixte. Aceasta cons tituie un semn cu deoseb ire fav orabil simţului sănătos al poporulu i rom ân care, în majorit atea lui covirşitoare , a r efuza t să primească pe ev rei, pr in c5sătorie , în :familii rom;;:meşti. Evreii rez ultaţ i ,din căsătorii mix te se găsesc în primu l rînd în Bucureş ti. Ei nu joacă însă nici un rol ca colec tivit ate . In ori ce caz trebuie SEl sublini em că legile de la Nurnberg au fost ap licate Ja cerceta rea şi numărE°1toarea evre ilor din Rom ân ia, cu singura excepţie r eleva tE1 a botezaţilor rezultaţ i din căsătoriil e mixte. De o importanţă decisivă pentru at itudinea românilor în chest ia evreiască este însă fapt ul că s-a izbutit în esenţă ş i în Rom ân ia, .de a se recunoaste chest iun ea evreiască ca o chest iun e ras i ală si de a se indruma tratam~ntul evre ilor pe temeiuri ras iale, care s ingure oferă o garanţi e de a stăpîni problema evreiască . 
Curăţarea completă a Rom :'\niei de evre i, care aparţin e noi.lor înda toriri ale Centr alei Evre i eşti, înaintează de ase men ea şi primii paş i :i.n această direcţie au şi fost făcuţi. După cc în ter itor iile rec ucer it e ale Bucov ine i, ale Moldo vei de Nord ş i ale Basarab iei, evre ii preluaţi de la bolşevici au fost duşi în Tr ansnistri a, exceptînd doar mici resturi, evreii sînt în bună parte concentraţi ş i în r estul Român iei. Ei au fost aduşi în oraşe , aşa că satele sînt ap roape compl et cu răţate de evre i. Astfe l ţăranii rom âni s-au eliberat de o plagE°1 groaznică, căci este ştiu t , că evreii au avut în satele româneşti o influenţă funestă şi că ei sînt în bună parte vinovaţi că ţăranul rom ân trăieşte în condiţiuni de mare lipsă . ,con centrarea evre ilor în oraşe înlesneşte în mod firesc o mai bună supravegher e şi oferă totodată cele mai bune posibilită ţi pentru în lăturarea lor . 
Această înlăturare este acum îndrumată în proporţii mari. Este de prevăzut că în cursul lunilor sep tembri e şi octombrie, un prim conting ent ,cte evrei limit at la vr eo 25.000, din cauza greutăţilor de transport, va fi dus în răsărit, adică mai departe, în Transnistria. Alte conting ente vor urma în primăvara anului 1943, iar restul ev reilor din Rom âni a , INCL USIV CEI CE SE GASESC ÎN TRANSNISTRIA, va trebui să pă-

::.:W2 

, . , 1 · 1943 In cursul anului viitor, Români a .răsească 1:,oma111a m to_am~ a d u1evrei . Va fi as tfel, probab il, primul stat va fi deci comple~ curaţata - e . ble~ ·rn evreiască spr e o rezolvare pe ,din sud -est ca re mdrumeaza p1t? , l c . sea m'i de împrejurările gre le baze r asiale, o re zolvare care, ?.n~nc u- se : c si ne favorabil e, nici nu ar putea 11 mtrecuta. . 7 . P entru vr emea ce ne desparte pîn~1 la tr ansporta~ea cl e~?r ~lm ~~:a . . , · . ul rom ân pregăteste o noua so u ,te c1 pr --evre i dm Romama, guvern . . i ntr un Stat ut evreiesc pe . . ş t' c·ffe îşi va găs1 expres wn ea - ' inet evrete i, c_ dl . . tr u Dr agos La apar iti a si cu ap licarea ca re- l redacteaza acum nuni s ·. · · ~ , t 1 · t ·e a~es tui Statut în care sîn t va lorificate rezult ate le recen~am i~n u .u1, ~ \ -~ · . · - t' t" pe curînd Deoca md atE1 Centrala Ev reiasca a imp ar .1 bu 1e sa ne as ep am · · . . . ,. ev rei care ·toti ev reii aflători în Rom ânia în dou_ă ca teg_oru ş1 a~um e 1
~. . 

1
, •• m~1i sînt necesari economi ceş te şi evrei car e smt supuş i i:1uncn obli~aton __ L . b ducerea Statulu i Major. Evreii necesari eco nom1ce:;;te :e ~ 1 reazc1 su con . , . t , pl"n cur s ş i d·1 de pe la vreo 17.000. In locui rea lor pnn romarn es ·e m 1 ° 

.acu m r~~r;~:::er~tii1~i~e;ătoare a Centr alei Evreie.şti şi r ea~izar_ea ral· P_~d~ - 'lor ei di stin ge Rom ân ia cum -~m spus la rncep ut, dm cadru s a <I masun · ' , t - nzători pentru Cen-te lor din sud-est. Mun ca oamen ilor care . sm . ~aspu " . . d". f"l trala Evreiască va folosi dir ect. st~tulm romJm~ sJo l~l :~:~loru:c·~~i:i Pe rsp~ct iva Ro.mâniei de ~ deve~1 vd;ng-~:h~! ~~~1plet evr eilor, ca ·cea c~re„ 1~1tr-un tnnp . d~_ter: 1: ~~l;i român o dată m ai mult asigur area ~ă-ş i dmtn m sud-e st, oferc1 P _ P . . , . · e pe t eme iul contnbuva cu cer i în noua Europa poz1ţ1unea care _u revm , . . · · i t iunii sale la elibera r ea Europ ei, de to ate influenţele evr ereşt . 
. I t Tageb latl" oficios a l Legaţiei Ger mnn c. Artico l publi ca t de ziar ul „Bu rnrcs ·er 
nr. 4700 din 8 august 1942. 

M. Carp, C.N. , vol. JJI, p. 246- 249. 

• Corect : Cen lr ala Evre.ilor. 
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19 August 1942 

GEHEIME UEICHSSACHE ! 

Nr. 954 vom 19.8. 
Am Ministerialburo Berlin ffa 
Unterstaatssekretar Luther . 

. Ch f der Sicherheitspolizei und des Sicherheits-. Der Bench26t dJeus11· ane ~en Reich sfiihr er -SS betreffend Evakuierung d1ent ste s vom . v on Juden aus Rumănien lautet w1e folgt : 
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l~ac simi -iul docum entului n r . 98 

Die Vorbereîtungen in politis cher und technis cher Hinsicht in 
B ezug auf die Losung der Judenfrage in Rumănien sind durch den 
Beauftragten des Reich ssicherheit s-Haupt amte s soweit abgeschlossen, 
class mit den an laufen der Evakuierun gs tran sport s in Zeitkiirze begonnen 
werden kann. Es ist vorgesehen, die Jud en aus Rumănien, beginnend et wa 
mit dem 10.9.1942, in laufenden Transporten nach dem Distrikt Lublin 
zu verbringen, wo der arbeitsfahige Teil arbeitseinsatzmăssig angese tzt 
wird , der Re st der Sonderbehandlung unterzogen werden soll. Es ist Vor
sorge getroffen, dass die sen Juden nach Dber schre it en der rumăn i schen 
Grenze die St aatsa ngehori gke it verlor en geht. 

Die Verh and lun gen bezuglich der Regel un g in Rum~"inien sin d seit 
eini ge r Zeit mit dem Auswărtigen Amt im Gange, eben.so die Bespre 
chun ge n mit dem Reich sverk ehr smini sterium zwe cks Fahrplanerstellung ; 
d ie Verhandlung en sind als durchaus gi.instig anzusprechen. 

Auf Weisun g des Reichssicherheits-Hauptamtes liess sich der Be
rater fur Jud enfragen in Bukarest, SS-Hauptsturmfuhrer Ri cht er, vom 
s tellv ertrete nd en rumănischen Ministerprăsiden ten Mihail A n tonescu 
.cin personli ches Schreiben aushăndigen, dessen Fotokop ie ich d iesem 
:Schr eiben mit der Bitt e um Kenntnisnahme beifiige . 

Ich bitt e um Genehmigung, die Abschiebungsarbe iten in der vorge 
t rage nen Form durchfuhren zu konnen. Schluss des Berichts. 

RINTELEN 

D .C.F'.R.J., .vo.Z. IV, p. 120. 

Secret 
Nr. 954 din 19.8.1942 

Către 
BIROUL MINISTERIAL DIN BERLIN, PENTRU 

SUBSECRETARUL DE STAT LUTHER 

Rap ortul şefului Poliţiei de Siguranţă şi al Serv iciului de Sigu
ranţă clin 26 iuli e c~'ttre Rei ch sfiihr er-ul SS, în legătură cu evac uarea 
ev reilor din Rom ân ia, are următorul cuprin s : 

Pregătirile politi ce ş i tehnice în legătură cu rezolvare a proble mei 
cvreie~t i î n România, efe ctu ate de împuternicitul Oficiu lui Superio r al 
Sig uranţei Reichului, sînt atît ele avan sate, încît evacu area po ate î ncepe 
în cel m ai sc urt timp. S -a prevăzut ca, începînd din juru l datei de 
10.9.1942, evr eii d in Român ia să fie transportaţi succesiv în distr ictul 
Lubl in , unele cei apţi ele mun c[i să fi e ut i l i za ţi, iar r estul supuşi trata 
mentului spe cial. S-a pr văzut ca , clupă trecerea graniţei româneşti , 
ac e~ti evrei să-~i piardă cetăţenia. 

Tr atative le în legătură cu reg lementar ea [deport [irii] în Român ia 
sînt anga j ate de cît va timp cu Mini ster ul de Externe, la fel ~i convor
birile cu Mini sterul german al Comunicaţiilor, pentru înto cmirea gra 
ficului tran spo rtu r ilor ; ne_gocierile decu rg cît se poate de favorab il. 
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Din dispoziţia Oficiului Superior al Siguranţei Reichului, consilierul 
pentru probleme evreieşti din Bucureşti, SS Hauptsturmfi.ihrer Richter, . 
.:, primit din partea primului ministru român, Mihai Antonescu, o seri- 
soare personală, a cărei fotocopie v-o anexez, cu rugămintea de a o lu a. 
la cunoştinţă. 

Vă rog să aprobaţi efectuarea acţiunii de evacuare în forma pre- · 
zentată. Sfîrş itul raportului . 

RINTELEN 
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NOTA* 

din 22 august 1942 contra deportării evreilor 

Populaţia evreiască este extrem de al armată de presa germană'. 
externă şi internă - care , după ce declară că România s-a situat în 

fruntea ţărilor cu legi drastice anti sem ite, în loc să propună stăvilirea 
acestei avalanşe, sugerează, dimpotrivă, Rom âniei ca, în scopul de a deveni 
model desăvîrşit pentru celelalte ţări, să ia iniţiativa deportării tuturor 
evr eilor din Rom [rnia ; ca deportarea să şi înceapă peste cîteva săptămîni 
cu evreii ardeleni şi să sfirşească în anul viitor cu toţi evreii din Vechiul 
Rega t, deşi deportarea implică pi erderea bunurilor tuturor şi moarte a 
celor mai mulţi, şi deşi toţi aceştia nu sînt n i şte venetici, ci băştinaşi. 

In adevăr: 
a) despre cei din Ardeal şi Banat - isto ri cul Ort eliu s :L scri a ă s-au 

r aliat a rm ate i lui Mihai Viteazul, deci existau de sec ole ; 
b) desp re cei din Vechiul Reg at ş i Hajdeu 2 şi prof. Giure scu :J şi 

PhHippide 1, recunosc că cohortele adu se ele Tr.aian cuprindeau înrtre alţii 
şi locuitori din Pale st in a ; iar atît Regele Intemeietor cît şi Regele între
gitor au avut cuvint e de laudă pentru purt area lor în războaiele mod ern 
ale României ; iar în războiul de Reîntre gire, prin memoriul adresat 
Domnului Mareşal a doua zi după mobiliz area generală şi-au oferit volun
tar viaţa, deşi scutiţi de serviciul militar ; 

c) în ce priveşte pe cei 17 OOO evre i rămaşi în Bucureşti, ei au rămas 
după trierea efectuată în octombrie 1941 şi au fost găsiţj şi nevinovaţi şi 
utili economiei naţionale. 

:106 

1 Ort eli us, I storia Ungariei, Fra nkfurt , a nul 1665. 
2 Hajd eu, I storia toleranţei religioa se în România. 
:1 C. Giure sc u, Istoria Românilor, vol. I, p. 11 ş i 116,. 
~ Philippide, Originea Românilor, I, p. 8~6-857. 

Cum s-ar-putea -justi1ica deportarea tuturor acestora cînd ea a fost 
aplicată celor acuzaţi de cele mai atroce crime ? 

In adevăr, domnul Mareşal Antone c;·cu ·~ ju st ifi cat depontarea evrei
lor din Basarabia şi Bucovina ca o sancţiune pentru actele de duşmănie· 
ce aceşt i a ar fi săvîrşit împotr iv a armatei şi populaţiei române şi ca 0 , 

neces itate de a nu păstra în zonă de război un număr important de ele
mente nesigure ; iar armatele germane au justificat deportarea unora 
din tre evreii din ţările ocupate, prin atentatele repetate împotriva arma
tei ger mane etc. 

Nu numai că nici o imputare asemănătoare celei aduse evreilor · 
din Basarabia ş i Bucovina nu s-a formulat pînă astăzi ni ci împotriva · 
evreilor clin Ardeal şi Banat, nici împotriva celo r rămaşi în Bucovin a, . 
ş i cu atît mai puţin celor din Vechiul Regat, dar toată lumea a recu 
noscut că atît cu prilejul cedării un ei părţi din Ardeal cît şi după aceea 
atît evreii din teritoriile rămase - şi ceea ce este şi mai important _ 
cît şi evr e ii din teritoriil e cedate au avut o purtare ireproşabilă . si cum 
ci trăiesc la ceal altă extrem itate a frontului, iar numărul lor est~ ·aşa d . 
redU1s, e i nu pot oonist itui în n id o ipoteză un pericol, chi ar în caz de · 
război 1n această parte a ţării . 

D aseme nea, nici un act de sabota j identic sau măcar simi lar aten
tatelor din toate ţările ocupate de armata germană nu s-a semnalat nici 
în Vechirul Regat, ni ci în Ardeal ş i Bana t, ni ci în Bu covina. 

In altă ord ine de idei, deportarea ar însemna rezolv area precipitată · 
a problemei evre i eşti. 

Dacă prin imposibil Rom .'.inia s-ar găs i în faţa unor probleme care 
ar obliga guvernul să ia hotărîri potr ivni ce programului anunţat ele 
dom nul Mareşal Antonescu, atunci, dat fiind cele ce preced şi ce ur
mează, ar fi polit ic ca pe de o parte să se amîne pe cît posibil punerea· 
în executare a planului, iar pe de alta ca deport area să nu se aplice decît 
celor stabiliţi cla nd est in în România, celor condamnaţi pentru crime 
contra siguranţei s tat ului şi celor născuţi în alte regiuni dccît cele reven- . 
clicate d Români a ca fiind rom[meşti. 

In nici un caz n-ar tr ebui d eportaţi cop iii, femei.le şi bătrînii - adică 
cei sub 1 an şi cei peste 55 ani. 

Pentru amînarea executării deportării s-ar putea legifera emigrarea , 
evreilor, org anizîndu-se prin societăţi serioa se emigrarea celor sortiţi de
portării şi dîndu-se acestora un termen de cîteva luni. 

D.C.F.R.J ., vo l . IV, p. 125, 126, 128. 

*) Materia l elaborat de W . Filclerman. 
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-:Berater fi.ir J ud enfragen. 

Buk a res t, den 1. September 1942 . 

1cc 

AKTENVERME IU( 

Nac h Mitteilung von Her r von Ritg en h at er vom rurnănischen 

,:Ge heirnd ienst in Er fa hrun g gebracht , class cler reichste Jud e in Kisch inev, 

Schor, dem Marsch all 25 MilJionen Le i zur Verfu gun g gestellt habe, 

worauf ihm cler Mar schall in cin em Schreiben zum Ausdru ck gebra cht 

h abe, class er ein guter Rumăne se i. 

Fe rn er hab e der beri..ichtigt e Jude Baron Neuma nn aus Arad 400 

Million en Lei fur Zwecke der Arrn ee zur Verfi..igung gestellt, um dadurc h 

· clie in Auss icht genomrnene Aussi edl u ng cler J uclen aus Siebenbi.irg en 

.und dem Ban at zu sabotier en. 

D. C.F'.R.J., vol. I V , p. 145. 

'Cons ilierul pentru probleme evreieşti 

Bucureşti, 1 septe mbrie 1942 

NOTĂ 

RICHTER 

SS-H aupt sturmfi.ihrer 

După cum comurn ca domnul von R itge n, ca re a afl at de Ja Ser 

v iciul Secre t Rom fm, cel m ai. bogat evreu d in Chi şin ău , Şor, a p us la 

dispoz iţi a mareşalului 25 de mil ioane, la care mareşalul i-a răspuns, pr in

t r- o scri soa re, că es,te un bun român. 

De aseme nea , fa imosul baron evreu Ne urn ann, clin Arad , a pus la 

· dispoziţia arma tei 400 de mi lioane le i, pen tru a sabo ta astfe l p roi ectata 

depo r ta re a evr eilor clin Transilvan ia ş i Banait. 

RICHTER 

SS -Ha u pt s turmfuh rer 
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Bcr-ater fur J uclenfragen 
Buka res t, elen 11. September 1942 . 

Al(TENVERMERK 

netr: Untcrstaatssckretăr im Innenmini ster ium, General Vasiliu. 

Nach Mitteilung ein es ji.idischen Mittelsmanns hat er von gut 

unte rr i.chteten Jud en folgendes erfahren : 

General Vasiliu sei am 7.9.42 von einer Besprechung mit dem 

Marsc hall in Predea l wied er in Bu karest eing etroffen. Er habe bei dem 

Marschall ver su cht, gege n die Au ssiedlung der Juden aus Rumani en zu 

int,erven ieren. Der lVliarnchaH habe jedo:ch erklărt, da ss se ine Interv en 

t ion zweck los sei und die Juden hîn aus mussten. Vasiliu sei liber den 

Verlau f sein r Unt cr redung mit dem Mars ch all so verărgert gewesen, 

dass er am Mont ag niemand empfan gen h at . 

Am Dienstag, elen 8. Septernber sprac h ein e Abordnung von 7 

Schausp iel ern , unt er denen sich auch 3 J uden befai:iden be~ General 

Vas iliu vor, um for elen judi schen Regisseur Sandu Elzad. Reg1sseur am 

ji.idischen Theater în Bukare st, der link s eingestellt war uncl aus d~esem 

( :rund zur Deport ierun g na ch Tran sni stri en bes timn'.~ war , zu mt~r 

venie r en. General Vasiliu h at diese r Aborclnun g erk lart, dass er s1ch 

wunde re class sie for Juden int erveni eren. Alle Juden mussten aus

~ero ttet 'w erclen . Sie hătten elen Rumărn~n alle s wegge1:ommen , ihr e 

Gi..iter uncl ihr Geld . Vasiliu se i sehr energ 1sch gewesen. D1e Abordnung 

J1dtt e unve rri cht eter Dinge das Inn enminist er ium verl asse n mu ssen. 

D. C.F. T:.J., va l. JV, p . 168. 

Cor si I ierul pentru pro blem e e vrei eşt i 

:Cucure~ti, -- septembr ie 1942 

NOTĂ 

RICHTER 
SS -Haupt sturmfu hrer 

Re f. Subsecretaru l de stat la Mini ster ul ele Int erne, ge neralul Vas iliu 

După cum comun i că un age nt evreu , de la evrei bin e informaţi a 

ar a u rmătoarele : 

î n ziua ele 7.9.42, generalul Vasiliu s-a înt?r s la Bu~u~·eş ti ~u.pă o 

con vo1·bire avută la Pr edeaJl cu mareşalul. El a m cer cat sa rn1tervma pe 

lingă mareşal împot riva deportării evr_eilo~ "cli1: R"omâni~. Dar !na-reşa

lul i-a decl arat că intervenţia sa este mutil a ş i ca evreu trebme mde

părta ţi . Se pare că Vasiliu a fost atî t de irit at d: d~sfăşur~rea c~nvo1~

b irii cu mare sa lul încît în ziua de luni n-a vrut sa pnmea sca pe mmem. 

Marţi 8 'se ptembrie, genera lul Vas iliu a primJt o delegaţie ~e şapt: 
.ac to ri, printr e care tr ei evre i, pentru a interv eni m favoarea reg1zorulm 
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ev_reu Sandu E!iad, regizor la Teatru l Evreiesc din Bucuresti jn s cu 
onenta:e ~e simg ,a, . motiv pentru care s-a ş i hotărît depor,t~r~a ] · · -
Trai:isrnstna. Generalul Vasiliu a declarat delegatiei ca" se m ·r·" ~

1
. m terv1 t . · T t· .. , · 1 a ca rn. _n_pen ru evre i. ?,1_evre~1 ar t_rebui exterminaţi, întrucît ar fi luat 

: om~ml_~~ !ot~l, ~u:1un Ş~ ba:11: Vasiliu a fost foarte categor ic. Dele atin 
a fost silita sa paraseasca Ministerul de Interne fl r 'i a fi obt· t g · rezultat. .c c ,mu vr eun : 
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RICHTER 
SS-Hauptsturmfo hr er 

Arosimilul documentului nr. 101 
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EXPATRIEREA JIDANILOR DIN ROMÂNIA * 

A. - Dispoziţiuni gen erale. iin mesa jul său din 24 februar ie 1942 
cu ocaz ia ultimei. aniversări a în fiinţării partidului la Mi..in h en, Fi..ihrerul 
a pu s - în legătură cu ţinta războiului alianţei dintre comunis m şi capi
tali smul jidoves c, de a exterm ina popoarele ariene - prev es tirea sa ci"1 
în acest război. nu lumea ariană va fi nimicită , oi jidanul va fi ex terminat. 
,,Inl ~1turare a acestui paraz •it", a sp us FuhreruJ, ,,va fi rezultatul definitiv" . 
Drumul la aceasta e clar : el du ce de la excluderea jidanului din dome 
niul vieţii la scoaterea ş i expa trierea jidanului din spaţiul vieţii. Românja 
va putea privi problema jjdanilor numai atunc i definitiv soluţionată, cînd 
ultimul jid·m va fi părăsit ţara. 

B - Norme. Pentru expatr ierea jidanilor din România spre r ăsă
r.it, se stabil sc următoarele norme : 

I. Oficiul de expat rier e compete nt 

Spre a se ajunge la o eva cuare metodică a jidanilor şi fără dificul
tăţi în privinţa organizaţiei, se recomandă a însărcina cu aduce re a la 
îndeplinire a expat ri er ii pe Delegatul Guvernului pentru Reglementarea 
Problemei Jidanilor în România, ca singur organ conipelent şi răspun
zător. Delegatul Guv ernului se serveşte la îndep linir ea acestei acţiuni de 
departamentele respective şi celelalte autorităţi. 

II. Categoria persoanelor ce vor fi expatriaţi. Se vor expatria : 

1. Toţi jidanii care au fost înscrişi pe baza Decretului-L ege 
nr. 1091 din 16 decemb11i·e 1941 (recen sămîntul jidanilor), cu excepţi a 
celor din categor iil e mai jos enum era te. 

2. Toţi jidanii care nu s-au prezentat la recensămîntul ordonat prin 
Decre tul-Leg e din 16 decembrie 1941, chiar dacă fa c parte din un a 
din categoriile exceptate de la ex patri ere. 

3. Jid anii. foş ti. supuşi a) germani ; b) cehi; c) slova ci; d) croaţi. 
Aceşti jidani au pierdut cetăţenia anterioară pe baza legilor de expa 
trier e, decretate între timp de ţările respective. 

4. Nu vor fi expatriaţi deocamdată : 1. căsătorii mixte ; 2. jid ani i 
botezaţi pînă la 31 decembrie 1941 ; 3. jidanii supuşi străini, care posedă 
un paşaport valabil ; 4. jid an ii necesari economiceşte : 

a) care posedă un certificat elib erat de preşedintele comisiunii , de 
cont rol asupra situaţiei de mtmcă a jidanilor, cu excepţia patronilor sau 
proprietarilor de întreprinderi ; b) medici, farmacişti, ingineri şi chi-

mişti jidani. 
5. Jidazi,i a},în . vîrs.tă •. de peste 65 de ani . ; b) în vîrstă de 60- 65- ani, 

cu o infirmitate deosebită, fiind incapabili pentru transport. 
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La căsni iile Jidăneşti în 1care o parte e ş; ub 65 de ,ani ş i cealaltă 
parte peste 65 de ani, nu se va pro ceda deocamdată la evacuare de ase-menea la copiii acestor căsnicii sub 14 ani . ' 

La evaduarea familiilor se va evita separaţ i unea soţ i lor ş i copiilor s ub 14 ani. 

6. J.idanii care au : a) următoarele decoraţiun i mil itar e: Virtutea 
Militară ; B~r~ăţie ş i Credinţă cu spade ; Meri tul Militar cu Spade; 
Steaua Roman1 e 1 cu Spade ; b) m erit e deosebite (me mbrii din Garda 
Naţională Ardeleană 1918/1919). 

7. !id~n ii _care funcţi?nează ofic ial la Oficiile de Circumscrip'.,ie ale Centr ulm J1darnlor (preşedrntele cu 2 memb ri) . 
III. Bazele legale. Ca bază legală a expa tri erii e necesară publ icarea, 

resp . decretarea următoar lor ordonanţe, r es p. leg i, î na int ea actiun ii de .expa tri ere : · 
1 - Ordonanta poliţienească pentru int erz icerea oricăror călătorii penlru jida.ni. ' 

2 - Ordon ant a poliţienească pentru 'interzicerea. schimbării domi-ciliului ; · 
3. Legea pentru _pierd erea. celăţeniei române, pe baza unei dat e fixe ş i dedara .rea. p terderu de a.veri în folosul statului român · 

. 4 .. Lcg_e a ~u _bsecretarului ?C Stat al Româniză/ii, care d isp un e p1 elum_ea. Şz. a.dmznistr~rea. bunurilor şi celorlalte averi jidoveşli, intrat e 
111 patnmomul Statulm Român. 

.· ry. Orga.n~zc__irea.. 1. Lagăr de lrecere. Spre a evit a ca jidanii eva
:uaţ1 sa soseasca 1n urma călătoriei lun g i într-o s itu at ie de istovire f izică 
rn l~g?rele din. răsărit,, se . recomandă Jnfiinţarea u~ui lagăr ele trecere 
pe l 11:11a Pa?can 1 -C:ern~uţ1, sau în aprop iere ele Cern foţi, în ca re ji dan ii 
vor f i cazaţr 1- 2 zile ş1 apoi transportaţ i mai departe spre răsărit. 

La înfiinţa rea lagărelor de trecere se vor avea în vedere urm ~ttoar ele cornsicler ent e : 

a) te r enuri de fabrici, r espect iv cl~tdiri ele fa bri ci nefo los ite, cazărmi et c., oare pot fi fo losite ca 1agăre de tre ce re; 
b) capac itatea 3 OOO de jid ani; 
·c) ,amenaj area un ei staţiuni ele s-ubs isiten ţă ) i i nista l,a ţiuni sa nit are. 
2. Transportul. Transporturil e se fac cu cite 2 OOO de jid an i. Căi le 

Ferate _ Germane (Reic hsbahn) pun la. dispoziţie pe tot tirnpul e:x:patrie rii 
niatenalul rulant (va.goane de mărfuri înc hise şi loconiotive) ne ce sa.re 
penlru transport. Mers ul r-espeicti v al trenur i [,or se va st albi li d e ·oomun aco rd cu C.F.R. 

Centrala jid an ilor şi Oficiil e ei de Circumscr i pţii pot fi înrolate la 
pregăti.rea şi execu tarea transporturilor. 

Echipamentul _jidanilor: 1 geamantan 1sa,u o raniţă ou ohiiparmentul 
n ecesa r ş i an um e : 1 pereche de bocan ci de lucru ; 1 pereche de c iorap i ; 
2 cămăşi ; 2 izmene ; 1 haină de lu cru ; 2 pături de lînă ; 2 garnituri de 
lenjerie de pat ; 1 castron ; 1 pahar pentru apă ; 1 lingură şi 1 pulovăr. 
Hrană de drum pentru 14 zile . 
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Este oprit a se lua pe drum : efecte, devize , carnete de economu 
e tc., obiecte de valoare de ori ce fel (aur, argint, platină, cu excepţia veri
ghetelor ) şi inventar viu . 

lnainteia plecă1rii tr arnspor turilor se vor fa 1ce rpe,1,chezi,ţii d1Upă ar m e. 
muniţii, explozibil, otravă , devize, bijuterii etc. 

3. lnsoţirea transporturilor. In fiecare tren de transport se va re
partiza o eohi,pă :de în soiţi re (mHitari sau j,a,ruda['mj) ca·re va f.i înz,eistr:a,tă 
cu toat€ ce le neicwa1re. Oon1ducăitoru'1ui echip ei rde îrnrs·oţi,r.e i :se va înmî na 
pe n tru Oficiu~ ,de destinaţie a tr.ansipo1rtiu1ui o listă niominală în cluiblu 
exe mpl-):lr a peirOOane:Lo,r care fac parte ,din transp ort. A'1te două exem 
plare se vor înainta diupă pl ec:are,a tran &portiului DetLeg.atµ ,1ui Guv er m.1lui 
pentru Regle menta rea Ptrolbliem ei jidanilor din R10llnânia. În liJstele de 
tr:a-n sp o'l't se v.a in1di1oa in afară ele datele peirlson ale ş i prrnf•es iun ca f ie
cărui·a. 

P,entru ext:,cut area în ondine -a tra n.r~porburUor s·e va :1)01,m a cîtc o 
(!Chipă de conducere de 'tran sport, care Va dese mna clin SÎnul ei pentru 
fie care vagon cîte un rînduitor cu o eşarfă la braţ. 

A,oest i rînduitori sîn t respo nsabi li pentru m€nţin erea lini.ştii şi or
dinii în timpul călătiori€ i ş i cu:răţirea vagoanielo~· după părăsirea trenu
lui. Echip ei de însoţire a transporturHor i se va repartiza cîte un îngri
jitor ji,dan pentJrru boln avi, respectiv un san i ta,r cu mat er ia lul nec€ sar. 

4. Predarea. trctnsporturilor. Pr edar ea transporturilor se va face la 
graniţa Guvernămînt:Jului General - R omâ ni a, Sta ţia de Frontieră Snya
tin. Pr elu ar ea transporturilor se va face de către poliţia germană de si
gur-anţă. Conducătorului comanda nt a-l poliţiei germ ane . de siguran ţă i 
se va înmîna de căitre şefo l echip i ro mân e ,de ÎJ11s,oţi re h sta de transport. 
prevăzută sub punctul 3. 

V. Dispoziţiuni fina.ncia.re : 

Toa.te cheltui elil e necesare la expatr ierea jidanilor din Români a vor· 
fi suportate de jidanii din România. Răspunzător pentru finanţarea 
acestui proiect es te Centrul Jidanilor din Rom ânia, cu sediul în 
Bucureşti. 

Bucureşti , la 15 septembrie 1942. 

D.C.F.R.J. , vo!. IV, p. 197-202. 

(:ss ) RICHTER 
SS-Hauptsturmfohrer şi 

Consili er pentru probleme jidăneşti. 

"' Plam.11 elabor a t de SS Hauptstunnfi.ihrerul Richt er în vede rea cleport.i\rii 
evr ei lor din România. 
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OE N11RAI.JA EVRE ILOR DIN ROMÂNIA 

DOMNIEI SALE 
DOMNULUI 1MPUTERNICIT AL GUVERNULUI 
PENTRU REGLEMENTAUEA REGIMULUI EVUEILOR 
DIN ROMÂNIA 

Avem .ono ar:ea a v;;'t ,supune r esp ect uos următoare•le : 
fo ul'tim a vr e:me s-.au lu a t de către :autorităt i mă1suri de sa niction are 

preşe:dinţilor şi m elnbriLor Ofic.iilor Judeţene ş l Camuni1tăţi1Lo;r , sub di
ferite pretexte, în spe:cial sub înv inu ir ea că ar fa ce inbervenţ1uni pentr u 
evrei. 

Unii dintr ei au si fost internati în lagărul de la Tg. J iu sau 
deportaţi în Transn istri a : deşi nu li se · poate adu ce o învinmre serioasă. 

i nt re cazuril e întîmplate în ultimul timp, cităm următoarele : 
1. La Oficiul Judeţean Buzău, a fo,s_t int erna t la Tg. Jiu dl 

Rapa port, preşedintele ace lui Oficiu, pentru „insolenţe faţă de autorităţi 
şi insinuare în aj utor area ilegală a core ligionaril or săi, abuzînd de 
funcţia sa". 

·2. La Comunitatea din Buzău, Adlcr J acq ues , preşedintele aceste ia, 
a fos t deportat în Tr ansni stri a, pe motiv că ai fost in culpat în toamna 

nului 1940, într-un proces comuni st , deşi Curt ea Marţială dăduse un 
ve rdict de achitare. 

3. La Oficiul Argeş, au fost deportaţi Eli as Iosef, secre tarul genera l 
Oficiu lui ş i Branssolin (?) Mauriciu, m embru al Oficiulu i, ambii ca 

,,suspecţi" . 

4) La Oficiul Judeţean Gorj, preşedintele H. Mohnbl at t .este ame
ninţat de Oom andantul Cerc ului de Recr utar e cu deport area in Tran s
n.istda , pe ,motiv că ar fa ce „intervenţiuni pentru evr ei" . Faţă de această 
situaţiune , d -sa a ,cernt teleg ,rafi c să-i fie primită demisia. 

~) La Oficiul Judeţean laşi, preşedintele este de asemenea ameninţat 
se rios cu int ern area . 

Ne per mit em a arăta că învinuir ea de „intervenţiuni pe ntru evr ei" 
. ·au ,,·ajutonar ea i1eg,a1ă a •coreligion aril,or" nu poate fi serioasă , fiindcă 
preşedinţii şi m embrii Oficiilor Judeţene , pr in însăş i natura funcţiunilor 
lor, au tocmai m.enirea - prin Regulam ent chi ar - de a int erv eni la 
.lutorităţi pentn1 rezolvarea ches tiunil or evre i eşti. 

F.a·ţă d,e situaţia ,care ·-a .crea t în ultimul timp coniducătorHor orga
nclot · Centralei, sîn tem ameninţaţi de a râmîne cu Oficiil e Judeţene 
de.completate, deoarece greu se vor găsi înlocuitor i a i celor sancţionaţi 
d.e al<1.liotităţi. pentrn modul cum îşi înd eplin esc funcţiune-a. 

21.41 

" 
DOM.NIEX SALE . 
p OMN'ULUI XMl'UTERNIOIT AL GUVBJUHJLUI 
PENTRU REGLEMEN!UREA !IBGIMULUI EVRE 

·>DIN ROM.ANIA ·· .... 

Avem o.noarea a vil at1pune " re spectu os urm!H oe rele: 

;11 ~ltimn vreme a •au luot de către a11torităţ:l măsuri 
de snncţio , .a re a pre1Jedinţilor i;ii meo1l;,rilor Oficillor Judeţene 
Qi uoinun:l Hi ţilor, s ub di fa rite pr etext e, în epecia;!. oub învi
nuirea cti f.tr face intcrvenţi uni vent1·u e vi·ei: 

Unii di n·tre oi cm şi foo~ int erna~ i în lat3tir ul delâ 
Ta , -J iu oau deport~_n ~n 'J:':renani stria, aet}i nu 11 se poate adu.

, co o. învinuire serios.au , 

l.tltr~ oazui·ile Ţntfunplate în ul ;timu,1 timp , oit urn ur- : 
·,. 

lÎ: L;t Of:icHu JtdÎţean nuzi!u1 'a, f~st :tnterw t lu tg, -
V J;l.u DL liapap or1i, \ prP.ijl!din ·e e ocelu{ Ofiei_µ , pentru "in1;1olenţe 
ta:ţd de au·tori t,ă.ţL ş; io s).mm re în o.ju to.ra.rNl ile go.l ~ a ooreli-
g:t.o.11arilor ţi&i, -0.bJ1Ztt nd de funcţia ea ", · ,, · · 

' 2/, la Comunitatea din Bu?.i!U, ·Adler Jacque s , pre!]ed:!.n
tele e.c..ieteia,-a foeT'aupo.daî în Tr imeni -atri a , pe moti v oU a , 
fost inculp at :i11 toamna anul ui 1940 , intr •un p1·ocea oomu.n.iet, . 
deşi Curtea Mar ţ:l,alil dijduae un varq.iot de achita .re. · 

~ €.t.· 
. 3/, Li.: O!Jciu,l Ar:feş, au fost deportaţi l~r{ · 

Ioa ·ef, se·or etat:uI geoo;i·al a . O:fioi ului şi ~e·u ., .. 1 o1 nise:r , memllrl 
ioiti lu .l., uwo:ţi . oa )teu,fllpeoţ:l ". .\ ~~ ltto.u.w<...'.. 

. ,~;:~~;l.~(trt~;~~~~iaa!ier~~o·~o~., d~ri~~~~~!~;~ ~~1Jd~~;t:;· 
.? rda .S:x1 Tr1rnşnist'i'la/ :p'inmotiv oă ar f a ce "intervenţiu.ni pentru ·.:. 
!,evrei '); }'i,ţ!i de o.oeMtâ s:J,tuaţiune , D~pa. a qerut t ~les;ri:,:fio au-,i 
< f;J.e · 11:diiiit11 deU\i sia , ,' ...•. ·.,. •. ··. 

. '• ... ' 5/ . . fo O:Uoi ~l J~G:t.ean Iaşi , p;reşedl.nte'le est e de&ee-
lll.enue. ·arae ninţB,~se.cio11 ou Internarea. · ' , ' 

'tie ~ nn:i tem a arlta olt i nvinuireo. de "intervenţiu.ni 
pentru ev;rei " rou "ajt.1torarea ilegalii a oor elig ionnril or " itll 
poate ţi 11er:j.oais~, fiind9!i preşedinţii şi membr;l.1 Ofioiilo'. Jl).
deţto.e , priri ' înollfii nat.ura fut1oţiruiilor lor, au ~opinai menirea 
~llrin' i,egulo.went chiar ,- '<le a iffterven i la · auto:ri.taţi pentru 
r e~ol varea oheeti?:tlilor· evr,eeşti. 

J';ţtj a; l):Î, t~aţiâ O~~. \s .. 'a or eiat } .~ ul timu,1 timp . OOTJro 

qrilor; .· ... r ·Oeiit:relei; !ii.mieri. wiielri1iţa ţi ae a r limâ.nc, 
e;iile iJ .. i,(! 4.r·~oblltl?leo'lia:te ·, â,eoaraoe greu ae vor „,a ei 

. 001rito:r:j. . .,:ţ , oelor san,rţ1onaţ::l; •,d,t autoriti:ţi r,entru r.,odul Oljll 
5.t}i :Îildopli.neao funo~iunea , · .• ..... ···. · y./t ·,.,. . .. ·o::... . .,, .. ·,_: 

ş:!, 

Pa.csimi 'lul .docrumentului nr. 1.03 



Vă rugăm să binevoiţi a exa mina această situaţie şi să avizati asu pra 
măsurilor de îndr eptar e necesa re. · 

Primiţi, vă rugăm, asigu rarea deosebit ei noa str e consideraţiuni . 
Secretar gen eral, 

[19 sep>t. 1942] _Dr. N . GIN GOLD 
l'J.C.F.R .J., vo l. V II, JJ. 109- 110. 
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PRESA GERMANA ŞI DEPORTAREA EVREILOR UOMÂNI 

Presa germană - externă şi internă - după ce laudă Rom ânia ele 
a fi adus cele mai dr ast ice legi împotr iv a evr eilor , o invită să urm z, 
a serv i dr ept mod el şi dascăl ţărilor europ en e, dcportî nd de inelată pe 
t?ţi evrei.i din Ard eal şi Banat, iar în cursul anului viitor, pc toţi cv r ii 
dm Vechml Rega t, aşa încî t, la sfîrşitul anu1ui 1943, să nu m ai exi ste 
ni ci un evre u în ţară, deşi recunoaşte : 

a) că erau in exac te afirmatiil c că în Româ ni a trăiau mili oan 
de evre i; · 

b) că Român ia şi-a red us în 2 an i populaţia evreiască de la 73S 032 
la 292 409, inclu siv Dorohoiul si Bucovin a · 

c) că Rom ânia a aplicat· celor răma;i cele mai drast ice legi ant i
evreieşti. 

Vom examina probl ema deportării sub aspectu l demogra fic econo-
mi c .i politic, int ern şi xtern. ' 

I. ASPECTUL DEMOGRAFIC 
a ) In Rom â nia 

Populaţia 
Cum evreiască s-a redus Afla ţi în ţară la 

în 'Româ n ia numărul e vre ilo r 20 m ai 1942 
Ma re 
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Aces te cifr e sînt în accepţiunea rasistă a cuvîntului, căci cifr a de 
290 409 in clud e şi pc evr eii botezaţi, pe cînd cifra de 735 032 din 1 ianu -
ar ie 1930 includ e numai pe cei de r eligie mozaică, aşa :încît după crit eriul 
relig iei, proporţia evreilor a scăzut şi mai mult, încît se poate spun e că 
a fost redusă cu cel puţin 660; 0, adidi cu două tr eimi. 

Astfel fiind, invitaţia ca Rom âni a să devină dascălul Europei ~i în 
ma terie de deportă ri este lipsită de obiect, întrucît iniţiativa îi aparţine, 
di n m ome nt ce ş i-a redu s populaţia evreiască. cu 660/o, din care jumătate 
p rin d 'portări. 

D.C.F ./'U., v ol. JV, p. 244- 245. 

W. FILDERMAN 
22 sep tembri e 1942 

Dll~EST:IUN~ A GENERALĂ A CĂILOR FER ATE ROMANE ;,'·, 
D I R E C Ţ f"U N E A 

, I , A.fJ ,·~ !1,i' J) i,. tt Ht't • 

n:r t:~<>: n,:,ntte.'\ Ml"' ,C:t:-tH C F R~' .t ~J 
~~f~ .\.k '"' "(t:'11 6 , I l t"( I SDI, • l!twcu .t&IJ}.J 11, 

Fa~s irni<lul doc.um entulu i nr. 106 
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DECRET LEGE 

·privind exclusi v evreii clin regiunile afectate de deportări în masă 

Se in stitui e pe deaps.a cu mo ar t ea pe ntru evre ii de amb e se xe , 
·p s te 15 ani, deportaţi în Tra nsni str ia , ca r e ar rc v ni în mo d frau dulo s 
în ţară . 

Cei car e în lcsn sc cr im a se pedepsesc cu mun ca s ilnică de la 
:·c::·- 25 ani . Aceeaşi pedeapsă es te rezervată inst iga tor ilor, compl icilor şi 
.tă i nuitorilor. 

D .L. n r . 2786, din 22 sept . 1942, M.O . n r . 221. 

M. Car p, C.N., v ol . 11 I , p. 398. 
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DIRECŢIUNEA GE NERA L!\ A CAILO R FERA TE ROM AN E 
.DIRECŢIUNEA MIŞCARII 

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

Dlui Radu Lecca 
l mputerni citul Guvernului pentru 

afa ceri evreieşti 

nr . 896/212 C-0 1. SIC. 
Bucureşti, 2.3 sep temb r ie 1942 

A V'em onoare a vă -a.duce la ,cunostintă că Dir ect iunea CF Ger m ane 
·o st Berlin a conv oca t pe ntru zil ele de· 26.:_28 se p ten~brie 1942 o confe 
Tinţă la Berlin, p entru înto ·omi rea oral'e lor t rnn 1l1rHor spe ciale cu evre i 
din Ro m ân ia în Guvernămîntul Gen eral. 

P,enrt;ru ca delegaţii noştri la acearstă conferinţă să fi e în măsiură 
·a lu a o hotărîre în această ch estiun e, cu onoar e vă rugăm să bin cvoiti 
.a n e comuni ca ca r e es te progra mul in to cmit . · 

Di rec tor gen era l , 
(ss) ind es cifr albil 

Dir ectorul mişcaru, 

(ss) ind etscHrabi-1 
D .C.F .R.J., vol . IV, p . 250. 

:2 18 
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24 se pt embri e 
4754 /R.D.L. 

DIRECŢIUNEA GENERALĂ A ,CAILOR FERATE ROMÂ NE 
Direcţiunea Mişcării 

La adre;s,a dVJs. nr. 896/ 212 cOl.S IC, avem on oare a vE°t fa ce c_uno sc ~t 
că domnul Mareşal Ion Ant on esc u a ordon at ,,,că eva~n:are a evr ei lor _din 
tară se pregăteste în cele m ai mici amănunte de Mm1•s.teru l Af aoenlo r 
in tern e, pe ba:o; indi1caţiunilor date de domnu~ Mih ai Ant~ ne ~cu '.'· 

Vă rugăm deci să vă adrcsaţi _ri - ntru s~l1:ţ10nare~ c~ cstn~ml or ce fac 
obiec tul adrese i dv s . ma i su s 111 cnţ10nate , M1m sterulm Afac eril or Int er ne. 

D.C.F' .R.J ., v ol. IV, p . -252. 
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împu terni citul Guv ernulu i pen tru 
re glem enta rea r eg imului evr eilor 

din Româ ni a 

RAD U LEC CA 

PROCES VERBAL 
asupra conferinţei ţinute la Berlin în zilele de ,26 şi 28.9.19 42 

privitor Ia evacuarea evreilor din Guvernăm13tt!l General 
·ş i ex pedier ea evr eilor din România spre Guvernammtul Gener al 

S- au lu at în discuţie : 
1) Ev ac uarea a 600 OOO evr ei. di~1 Guv e: n~m!ntul Ge ne:a l: 
2) Expedi er ea a 280 OOO evr ei dm Rom ama m Guv ernammtul Ge 

ne ral. 
La ipunictul 1) Tr ansporturi uTge nt e propu se ide 1că1re şeful Poliţiei 

d e siguranţă şi de către S .D. şi anume : 
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2 tr enuri zilni ce de la di stri ct Wars chau la Tr eblinca 
1 ,, 

" Radom 
" " 1 

" Krakau Be lzec şi 
1 

" " Lemb erg 
" " s:1 fie efec tu a te cu cele 200 vagoan e G pus e deja la dispoziţie pentr u acest scop Gedob după cum va fi posibH din pun at de ve dere al ex plo atCiri i . 

După termin area r econs 1truirii lin iei Lublin-Chelm, aoeasta în
seamnă prob abil de la 1 noiembrie 1942, urmează să ple ce şi celelalte, la fel tran sporturi ur gen te ş i anum e : 

l tr en zilni c de la distri ctul Radom la Sob ib or 
1 ,, ,, Lublin nor d la Belzec şi 
1 ,, ,, ,, ,, ,, 1nitt e la Sobibor 

după aum v,a fi posibil d in p unct de vede re al exploatării şi stă la di spoziţie număru l de v,agoane G cerut. 
Se pre supu ne că , după slăbirea trafi cului de ca rt ofi, ser viciul de va go ane speciale va ,avea pos ibilit atea să ce deze Gedob vago ,mele încă necesare aces tor tr enuri, aşa că mişcarea tratată, după cum s- a cer ut de către 

propunător , se va put ea te rmina 'În aces t a n. 
La pun ctul 2) Căile ferate române au comunicat telegrafi c în ziua conferinţei că nu pot lua parte la această conferinţă din motive ele serv iciu ~i au rugat amÎnarea conferinţei. 
Conferinţa ţinută fără reprezentanţii căilor ferate a dat următorul rez ultat: 
Staţia ele pl eca re în România a trenurilor speciale este Adjud pe linia Ploieşti-Cernăuţi, staţia de frontieră spre Guvernămîntul General es te S niatyn, staţia ele destinaţie este Belzec. 
S -a avut în vedere ca la f ieca re două zile să circule un tren specia l compus din 50 vagoane de marfă şi un vagon călători (pentru însoţitori) pentru transportul a 2 OOO persoane. Pentru a se evita curse goale, se vor 

întrebuinţa vagoane de marfă acoperite germane, care se afJă sau vor sosi în România. 
Repr eze nt antul ge neral al cfolor fera te ger m ane din Bucureşti es te rugat a aranja cu C.F.R. p un erea vagoa nelor la dispoziţie pentru efec tu area tra nsporturilor şi acea,sta, probabil, cev,a m ai tîrz iu de d it ,a fost in 

tenţi onat, în înţelegere cu T.K. Bucureşti şi cu WTL. Sud Ost. 
Pr edarea tr enurilor speciale de către C.F .R. se va fa ce din tin1p în zilele de circulaţie , de aco rd cu Ge dob (Direcţia Căilor Ferat e German e Kraka u), aşa ca ele să poată pl eca din Sniatyn în direcţia Lemb erg ora 1,03. 

(ss) KLEMM 

D.C .F.R.J., vo l . X, p . 237-·2 38. 
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109 
Nr. 22,28 din 29.IX.1'942 
INSPE CTORATUL J AND . TRANSNISTRIA 

Către 

LEGlUNEA DE JANDARMI 
MOGHILEV 

Binevoiţi a .cunoaşte că dl guv ern a tor a aprobat ev,acuarna a 3000 
evr ei din Mogh ilev la P eciora. 

Veţi lu a cont act cu dl prefe ct a1 judeţu ~ui şi veţi lu a imediat mă
suri de ,exec ut are a aceste i ev,acuări . 

IVI. Carp, C.N ., vo l. III, p . 367. 

1t o 

Nr. 1376 din 26 octom bri e 1942 
L EGIUNEA JANDARMI MOG HI LEV 

Colone•l (ss) ILIESCU 

Către 

INSPECTOR ATUL JANDARMI 
TR ANSN IST RI A 

Am ono ar e a raporta că az i 25 octombri e 1942, am tr imi s în l agărul Pcc iora un număr de 200 evr ei . 
Ou aceas tă ocazie ,am consta tait că un numă,r ele d 11ca 50-6 0 ev re i sînt din cei trimiş i cu primul lot şi ca re au fu git în apoi la Moghil cv. 
Toată operaţi un a noastră de vacuar ~ es t~ zadarnic i'\. deoar ece nu ·")tim prin .ce mij loace numiţii reuşe6c a se m a!J)Ol3 la MoghLle v . 
Faţă d e cele de mai ,sus, vă rugăm să bi,ne,V1oiţi a disp un e . 

M. Ca rp, C.N., vo i .. III, p. 368. 

Com and an t . Leg . J and. Moghil ev 
Maior (ss) ORĂŞANU 
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F1acsim iJul docume ntului nr. 111 

Berat cr fur Jud enf nge n. 
Bukare st, dcn 30. Okto ber, 1942. 

111 

Btr. Deporti erun g uer Jud en nach Transni stri en 

I. VERMERK 

Von cin cm schvvcizcr Journali sten wurdc folgc nd cs beri cht et : 
,,Anlălss•li ch der Jet z1ten Versiehi ckun g V:On Jud en niach Tran sn istri en· 

sollt c a;uch cler Philologc Barbu Lazarcanu (Laz arov ici) vcr h aft et uncl' 
dcporticrt w rclen. Der Poliz eikommi ssar liess ihm jedo ch zwci Tagc Zeit 
«um sein e Si1Jua:tion zu arr.angier en». Lazarea ,nu wanJdte sich hiierauf an 
de:n ihm bcfre und ete n bekannt en J\rzt Dr . Victor Gomoiu d r se in erseits 
wi ·der bei der Konigin-Mutt er Helene în bedeutend em An sehcn s teht . 
;omo iu, der so anstăndig sei, class er ni cht habe glauben konnen, class 

m an die Juden so schle chit behandle, habe siich dann per sonli ch auf die· 
.Strada .Sft. Ion Nou begeben und sich vom Elend d iese r Arm sten d9rt 
a n Ori und SteUe pensonl iich -C1berzeu gt. 

Hi erauf hab e sich Dr. Gomo iu sofort mit cler Konigin-Mutt er und 
clicse mit dem Konig Micha el în Verbin dung gesetzt. Dic Mutt er hab e 
clem Konig gesag t, class es seine Sch anide se i, wa s man . in die sem Land e
m it den Mensch en tr eibe und class sie dies weiter nicht mehr mit anse
hen konne, um <:-omehr, a1s der Konig ihr Sohn und des:sen Name în der 
Ge schicht e Rumăn iens dauer111d mit den an den J,Uiden begangen en Un
taten gebunden sein werde, sodass seine Regier ungszeit als d ie -«Mi- 
chae 11's des Schreckl iiehen» benannt wer~den wu rde. Die MrutJter hătte dem 
Konig ganz ernslthaft in Au s1Si10ht gestel1lt, dass •sie s•ofern e die Deporti e-
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ru nge n ni 'Cht sof 1ort eing,es tellt wCu:fden, das LanJd ver%s1sen wurd e . Der 
Ki::inig habe siich dar>auf mit dem Ministerprăsidenten Miha i Antones cu 
in telefoniS1che Be ziehun g gese tzt un d dar au f hin h abe der Daeur -Mi
ni ~ie rr>at stattgefunden, n a,ch weliche ni cht nur die Verh af teten sofort 
e ntl as..s,en worden , s,ondern daz u auch nn ch ein Ko mmuni que vom Pră
sid ium herau sgege ben worden se i . 

Von den in der jiing sten Zeit deporti er te n Jud cn sc ien m ehr er e 
Hundert t eilw eisc von den Dcut sch en und tcil wcise von den R um ~in en 
ber eit s crsc ho ss en wordc n" , 

D .C.F .R.J. , vo i. IV, p. 314-3 15. 

Con sili erul pentru probleme evreieşti 

R eI. : Depor:tarea ev r eilor în Tr>ansiniistri a 

I. NOTĂ 

RICHTER 
SS -Haupt sturmfL ihr cr. 

- B u cureşti, 30 octombr ie 1942 

Un ziar is1t e:lvieţi,an comunică urmă toarele : 
„Cu p ril ejul ultimului tranisp-nrt de evr ei spre Trarn sni<.c:tria, urm a 

să .fie a res tat şi dep or.tat şi fiDolog ul Barb u L ă zăr e ,a nu (Laza ro
vici). Comi ,siarul de poliţie i- a dact totuş i r figaz ca, ,,în cur s de două zile", 
să-şi ara njez e situaţia. Dr ,ep t ca re Lăzărearnu s-a adr esat cu no scu:tu l ui 
mediic Vi ct or Gomoiu, cu care e p ri eten, şi car e, la rînid ul lui, es·te fo art e 
bin e vfizu:t de regin a marn ă Ei}ena. Gomoiu, om ,atît de cum secade , în cît 
.nu-şi putea im ag in a ·că ev r eii sî nt atît ,de pen~:e,cuta ţi, s-a du s pe 1,son al 
î n s tr. Sf. Ion Nou * pentru a se convinge p er son al ş i la faţa lo cului de 
·starea j a1niică ,a aicesitor neferi ciţi. · 

Dr ,ep t car ie dr. Gomoiu a luat im e1diat legătura ,cu r, g in a mamă , 
far aicea1s•tc1 ou regele Mih ai. Mam a i-a spu s r,eg,elu i c21 es be o ruşin e ce 
se întîmplă cu o,amen ii în aceasită ţa ră ş i ·CU ea n u m a i po a:te suporta în 
cont inuar ,e, cu atî t m ai mult cu eî't regele - fiul ei. - ş i num ele să u 
vor fi mereu }egate în i·storia Român iei de crim ele comi ':e împ otr iv a 
evre ilor, iar domnia sa va fi numită m ama lui «Mih ai cel Cumplit ». Ea 
i-a r fi pus foarte se riors în vedel'e re g,e-liui că , daică el portăr ile n u sînt 
imocl i,at sisrta:te, va părăsi ţara. De ept urm ar e, r ege le i-a telefonat num ai
decît pr imulu i mini s tru, Miha i Antone scu, şi în ,c ofose,cinţă a avut lo 
un c onsiliu de miniştri, în urm a căruia nu num ai c21 arestaţii au fost 
eliberaţi, dar s-a dat şi un comuni ca t al Preşedinţie i . 

Dintre evr ei i deportaţi în ulltimul t imp , cîtev ,a s,ut e a u fo s1t împuş
:caţ i p art e de ger m ani , parte de români" . 

RI CHTER 
S.S. Haupt st urmful1r er 

* Se a re în vede re o clădire în ca re e rau concentraţ i evre ii bucureş te ni, 
în a irn.te de depor tarea lor în Tr an sni s tri a. 
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22 decembrie 1942 ,., 

Evr eii din Tran sni st ri a m or pc cap ete . Autorizaţia de a strîn g d e te 
u, atc• a fo st urmată de ce r e rea Centr alei de a se autori za cx pcd i rea L:iră 
ta xe de vam,'.i, dar de dou 21 l•uni se aşteaptă aprobarea ş i Cr 21ciunul a 
<;QISi t . 

Se zice că 5 OOO de evr ei d in Bu cov ina , ar urma s.'i fi e tr imi si la 
mu nca de folo s obş t sic - în Tra nsn istr ia ş i în Basarab ia - dar c21 'acei 
care vor plăt i cit I 00 OOO Jei s tatulu i ş i cîle 50 OOO le i lui Cun ard Star 

aco n t asupra emigrării - vor fi dispensaţi ele mu nc21. 
E vr eii r21m aş i în B ucov in,a , g ra ţi e i nterve nţ i e i dlu i pr in, m ini stru 

în urma aud i enţei din o tombri c 194 l - ·1u pie rdu t toată av er a 
mr1bilă ş i imobi l ă. 

De und e su ia 500 OOO OOO lei pentru stat ş i 250 OOO OOO pe ntru 
Cu nard Star? 

23 de cembrie 1942 

Dr. Gh i :--gol ci a fost p r imi t în aud i e nţă de dl Lcc ca . I s- a sp us în 
rc n 1m aL: 

1. Evre ii d in Tr ansn ist ri a vor put ea mun ci ; s-a u dat in stru cţiuni. 
2. Com isia va pleca de :înclati'.'1 să d is tr ibui e efec te, unelte, etc . 
3. Nu se pot ad uce toţ i , clar se vor aduce 3 000-4 OOO or ig in a ri clin 

V. Reg ,at ş i Bu covina după .tr ie rea ope rată ele dl Le cca. 
4. Dacă Comi sia int ermini ,c;t ri al21 nu va r ezo lva repede h e,s,t iil e , sC, 

se v ie d ire ct la d-s n. 
5. /\ mni st ia pentru pa ltoa ne va ve ni . Centrala să p ropu n21 o .sum ii 

globalei. 

P atr ia rhul Ni code m a demisionat ca prot ec;t co ntr a masac r e !or . ., a 
fost arestat ac<1st1 s i B21la n l- a în1'ocuit. l:311lun a dem ision at la Ei cler . 
od; 1tei cu . Arh im an dr itul Ser i ban ca re fu sese num it d irecto r al Semin a
rulu i Odesa . 

Altă ştire i m,portantă es te M1pr im c1rca zia ru lu i anti som i1t „Porun ca 
Vr emii " s i crea rea une i poliţii spe cia le penlru a menţ i n e ord inea ... 

JJ.C .F .H.J., vo i. 111, 71. 405. 

* MaLc-r i;il n•da cLal de vV. Filei l'man. 
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EXTRAS DINTR-UN MEMORIU AL FOSTULUI PRESEDI N TE 
i\L COMITETULUI EVREIESC DIN MOGHILEV, iVl. KA1.'Z (l.!l4:1 ?) 

. . Le.; co l.on iiÎ e c·rabl v ţi şi I-Îalc i;1ţi , ~a m.enii . se hră ,~ cau· c u ~a r 1~c ci;. ca Î 
p1e nt. cc fuses e î ngro pat la d oi m etri aclin cim . Ei n -a u rcnunlat · Ja co n
s um area. acesl~ i cJ rni ni ci clupă ce autcr i tc'iţ il e a u s tropit-o ·cu ca r bol. 
Am obţinut clin part a ac ·sto r nenoroc i ţi prom is iu nea <că nu vor mni 
co:;s :1111.a aces t „ali.me n t" pu nînclu -Jc în schimb Ja di spoz iţie a lirn c nl c . îm 
br<tca mm~ c Şl ~a.m pent ru o bu c{1tă r i c . l- am scos clin lagJr . plas î nclu - i jn 
~<;atul vec rn, 1~lat 111cl pe ntru c i chiri a pc :l luni . Ce i clin Grab ivti Jncuiau 
111tr~u n bord e i s u b_ pămînt ş i i -a m .',cos ele aco Jo p este vo inţa lo;·, pl asîn
c.lu-1 ele~ asc m c 1: c~1 m ~at. N u s p ut eau d es părţi ele cel, 700 morm in l a.le 
m emb ril or fa1111l.nlor Ier, în rop at e în imed iata apro p iere a bord iu lui lor. 
Şi aceştt . Oc'.mern co n:'>un:,1au aceea ;i Ci:lrne ele C'ctl p ier it; le- a m lfrsat L>a ni, 
lc- c1m tnm 1s h amc s1 ahm c nt c . 
. Aceeaşi miz r i~ am ră.- i t-o în alt e co lon ii . La Vi noj Ne ner ci Pn-

<;t1; c~,. I uc 111eţ, Luc incic, Oza rineţ , Vin d ice n i, p ret utincl e n/ oa m enii 'em u 
slab 1ţ1: exte nu a ţi , unii lu cra u la ferm , al ţii l:1 cu lt.ura tut u nulu i, iar a lt ii 
la ca ri e re le ele p i at ră, la fabr:i cJ , clar ce i mai mu lti .s0. îndeletn icea u ~u 
CC !'';,Î tu 1. . 

/\li. Corp, C.N ., vnl. l!f, p. :,84. 
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NOTĂ TRANSMISĂ DE DR . W. F ILO EHMAN 
DOMNILOil ION ~I MIHAI, ANT ONESCU 

2 ia nu ar ie ]9 -tl 

Evr~ ii d in T ransn ist 1·ia mor pc ca p te . Num [irul orfon il or a cresc u t 
el' la .o 1mc la cin ci mii: cop ii î n tre 2 şi 16 ani. 

In tr - un .si,ngur odcl in at clin 140 ele copii au murit 26 î ntr -o l un ·-1 

Zac g_oi , în paturi t'ă r[1_ r~fe ele pat, î n ca mere neî n cJ lz ite , fZtri'i gea mur\ 
~t~;i ca nu se pot cobo n cl111 pat pe nt ru sa tisfa cerea nevo il or lor s i LrJicsc 
mtr --o atmosfori't pest il en ţial ă . · 

2'.!.8 

Toţi s ukr C:i de ecze m e, furunculoză , sc ab ie şi alt e boli ş i sjnt sub 
a lim e ntaţi î n a şa mă1s urC:i în cî t , dup:1 cum ."e dovedeşte cu a l[itur atele 
foto g rafii, a1x1r dr ept st ri g oi ! 

Cum s{t fi e a linwnla ţi cîncl o pî in c cost [t 3 mă rci, ·tcliu:1 180 le i ; 
un kg ele ca rn e 7 mă rci sau 420 Ici; ş i cum sC:i fi e ca nwr e în c:[tlzit c , cîncl 
Hi kg ele 1'e mn ,e co,c;tj 8 m C1r1ci, aclicc:i 480 lei? 

De unei ' să s' ia z cilc d e milioan e ne ces ar în Jicc;,irc lun [t pcn !Tu 
ei, pentru adulţ ii care nu mun c s·c ş i chi ;,1r pe nt ru ce i ,ce m un cesc ş i cc1r e 
pr imes c : un Ju cditor ca lifi,c,at 2 m 5rci I e zi, iar un JLl'crCtt or ne :::al iii :::ilt 
o marcă, ad i că atît cu cî t nu -şi poate cump {ir a ni ci o piin e . De altfe l 
ni ci aceste ~:ala rii nu se ac hi iCt. De ex . : lu :::rCrtorii ev re i clin Mogh ilev 
aveau ele pr imi t , în iuli e 1942, ele la Primări a loca l5 o restan ţ{1 ele 
134 OOO măr i, clin tota lul ele l(i(i OOO mă rci. sa la rii ca r e 111:::1 1n n oiem
bri e n -au fo st ac hitat e ş i nu ş ti u clat·{t pîn [1 astiiz i au fost achi tat .Sîn t 
ş i alt e caz uri . 

Nu cx is t[i clec it o soluţi e : readu ce rea imediată a cop iil or sub 18 ani 
î n Cern[iuţi , uncie viaţa nu costJ ni c i un sJen t clin ce co<;t{t î n T ra nsni s lria 
ş i uncie• car itatea publ ic:c:i va pu tea da roade ~i va pute a în g riji ele 'l11i
g rc1rea lor. 

Cum aces tora în nic i un cnz nu li se po;,ite ad u ce ni ci o acuz::ire , 
nimi c nu se opune la înapo icrr·a lor; ia r t'm igra rca lor es te imp risibil(t 
î n s tar ea Ji zic.:i în care se gă<;esc. 

.i\ ltfc l. înaint e ele sfîrşitul ie rnii. t oţi vo r fi mo rţi. 

Se a m înii la infini t r ca clucC'r l'a t·clor tr im hi din Vec hiul R Cl{ai'. clin· 
cau ;.a mu ncii ele folo s obş tesc . co n tra leg il or în fiinţă care st ·1bilcau pe 
dep se 'ii a ct•lo r clin D orohoi lr'imi si 1w ntru că D oroh oiul I::icca parte clin 
Gm·l' rn ă mîntul 11ucovim• i. deşi sînt clin Ve chiu l Re ga t , pr ec um si a cclo 1-
ca rc a u cc rut.. <.;[1 plece .in U.RS.S .. clin ca u ză că avea u ;;1co lo fam ilii s ..iu 
bunuri. unii clin ac<''iti a ori g in a ri din Ve chiul R egat . clar c~i .s[1Lo riţi cu bu 
co vin eni sa u ba<.;arabcni -;;i obl i ga ţi să -s i urm eze so ţii . 

U nii clin c i au fo st r ce n t t rimi ş i pe B ug . Sî nl pr intr e e i orfani. 
v,-iduvt• . in val izi s i decoraţi ele răz boi. 

Dacă nu se ia o hot·[ir îre radi ca l[1 ca toţ i aceş ti a să fi e adu ~i Lr 
Cc· rn .:iuţ i , urmîncl ca ac i să se fa c;'.'1 tri e rea si se• cont inu iî ·u s lcril r' fo rma 
JiU1ţi. Ct.'i mai mulţi vor muri int re timp . 

P e n tru cl'ilalţi es te ne ces ar: 
a) S.:-1 JiC' impu s,:\ o sal arizar e care sJ permită as igur a 1·L·a 1wvo ilo r· 

pr im a re : hr a nii, îrnbr ~tc~im in te, lo c uinţ{1 ş i în :.:,:'tlzit. 

A ltf e l zacl;;1rnic li s-a dat dr cpt.,ul ele a mun ci ; 

b) să li se clc·bl oc h czc banii p entru ca .s.;i se poată a lim enLJ 'iÎ pe n 
tru ca .st1 poa lc:i emi gra . 

De 'v\/. F lLD CH.1\1/\J 

:\ii . Car p, C .N „ l'ol. III , p. 41.J. 
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117 

SITUAŢIA NUMElUCA 

a copiilor orfani aflaţi în oraşul şi judeţul Mog hi! ev la 1 ian. l!l4:l 

N 1·. 

I H~1ion , comun ă I 
N u111(1n1I I TO'l' 1\L I OB.S . 

C'l't. 
()l' ( l ~, 

I. H a ionu l M og hil c v 

1 Ora,; ul Moghilcv 1138 

2 com una Jar·uga 51 
., Tl'Opova 32 ., 
4 Oz3,rincţi -14 
5 Cu cavca 15 
6 V indi ec ni G..J. 
7 S lidi 23 t367 

rr. l{.i io nul Sa 1·go 1t;c l ; 
8 con1una Sari::orod 1G5 
!) Dj urin 255 

1U Murata 67 
ll Ca 1Justcr 11a 23 
12 Ivas efl'.t\i 39 
1J Lozova 11 5GO 

Jl I. Ha ionul Copa igoro cl 

l .J co ,nuna Copaii::orod 88 
Li G ,·ahiv\i 41 
Jl j l'opiv\i 8(; 
17 Vo lodi l'v\ i 4 
rn Cosari nţi :H 
19 Galt:c nti 18 
20 C'ari~co·va 28 29G 

rv. H.i ionul C ra sno ic 

21 co 1nu11a Crasna 1:1 
22 T ivri v 50 
?' ' -·' Vol'O,:;ilovca 2:12 2~:; 

V . H11ionul .J m c rin ca 

2..j eo1nuna J111crin~':1 29 
2,j Co tm azov ::o 
2(; Sta ni s lav cic 1 
27 Za ti 5a 4;; 105 

2923 
- -

LJ.C.F.fl.J .. 1; 0/. V, 71. 318. 

230 

118 

MIN LSTERUL AFACERILOR INTERNE 
- Direcţiunea Adm ini straţ i e i d e Stat -

N r. 57648 i\ - 4 FBB. ,1D43. 

DOMNULE'\ 

Ave m onoa r e a vă face cunoscut cJ în ~edinţa clin 5 ia nu a ri e HJ4~3, 
Com is iune a I n ter minis terială spec ială inst ituit,) c::i uni cul fo r pen tru dar ea 
dir e ct ive lo.r privit oare la organi za rea r g imul 1ui. ev •rc ies,c în Româ11i-1 a 
ho U'il'ît ca Lrirnileren de ev rei în Trn n.mistria să rămînă ex clu siv în. coni
pe te nţa Comi siunii lnl ermini slerin.le, singura în măsură a hot ă rî. 

.ln co n secinţă, urmează ca or i ele cît e ori veţ i. cr ed e n ecesari' 1 apli carc,t 
u nor a t fel. de pe dep se e•vr c i lo1r, clo>',,tr cl'c cu ce r1ce t:1ri ~i propun eri le 
Jăc ule să fi e 'înainlnt e C omisiunii l nl ermini slerial e, prin Pre.~eclin( ia Cun 
siliul ni ele Mini.~lri, Cabinelul lmpnl ernicilului Guv ernului p c n Lrn r egle
menta rea re g imului ev r e iesc clin România. 

Mi n i s tru 
Su bsec retar ele s tat 
Gene ral ele Corp ele Arma tii 

C. Z. VASILIU Di rec tor·, 

/ l rh . /·'.C. 1-:.1:., Jo11d 'J'ru11.rnis tria. 

* C ir c ul ,11·(1 acl1·c~;1l i'1 prcl'c c\ ilur. 

119 

MIN lS Tl ::RU L !\ l·'ACERILO I{ I NTERNE 

.. 'ub scc rct . Stal Poliţil' 

REFERJ\TI 

(ss ) ind 0sc ifr ;.1bil 

fn cad rul rnJs urilor ele pm.if ica r • a Ba sar a b ie i ~i Htl('C>vin c i, în 
toamna anu lu i 1941. dup i"1 reocuparea a c('Stor prov in cii de a rmata român ii, 
.·-a d i<.pus ~i exec u tat , pr in unit:1ţil e de pol i ţ i e ale a rm ate i, tran sp lantar ea 
c!t•nw ntu lu i vv r cic sc în Tran sn is tria. 

O sLaList id t a num i'1rului ce lor adu~i nu s-a putut fac e· clccît dup i'1 
a .ez a re a lor ~i după cc a lu at fiinţă adm ini straţia ,român ca 'icZt, pe mi"1<:u1·:1 
cc <1 !'ost prcclat:1 ele• trup C'lc• ge rman<' . 
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Din date ]<' Cl' avem, num CiruJ lo r ar fi fost: 
J. Evacuaţ·i din Basa rabia 

ş i l:3ucov ina 1 \l'-11 
2. Din oraşu l şi jud C'ţ ul Dorol1oi 

Ba sa rabia 
Bucovina 

Tot a l 

55.867 
43. 7911 
I 0.3 6H 

110 .033 ~ 

1n cil'cur s ul anilor J\l4J- Hl42 clin ca uza ep id e miil or cc s-au i vit 
ş_ i .a in:1~~s i~ili,;~ţii . d' as i s tenţă m cclical .:-1 ş i profilaxie , în n'g iuni pc ·te 
cd 1 c Lr ccusc 1 ,,z bo iul, o parte au mur .ÎL s i după o stat isti c{i făcută la 
1 s 'P t_c1~1br}' J 943, ar mai fi r {1rnas u n nu 1~1{1r ele 50.74 1 evre i, ca re s înt', 
~işczaţ 1 rn Jucl cţclc l\!Joghil v, Tulcin şi Golta, în ma se ma i compact e şi 
ll1 r estu l _iud cţclor în număr mui rl'clu s . 

M. Carp, C.N., v ol. III, p. ,147. 

12.0 

IUBIŢI OST AŞI, 

Staţ_i cu fr untea sus în faţa fopLclor voast re . a an· lor <·ctrl' anwninW 
ş i a ace lui a ca re ci: sus ne ju cl<:_c,\ ne pedepseşte dr e pt ş i la timp pc roţ i . 

Lupta noa st ra l'Stc cln·c1pL1. 
, _F'a1_Jta voast r;"i în ţ inu tu ril e oc up ate ş i p rin locu rik cjlcatc, a fost 

blinda Ş I onwn c•asci:'1. 
N imen i, p e unel e a ţi tre cut, nu c1 fost j d uiL ş i nu ,I fost lovit . 
Omu l pen tru 1101 e<:te om, ori ce r e la ti e a r fi înt re noi, or i d in ce 

naţie ~,r fi el şi or icît r [1u n e-a r f i fc'1cut el. · 
Toţi . ace i Cclrt' au fost .Qf1siţi în ca lea nm1str t1 au fost aj utaţ i şi ocrot it i 

ca oarnen r._ Cop 111 lor au fo st îng ri_jiţi ca ş i copi ii noştri, b trtrînii lor a~1 
fost cl]~taţ 1 clup :1 :·urn ajutăm b:itrînii noştri; farn ili a rU Sl'cLscă el fo s t con
s 1de rat ,1 ca Ş I fo1rnl1a rom ,În(•asc ;\ nu foc<•m ni c i () cl<•Osl' bir e înt r(' so lclat ii 
l or pn,onl LTi la noi s i solc!a(..ii no str i. · 

'..?3'.2 

Pe unci e a m t r ecut .-i aco .lo uncie aclm inistrC1m şcoal a şi bi ser ica, 
munca s:i LibertaLl'a au fost · r es p ectate , case le , bunurile, sp ital ele si in st itu 
ţ iil e, or~şcle ş i sa tc•k au fosL reconstitu it e , bi .-cri ci ş i sosc·lc noi au fost. 
fftcut c. 

Noi nu a m cil-portat pc ni111oni şi nu a ţi înfipt pumna lul în pieptul 
nim C1nui . tn ternnitelc n oas tr e nu au fost aruncaţ'i şi nu zac oameni ncv i
novati. Crecl in ta t~1Luror ş i cn ·zul politic al fie 6 \ruia au fosL res pecta t l' . 
Nu ·c;n'I clez r~\ct'~1cinat ni.c i oanwn i, ni c i fam ilii clin aşez ~iril c lor , pent ru 
int eresu l politic sa u naţional. 

D t' acee a aşlept(1 111 cu în crcclc rc' ultima ş i clrc'a pta _iuclecat.:-1. 
Deş i popo r mi c, soco tim cC1 dreptu l s i lq.(L·a tr 'bui c sC1 f ie U na pc•ntr u 

ce i !llcll'Î ca ş i pe ntru cC'i mi ci. 
Dl' cîtc' ori a fo st alt fel, lu pta a rl'î n cep u t şi ele data acC'asta lup ta 

va r ein cepe clad t clrep t uri'. e ş i d reptatea vor fi î,nitotd ea un a î ngen un ch iate. 
Nu am rid icat ni c ioclatt 1 arma în cont ra ace lora ca re ne - au ajutal. 
Lupt~ 1111 pentru fiin ţ,1 n oast r(1. 
Lupt[1111 pent ru clrC'platc si nurnui pe ntru clrC'ptak 

MAREŞALUL ANTONES CU 

(E xL 1·;1s clin CJnl in t/C' z i , iclr csaL /\rmalt'i ele c[ 1tr c ci. Marc,;;a l , \nl o n<'.~c11. Cu n
d u c;\\ornl .S\.;1Lului R'>111f1n, I i:1nuari e l !H ~). 

C hcorr1he R11zu L11, !,,\ori e inlCJ'zi ;..C1, t·:tlilura Curi<'l'lll l)n/jco11, Crai .ou ,, J990, 
p. 170-171. 

CONDUCATO H.ll L 
STA T UL UJ ROMAN 

12.1 

Bucurcsti , ,1 fe bru a ri e q4_1 

DOMNULE CLEJ AN, 

Scri soar ea Dv s . pr iv itoare' 1a s·itu aţ i a ev re ilor clin Tran s ni stria, . a 
celo r ele pe Bug s i a Laxe lor ele sc utir e ele mu n :::[1 ob ligato ri e îmi dii ocaz w 
s[1 pun clin nuu ;) sc a111[1 de aspecte' ak pro!)l e 111c i . e v re ilor ~lin H.ornf1ni a. 
în cad rul r C'ali tăţ ii, înfoţisalC' ciC' s tarea ci<' razbor ) I ele c•vc•n1nwntd c ca re 
au p rcccclat - u . Dar cum v- urn a rt1\<1L ) i v,•rb a l, wn ros \. ncv(JiL sCi c vHl·Uc',. cvrc'i ·i clin 
Basarab ia s i B ucov ina, IX'nt r u 6 1 clin cauza or ib il l i lor purt C1ri clin t impu l 
ocupaţ i e i c;ccstor pt1rnînturi rorn~11wsti cil' c~1tr c _ ru ş ~. populaţia e~·a atî_l 
de îndîrjiL Ct împotri va lor , în cît ffir Ct acL·asL 1 masur; i ele s i g uranţa ar f r 
claL nastcrc l a cd c mai oclioasl' pogrorn uri . 

DL·si hot Arî sl'lll st i cvac ucz p,· toţ i ev n•ii clin Ba sa rab ·ia s i Bucov in a . 
prin cliv~rsl' in tl' r vcnţ ii s i clClll('T'SUl'i, alll f ost îrnpicclicat_ :3-0_ fa c. _Azi regre t 
cC1 n - arn fo c ul-o, p,,nLru cC1 arn constatat cC1 cl111trc cv r('II rc1maş 1 se r C'cru -
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;t az[1 .ins trunwnlvit' c<·lc mui nunwrcn s , . I, I . . : v .. (Jl'<i·m iz·,tic tt, . . · V .. . - L . c d c c L1 Ş ll1dlllior ţ<1r 11 . Nu c•sll' o 
.. :,:,< . • c . , o ,i s .i sc1u comunt sl. 1, d<'scopcriL ) d .. , . ,1, 1·. . ,clrn ca r e s: , nu fa ct1 JXtrto s i 0 ... . : . ci . , . C' o_, gdlll l po 1 ţ 1 0ncşti, 
ra se i c•vrc icsli dl' ., nL f.:· . vi C't ş 1 _c1 cs< a nurnm c•vrc1. E acc nsta t r agc•dia D ·. c I · I I ccuno sca loa rl' t:1rii în C'lr(' lr vlil'SL(' .· .• f' F 
. c ucC'C'a atrag ~i ele aslă dat :1 atcntia .~ 1·· .. - , ' . , -~ ' ·. . !)I p , o t d. 
rnin c'zc aces t Slat prea i.olC'rant vo·· _c~ ca c'.l l\ Il_11 vor_ con~1nua s:, su b.... 

1 
. . . . . • ,_ , su en cons0c 1n ţc ~1 mai <Jravc d cît 

,;~~1i ,~s{~f ,~t c~ct~t; ~~r/u .. ;~~·/; .~J tna a_c~1~:1: p ntru c:,_s t·atul nu po:te lJ sa n e
·inv L'r~unare .la e1:irîrn .. ;rca ,;1~o~r i~~ ~1~~ L~~~;~t~~> 1 ~/nţa, ~uc-reaz,~1 c~ cri'.11inali:\ 
în Tran ~ni si.J"ia pes te 200 OOO „ 

1 
• . . · ·. • d nu ui te• apo,. ca 1101 avcm 

,c·tr a r voi s[1 vin :1 în tara r ~1~\1,11:': }a r _ cl1nvco lo ~e Hu.~ ca m tot alîţ i a , 
soar ta accslur sule ele· n~ii dco· d t;eascct lib e ra ~L s mt ~el.mc _înclurNat de 

1 
I0111d111 J)C' C'c' ll' (' )1.LI JJOt S 'l L ·· • V rul ti \r ii ' · · c- p 11111C.'.'C maun -

, . 
Se• înţl'l l',l.( l' dl' la s ine.' ci"\ în .. , ·t . a· . . . . mo r al:1 s i po1;1-;,-.;, s:

1 
cun sim t l·, . cldccs_c c.on _ , ţiun~ c•st<· n 1111pos 1bilil a lc · · · c ct uce , ca c•vrc•,lor clin Tr ·ms n· ·L ·· s-

sc co nl czc• de ci pc an ·ush vo· d· . .. - c1·. . . V • , • 1s I k l. , a nu 
diat.., aprop ie re a froi~t~iui ~- ~1 .''.:~"~. ~spoz , ţ, c, Sil f1f' scoş i toţi clin i11w-
com uni lal ea C'V rcia sc·-1 prin r~,\ .,;;: z~;., 111 s ud~ l Tr ~1nsn i ·lrici. ele· u ncle 
·scoa t(' C::in ţar:1. '' . L , 1111 C' C(' arc.· 111 st rn1nt1Lak, îi va pulca 

Dinlr ' C'vn·ii d in Tr ans ni s lri u m1 f 1 ·L . , . t ··· .· , . . . oro ~trc' au fosl c!C'porlati acolo . c1· .. - . ,: l s. ,1 c pc1 J 1 c1ţ 1 nu. 11..11 uct' t car<.' clin 
copi i or fani. , ' d tld cc I Vll o 7 OOO ele cloroho ,c' ni ~i 4 !100 

fn r [1zboiul acc•sta întin s pc t . F . .. f· . - · · pol f i s ·u·Liti ele . J' . t ci c'.c1 ci s up1c1 . c1ţd 1x 11111nt.ulu1. l'Vl'C'ii nu . su erin a, e asupn re,, s · ci . • .. , I 
~1pro„ q::c· înl rcaga orn cni 1:c. Da ci\ clin 1· , ./ ,c n:_1z~111(~ _a cn re e supus( , 
m concl itii san ilarc in sufi cin11l „ I .·Lpsd ~I h 1c!nc1 .~' clin Cclll7.cl t.ra ,ului 

V • ' • ' (' Cd( Si VlC'tt ('Vl'Cll'SLJ ' l('(''tSL' • . -Cel 1cu 1ic· ele iwînfrînl ·llc .. - . b . l . . · , ·. ' c L , d ,nsc•rnneaza 
·supui~ si J)l' . . l < 1' i .iz '.11u u 1 - pc· ca ro nu noi l- ,1rn p ro voc"tl -
· ·. · cv rc 1 a P ai.a tr , bu Lu] ui lor de ·· H · .. L în linia întîia mor cu miilt : în fic'c a r z i. ' s 1n_gl' . orn ,11111 cu i·<.' lupl [1 

!Jar, c„1 orn cil' co ncc·pt ic , . -pot ;.t1 tol ('l'(''' l' l .'1111(' ·11111) l ·. ( ll lOp_c·an_;i, nu i.1111 (oi eru l J1i('ioel„1Lvl s i nu '· o r1va 1111w111111 A I t · · · 
an ·s l\a st1 nu_ :·l' proclu C:1 nici conlr„i c·,; r~•ilo:~1 o~.'/~111J;, ~~~ : r l~1t l· 111,~ts ur i cu 

in l'(' pnvcsl c (· xc l . t L ' . ' d d c•t. 
·obliL:uLuri l' si ('X'l·:rct'l·c·llf.l'.'Jl',)SJ'(Llfl?(o r „1 c: p< nl r11.1 C'clrnC'i.c·l<' dt· SCL_tlin• ( (' munca 

· ·. .• · c c l ><; I LI 1111 l' o c Ic, · [' • v ş i cc1rc nu m ,} J)r iv ste. So ot t. t· .· .. - . s iun c• ''.l ca n'. ':u lllcl a111c•stec - L · c .o 11. 1 cc1 nu c;e po ·1tc h ce n 1c1 1· 
111 r<' contr ib ut ia iwit c•rhl ·-1 ci· I'·-· 1 .. . c o com p: ,ra .1c muncă ş i Înt r e· J·ert fa de vi· 't ·- .~I cJd c_:' Ltrnt .l'\/ 1'('"1 J)l'lll r ll il f i Sl' lltiţi ele · a " s t e s 111ge d <1C'elor c ·1re cu f , t I · · 'Ş L c11 arma în mî ini ·,p ·'\r~, ·si ·. s · , - L . . · ' , ct,a " 1nw111:: 
l (1untrul t·-1rii d : .·' .' L < ·1·· ct. tgu r,1 v 1 L1ţa ~' mun ca ltiluror ct•lor clin-

,c • t Cl st d c•vrc 1 or ÂCl' '-Ll' hxc' s· L • Evr e ilor s i 
O 

. . · . ·t c1· · -~ c , · 
111 pu se tn L1corcl cu Cc nlra la 

. .. ·. llldt e p.11 e in e le Iolose '.c nevo ito· C L „ 1 • s.·i · - .. 
fomLl 11lor ev re ie5t i lips ite ele mijlo ace. t cn , c1 CL HJulornrn 

.'\f. Corp, C. .. t 'oi. li I , p. 4!i o-· l!i 'I. 

(ss ) ANTONESCU 

Nrarc·~al ;;11 Ro111cînil'i 
ş i 

Con ::iu6 1Lorul Slalului 

BERNARD 'v\1/\LTER 
ult i 1ul .1xc~ed inte al Co111unit[1ţii 

Ev1r eilor clin Bălţi 

MĂR1 l 1Rll 

12.2. 

E\'U Ell I\ U FOST PUŞI SĂ-Şl SAPE GROPILE 

OrnştL1 J3cil(i CI Jos/. ocupot La 9 iuli e de lrup e din armola a X l-a ger-
1nnn.ă , ele .sub comonda gen ernlu lui von S chob erl, core ia şi instalat aici 
Co rt ieru l său genernl. 

Fronlul înclepărtînllu- se im ecliol, ev reii s11prnvieţuilori c1i ma socr e-
lor clin sale ml încep ul să vin.â în ornş , dnr pe m.ăsură ce soseau erau odu 
na/ i ·- din orc/inul poliţie i militar e ge rm,mw, conduse ele Pelclkomonclonl, 
colonelu l /(o l/er şi ele ojulornl să1 1 , cc1pilonul Prn sl - jn 2 l ogăre, insl o
Ioie unul in curl eo 13ăncii Mol.clovo, ic11· celu.loll în curl eo ores lu l tLi pre-

ventiv. În seorn el:> 1 I inli e 1941, .mb moli v cei ev reii or Ji Lrns focuri ele 
o nnă o suprn unui cmn ion oennn n, ml Josl rid ico t i clin logăr 1 O ev rei, core 
cm Josl împuşcu ţi în c11rl ea qră<l iniţ e i ci in Jo ta Sobor ului Vechi . 

Înlr e limp, clin orclimil căpilonul ui Prnsl, s-o formol un comilel nl 
9 helniLlui, compus ci in 12 Jrnnlo.~i ev ,·ei, sub JJre şe c7 inţ;ia lui 73ernnrcl 
\\ 'oll er, Josl ajutor de primnr .~i preşeclinle ol Cmnere i ele Comerţ- ş i In
d u st ri e . Comitelul av en sarcino ele o înoriji ele hrnno şi sla rea scmiloră a 
e vr e ilor ocl unoţi în cele 2 l n.oăre. 1n z iuo de 15 iuli e, la orele 5 p.m., lo~i 1nenibrii comit eluLui cm fost 
oclu.-;;i ln sec/iul poliţiei ql!rmon. e, unci e căpilmwl PrC1.sl Le-a cenil să înloc
meoscă o lislă d e 20 ele comH.n işli evrei, pe ntru n fi ex eculn(i . Beslio r1 
aclă uqol că , în lipsa lisl ei, vor Ji împ11.~cnţ i o senmă ele ev re i, î nlr e care 
primii v or Ji m embrii com'ilelnlu i. 

C H l c.L pe ricol.ul, com i telul rtH a şovă i l .~i. p rin g1 asul pre.~ecl inl elu i, 
a co11wnicc1l cl'i.p'ilonului Prnst ref uzul de a se p reta .Ln o ,a~em enea i 11 fa
mi e. Imecli':ll mi Josl ares lnti lo(i niembrii comilelu/.11i„ D11 pă ce mi Jost: 
pe rc1teziţ ionu ţi .~i jef niţi c/P lol nvu lul , căci, în nes igurrm '. a fiecărni mo
m en l, toţi ev reii purlnu wrnprn lor lot ce nve (IU ele vc1Lonre, ou Jos/ con
duşi - în r;,nd cit e unul şi esco rloti de _jandormi germani - in /ogurul din 
,cur te u /-3c1ncii /110/clovn . 

/\ici nu Josl conduşi, sul> pm:Ci, Io w1rclnl clin Ju nci.ul curţii, sub ochii 
in:;rn.?.iţi ni membrilor Jmnilii/ .m· .-;;i oi ce lor/olţi evrei core pri veau înclu
.1·ern ţi .~i deznăclăjd11i(i cum :;înl du .~i ln monrl e cei core moi pulecm Jonn(I 
.siw; ILrul Lor sprijin. 

La fJCll'dul l. ogă rnlui , m e mbrii comil elului cm Josl ţinuţi cnm o _jumă-
to l <> el<:' orc1. chinui/ i, bolj ocori( i .~i JologrnJinţ i ele sole/a/ ii neni! i core îi 
păzec1tL. J\p 1i s-m L moi oclus înc D 44 ev rei, r icl icoţ"i clinlr -un grup de I !JO. 



închisi cu lilLn de oslalici î n subsol ul clâdirii si cu lotii ou fost încărcati 
în ca;nioane. Pînă la poartă convo iul a Jnsl îns~ţ il ele ~I ispe r~ireo celorlolţi 
evre i, ca re î.1i smulg eau părul ci in cap .~i, în plîn s şi rn9ăci1.1ni, se aruncau 
la picioarele celor pe core îi vecl erm penlru ullim ,a oaru.. 

Călre orn 8 seC1rC1, cmt ocmniocme !e cu evrei CIU sosit lCI Sloboz ia Bălti 
la punclul Plămîncla, w icle CC1mern d e Aqricullură a judeţ.ultâ av ea o st~i~ 
ţiune ele exp:!rienţă, p .~ teren ul căreia se oJ/a o carieră. de pialrii 

lmpărţiţi în grupe ele cî le 7 5 oameni, ev re ii ou Just puşi să-şi sape 
gropil e , clînclu-li-se perzt:ru oc eosto lopeţi oclus e sp eciC1l. La lermin C1rea 
cîl e un ei gropi, grupul core o săpJse e rn c1L/col cu fa ţo lCI păminl .~i fi ecare 
primea cîl e un glonte în ceC1Ju.. Unii ml murit pe loc; clar al/ii au lr eb uit 
să chem e călc1 ii ş i să-i rnao e să le mai lrngă încc1 un glonl e . l\!forţ. ii au J ost 
acoperi ţ i cu 7x1mî nl ele grupd e încă neîmpnşcale . Ullima grup e, n fos t 
înm onn înla lc1 ele bcmcliţ ii care i-au omorit. 

De la ace st măcel a scăpat numai p re.~eclin !.ele comi lel ui11i, Bern nrcl 
'v\lC1ller. Bucurînclu-s e de mull e pri elerzii în lum en romci nenscă a orrt.~lllui, 
a fost salvat prin energiu şi însuJîe ţirea şefului poliţiei rom(m e.~li, Dumi
tr u Agopie , care a obt inut urnt io căpilamilui Pra.st şi a scos v ictima clin 
groapa. gatC1 lerminală, cleci cu 2- .1 minul e înain t.e ele a fi î1npnşcal . 

ln nooplea ele 15- JG iulie, au mni fo st împu.~caţ: i 20 ev rei dintr e 
os taliei, lol de câ.lre solclo ţ i. ai Ges lo poul ui, lot sub m oliv că s-ar Ji lras 
asuprn armn. '.ei german e ş i tul, în ţJrăcl in ita clin Jo I n Sobornlui . V echi. 

Apoi lruµeL e gernwn e şi Geslnpoul au plecat din l-3ălţi. SonrlCI enei
lor supravie/nil ori a încăput pe niî nn u/lei brut e , a maiorului Jon Grnclu, 
ele la Cercu l T e rilorial. Snb priv egher ea lui, evr eii nu f osl concl11şi inlr-un 
logăr clin pc1dur ea / 1ău/.e l, ln 22 km ele orn.'.,. lnchişi in cil ev: 1 bord ei, 
clărăpănale , înconjurul e ele sîrmu. yhim]JC/1.ă, sub poză mii ilară, ev 1·eii au 
trăil aici o v ia/c1 ele foam e .-;;i mi ze ri e 'i nJiorăloare , cnr e ci ucis o porte 
din ei. 

.Mai lîr z in, ev reii clin lw1âru l H.ăuţ el au fost nrntot i în loqărul l\lăr
culeşli şi ele aici cle porlaţi în Trnn snislria. 

l\ f. Ca r p, C.N „ vol. fli, p. :,11- ii!). 
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Dr. ME:IER TEICI -I 
Pr qcd int 0lc C01mun i tJţ ii Ev1·c ilor din 

Suc eava 

CINO VORBE/\ CU UN EVHEU , ER/\ FEROCE ŞI /\PRO/\PE NEBUN 

În C/ugusî şi sept embri e 194 1, leroor ea .'ji şicone le cw cleve nit ne
mC/ipom e nite. Am simţil ca. se pregâ. le şl, e ceva moi qrov. S e făceau perche 
ziţii - bineînţeles , nuapl ec1. Se conlrola claca nu se preqăleşle cin evC1 

'.!.:1(i 

pen tru plecar e în C/liă localitC1le, clacă lucn:ril e . nu sînt împoc h etate.' i17'
le rz icînclu-s e în rnocl expre s orice pl ecar e Şl onc e plasar e ele lu cnin (m 
păslrnre ) la priet eni romiini. lntreb înclu-l pe pr eJ:ect_ul 13rn.tcm ce rost cm 
cicesle dispoziţii, mi-a râ.spuns că se preqăteşlc mJ !mţareo iowl .qh eloll, 
înl r-o 1r 1rle o orr1.~ul.ui Su ceovo, un ele vor lr ebw sa se mute loţ. l evre: l· 
Cu cil ev a săplămini înainte de clepo rlar e 1s-o sc hwibal pr eJect ul, ven uicl m 
Locul colon elului f3rnlan colon elul Slroiescu. Ac esta, deşi sev er, a Jo}t 
la început corecl şi o încercal să olenueze sii,w' ic~ c: lor in~en~Clţ'lv în _ lC19Cl1j 
rnicso rîncl numărul lor şi clispunincl co, clm doua rn. doua saplamm t, sa 
se r~ică o rnla ti e. T ernoreo · o Josi însâ c :m linuo tă ele colonel ul Za mj Lresc u, 
co,;wncla nlul Ce reu lui ele recnlinr e clin S u ceavo, care, Jără nic i o comp :> 
L entă , se am es leco în toal e , ameninţînclu-mă şi p e min e ele moi mult e 
ori ·cu „pun eren la z id", Jă'.·ă ni ci un motiv. Cinel vorbeo cu î.rn ev reu, ,era, 
Jernce şi aproap e ne bHn . In su„1i pr eJec lul, C()lon el11) ~lro tes cu , nu-o spu s 
ele moi mull e ori că col onelul Zamjl?'escu or tr ehut .'i!l Jw nreslal sau li, 
Ler nat î nlr -o cn să ele ne buni .5i că v~, inl erv e ni la cm lorilă /ile sup ericnr e 
clin Bucureşti cei Zamfirescu să fie mulal clin Suceava. 

În z iua ele 6 oclombrie !D4 1, preJeclul Slroiescu CI pl ecal Io Buc u
re sl i luîncl nn conc ecliu el,:;, 14 z ile . Cred că o Jăcul aceo.,Lo pe nlru a m l 
)i iJr~zenl lu deporlările ,co re ou inc epul puţin după oceos lo. 

fn z iua ele 13 oclombri. e 79,11, cam pe la orel e 13, mn Jnst la p re f ec 
tură /.o o se clintă ref eril oor e la la9ărul clin S u ceava . A lunei a su n nt lele
Jom :l şi s~bprej·ecti;l foC1ch im escu, împreună cu maioru l .Botoroagu., . pe 
Cllunci corrwnclonlul leg iunii ele 1cmclar111i clin S u ceovn , nu Jnsl chemaţl la 
Plo rescu, sec relonll genernl Cil. Guvernămînlul1â , lo Cernău/ i, 1:u o:·clinul 
să v i nă im eclial înlr-o ch es li e Joarl e ur9 enli1. ,5edin/o .c1 Josl am111C1la p en
lru a clrnw z i seorn. A dmw zi, joi , 9 Qclombrie 1941, pe la orele S şij1l
măw le cl-iniineo ţo , om Josl sc ulat clin pal ele un Clprocl ol p ref e:l urii, c21r_e 
mi-a sp us să vin im edi C1t. lo birou l subpr eJecyilui ... Pe sl rac~a om ga_si_t. 
cleja cîţivo ev re i plîngincl, care mi-au spus co ar jl cm zll c~ foţl ev 1eu 
clin Sn ceova unn eazâ. să fie ev acu a / i în nceo zi. N-um cre zul Şl t-am ruqat 
să. nu fo că ni ci o panică . Venincl lo orele o î n birnul subpr eJect1!lu~ 
foochimescu, mn găsil oco lo , în oJară ele ar esta, p e maiorul Boloroagu .5t 
pe p, ·inwrii clin J3urclujeni .~i lt ccrni, ju dej u l Suceovo . ~ubpreJ eclul v:i 
cie .,c his 1m plic , prete :rlind că /-Cir Ji primil C1bia alunel. TVlt-o Cllll. .51 ora 
lut ordinul de evac uar e în cnr e se dispunea de către More le Carl ie r co 
,oi i ev reii din Sucenvo .~ă Jie evocuoţ i în două Lrcm sporfall'i şi anume : cei din l:farcluj eni, 1/c-ctni .~i jwnălol e clin orn.şul ,Sucenva în do11ă ore , 
irn· cen lctllă jumă t ate clin orn„1ul S uc eovo a cloua z i . . Or dm ul pr eve clen_ 
.wmcţ iun ea p edep sei cu rno :irl eo penlru oric e n ecJn) on na.re , ind eose bl 
pe nt ru cei care nu vo r plecn, penlru cei core vo r pr eda lu cnln unor cre.~
li ni Şi penlru creşlinff CC/re VOr pTimi /UC1'Urile evreilor în păslretre .. 01:
dirwl nu era emn ul de nimeni ş i pr eve cleu împărţi-rea ornşulw cu mdl 
cure o pr ec is6 ci slr6zilor, aşn cum mn văzut imediot cii era redactat, res p ecUv 
comple tol, moi înoinle, chior in Suceava. ln legătură cu o~eclsla es le in 
tere sanl de subliniol că. ull crior C .N.U.- u l, pre./ eclurn Şl cnw r mslnnţ.e l e 
j idecă loreşli din Suceava, cî nd vi ncleau lucruril e lăscile de ev rei, scr int l 



(osenw nea publicaţii de vî nzâri Zn liciloţ,ii le cit eCt?n i n z ior ele clin Bri cu- 
reşti, care se v ind eou in Transni .slrio) câ es le v orba ele nve rea „nb nnd o-
notă" de ev rei , co ş i cum le-am fi lă snt de bunei. voie . 

NI . Ca rp , C N. , vo i. Tlf. JJ. 74i- J48. 
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Conf. dr. ing . IOSIF BERGM AN 

NUMAI TAT/\ S-/\ RElNTOHS 

M-am născut la Se leti n, la 28 augu st 1930. Doniicilium în V atra 
Molcloviţe i, jucl. Cîmpulung . . 

La Cîrnpulung au Jost 4 sinaqogi, 4 hahami şi un rabin. Rnbuwl a 
fost ridi cat clin sinogogă în zi ua de lom Kipur 1940, cu tole.ml pe el, 
fiincl înhămat I a o căruţă ,'?i bot_jocorit în centrul oraşului . _ 

I n ianuari e l941, a ple cat la Bucureşti ş i astfel nu a mai J ost eva-
cuat. 

La 8 ocLombrie 194 1, şeful poZitiei clin Cîmpulung, F3ocn, a comuni cat 
unor ev rei că vo r fi evacuaţi. Jnlr-adevăr, clupcl două zil e - ern I-Ta şww. 
Raba - toţi ev reii din localito le cm fost îmborcoţi în tr-un lr en, in vr,.
goane de v it e, cîle 40 în vogon. Fiecore _av ea _at îta boga.j_ c}t. pute a lua 
cu sin e. Mob'ila si nwlt e oil e lu crun cm ro.mas zn casele pa.rnszle . Ev ncu 
area, chior i n c;,cesle condit ii, a fost „proJilo bi/.ă" p entru 1cmt .o ritc'i ţ i şi 
pentru cei core ne păzeau. ,'5perţ11.l ern în floare . 

Am fo sl trimişi în ghet01Ll ele la 1\1oohilc'îu. Ern conslruil un zi d ele 
jur împr ejur. Jrmclormii erou s tăpî ni ,obsoluţi ni gh eto ului. Spn.imo noas -
tră a J ost plu lo nierul Bc1rbulescu . . 

Tot la Mo9hilău mL moi fosL evoc1w/i ev reii clin Bucovm c1. ele -<ml 
si clin Dorohoi. 
· Aici s-a constil uil o co muni/al e a tuturor ev reilor clepo rla/.i, cor e a 
or9anizat trei orf elina te penim cHeva sut e ci.~ cop ii!. _a~ că~·or părinţi _fnse
se ră ucisi sem se ,prăpădiseră de dlfenle bolz. Copm znvaţa.u m.ese rn. Se 
organizriu -~i un ele manifestări cul l11rn/e . hni o.cluc amint e c~ n1: conw.n
dant militar rom(m, ca.re asis tas e la un progrom arlzsttc, a plms zn llm pul 
spec tacolului.. 

A funcţional şi un spilol cil:' adulţi, conclu s ele nieclici evr ei. 

Fonduri le penlru înlr et m erect aces lor insliluţii şi penlnL ajutorar ea 
unor ev re l sDrncl v eneau clm tarC1, prin colec te fricnl e ele comnnilc'i/ .ile 
ev reiest i. 

L;i JYloghilău a fost cleporlnt . ş i clr. W. Filclerman. 

A ici ev reii cm recleschis o porl e cl'in si nagogil e ex istent e înaint e 
ele 1940 . 

Eu om sarb c'îluril [for Mdzva la 17 Tnmuz 194.'i, înlr-o casă . 

Din cca 2 OOO ele ev rei cl epo r laţi clin Cîmp ulung, s-nu reîntor s în 7945 
ccn ,:wse sul e . 

Pmnilin m ea - rnamn, t ntn. ş i cei cloi copii - s-n u in lors l oţ.i . Tr ei 
clin noi am zăcut ele tifos ex nnl em nl ic. 

Mama a rci.ma s in v aliclâ. 
Din famili a mam ei nu rămn s lr ei clin ze ce frnţi .~i surori. 
Bunicul a murit p e clrum . Neputîncl Ji transportat, a fost lăsat ne

îngroznt sub un pom. Bunica a m.urit, ·im ecliat dupc1 aceea, la Moghilău. 
Nici p2 ea nu om pulu l -o îngropn, cadavrul ei, î1npreun c'î cu ale ni.to rn .• 
fiincl I.unt ele serv iciul semilor . 

Din Ja m ilia la tei - pat.ru surori ş i tr ei Jrn/ i - nnmoi lat a s-o; 
înlors . 

1lrh i rn , ... C ./·,".I<., fo ii(/ Mrfr t nri.i . 

BERNARD SCHWARTZ 
Suceava 
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EXISTA O SlNi\GOGA, Di\fl NICl UN EVIrnU NU SE DUCE/\ 

A.COLO, DE ;FRICA S,\ NU FIE BĂTUT SAU OMORIT 

Sînt născul în S ucenv o, ele prof esie tinichigiu, aclualmenle pen
sionc/1". A m. 78 ele un i. 

Nebeliun ea leqioncm'î nu s-a nwn i.fes tot în Suc eav o. 
Aş v rea să insist moi mult asupra ev acm'îrii ev reilor din Suc eovcr 

în Transnistria . 
În zi.lele c/.e .<J, .70 ş i 11 oclombrie 1941, cîl ev a luni clupă izbucnir eff 

războiului, mLlorilă. til e au dat ordin co loţ"i evreii clin ora.5 să- ş i ia ce pol 
ampra lor şi să se înclrept e spre gară . 



Cinel mn ajuns la A laclu, nu mn mai 9c1sit evr ei. Fuseseră ex ler
minaţ i. Scriseseră 1n ev reieşl e ca nim eni să nu bea opă clin Jintîni, cu.ci 
fuseseră olrăv ile . 

A m fost ele porta( i cca 8 OOO ele ev rei clin S uc eava. Am fosl repar li
za/ i în lr ei l ocalilii. ţi : "5a.r9orocl , Luceniţ- şi Tul cin. 

impreună cu a.lti cona/;ion ,,li ai m ei, mn nwncil la scoater ea lurb ei 
lîngă Tulcin. 

Lucram în concliţii gr ele . Mî ncorea ern insuf icie nlă . Mulţi au murit 
ele frig şi foam e. Locuitorii u crn in eni n e mai ajulnu, dor ni ci ei nu avea u 
pr ea mult. 

N im.eni nu se inler esa ele soarlo noo stră . 

Bînluia lifo sul ex onl emoti c, cme a secernl su le şi m ii d e v ieţ i. 

Lo Şargorocl, unel e am fost repartizaţi, ex islo o sirwgoyâ, clor ni ci un 
evreu nu . e cluceo ocolo, ele frică să nu Jie bălul. sclll omorî t.. 

Ev reii clin ,5a.rgorocl care sc{,paseră cu vio ţă ne-cm oju lo l malerioli
ceş1 e . Dar ernm. pr ea mul ţ i bolna v i ş i. Jârc1 miji oace . 

La Şargorocl era pr etor un cmume Dînclelegan , core , alunei cinel î n
lîln ea ev rei în oJara oroşului, core m erg eau să ccm le ele m.înca re ])" cîrnp , 
îi vrinclea .~i îi duc ea la cirnitir, und e fa împuşco. Ern de o cm z im e ne
;:;pusă . Tim un eori evr ei p e slrnclă ·?i apoi îi împuşrn . 

Ne-a m. înl ors din Tmn sni slri a în mai 1944 . 
Din 8 OOO cî ţ i p lecasem, ne-om. i.nlors v reo J OOO. 

r\ rhi rn f.'.C.:. I·.'. I?., Jo11cl Mări n1·ii . 

BEN ZION REIFER 
<;u pr,avi eţuitor a l lagi'.1,ruliui ele la 

Ed i n e ţ 

12.6 

t T FATA COLOJ\NEI SE /\fL/\ RABIN UL JEHOŞU/\ FRENI(EL 

... Era în ojun ele Jfo,','> Haşcm.o„ O z i plnioosă ele tomnnă . Pe drumuril e 
clesfu nclate ale Boso.rabiei, se lîr rm coloane ele ev rei prib egi . Una ci in lre 
ele, formată din 300 de /Jur l;oţi, care-.~i Lăsaseră la Edine ţ soţiile ş i cop iii, 
m erge a Jlancală la clreap la .5i la slîngo ele solclaţi cu arm e şi cravaşe . 

!n fo /a coloanei se a]'la !"tabinw le hoşiw Prenk el. !ş i însoţea obştea 
pe d rumul prib egi ei, mîn gî inclu -i pe cei clin juru l său ... 

... 1Linişleo em mer eu î nlreruplă ele pocnitu rile cmvaşelor ... 
,,GC1.1n ze ioa.v01·.r ( şi osla va lr ece) - se slrăduia să-i conso leze ra 

binul pe cei cleznăclăjclui ţi . Înfr e tim .p , mn Josl jeJuiţ i de îmbrăcăniin te Ş·i 

încă l /ăminle , ,,co să n e fi e mCl'i uşor clrum u l". 

'.~4(! 

Sp re seară, mo rţi ele Joum e şi de sele . oiunserăm în orăselul l:3ri
cen i, unele am fost în9hesuiţi înlr-o sinagogă clevC1.StC1. lă , neC1.vînci nici m.ă
car posibililal ea să n e oşezărn. Singura noaslră dorinţă era: ,,puţină apărr . 

Cei ce n e pri vea u s-au of eril să n e clea ele băut, in schimbul rufăriei 

noas tre, clar cîn cl n e- a Josi oclnsă o gâ.l eolă cu npă, păzitorul CI. ridi cot-o 
.şi a vărsa t-o î n cct i~or p c j os ... 

Dimineaţa, clupă reg imul ele sete şi foam e ce n e Jus ese impus, op t 
clinlr e noi cm Josl r;âsiţi Jărc1 viaţ ă. 

Pornincl mai rlepart e, ojunserăm la malul N islru lu i. Pes te lot ta
blo uri î nspăimînlăloare - cadavre ele bi1.rbC1.ti omorîţi mişel eşte şi n eîn-
mormînla ţ, i, gropi cu ev rei arşi ele vii... ' 

Din cînel în cinel , r(isun a ocea groa znicc1 p orun cu.: ,,Ţ i n e apro ap -" 
şi aşa arn ajuns la leyiunea I-l alin. Aici apciru „mo.i mor ele·\ care se nă
pu sti asupra oam enilor , strig înd: ,,Unele e rc,binu l ?" 

A ces la se ridică înclur eral, clar cu clemnilat e . I se ordonă: ,,Fă-ţ i 

cr u ce irr „Eu sînt ev reu şi nu-mi fac cruc e , eu pot doar să m c1 rog lui 
D wnn eze ur·. I se aelministrară lov iluri în CCI.JJ. 

ln sfîrşit , i se înyăclui să -şi facă rugc'iciun eCI., clor im ec/iat c/upc1 aceea 
se clc'iclu foc bărbii sluf oase a rabinul u i. 

După con swnor eCI. aces tui oct ele cru zim e, i se legarâ p e peiol două 
sfori groas e şi lun9i î n chip de p erciuni .~i i se ordoncl sc1 · joa ce, iar cre
dincioşilor li se porun ci să slrig e : ,,Jo s ,rnbinul '" 

!n z iua de J-TaşctnCI. nabo, ci muril , ca un morlir „ol Kiduş lwşem", 
v en erabi lul rctbin Jeho.~1w Pre nk el ... 

Oti/Ht z ioru./ .. M t 11111ircn", w1 i i ', se ri o 11 J/ -n. nr. ,/ , 27 ol'fo mhri e 19-1.J. 
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RUTH GL/\SBERG 
î n vî rs t[t d e 13 ani, clc portut <-1 în 

T r·an .snht ri ct 

1N Zl UA DE '!.7 IANU 1\RI E 1912, AM RĂMAS S INGU RA PE LUME. .. 

l n vora anului 794 1, vio ţ a. nooslră Liniştită o luot , Jîrşit. Au ur nwt 
zil e în care m ii de oam eni e rnn omorî.ţi p e stradă şi î n case de către 

nem ţ i şi legiow 1ri . Slrăzile Cernăuţ'iu lui ernu pline ele s ing e şi ele leşuri. 

Am fosl apoi slrînş i , cei ce moi ernm in via ţ {i. .~i ingrămc1di( i in 
g helou, a.clică inlr-o porte a omşului, împr ejmuilc1 şi pc1zilă ele so l elaţi . 

Flă rninz i , îngroziţi, batjocoriţi, am stol acolo, pî. nă am f os t duşi la Mc1r
cu ll? şli, în all ghe lo11. Aici, am fo:st jefwiţi şi de u llirn ele lucruri p e ca.re 
le moi avea m, ob iec t.e de aur ş i Ctrginl, cc1ci bagaje ovearn foart e pu~in e . 
N u 11 i se dc1du se vo i<' sc'i luăm oproop e nimi c ş i puţinul acela il lă.sosem 

p e clnl1n , ele obos eaW. 

241 



De la Mc'i,rculeşli, coloona noaslră a plecat mai departe. Plou a în 
tr-una J. ... J Prim.el~ ploi _ de to_amri:ă ne în~heţa.u pînă Zn. oase şi noaptea 
ploua mereu Şl noi n e ti ra.m, impinşi cu bicml ca nisle animale. Cin e că
dea era lov it pînă la moarte sau , clocă avea m.ai m~lt noroc, era împus
cat. tnlr-o noopte, un grup de bărbaţi a plecat să aducă apă pentru bol
na1Ji; am auziE apoi strigăte depărtate, îm.puşcăJuri. .Am aşteplClt cu 
suJlet ul la gura întoarce rea celor plecaţ:i... dar nu s-an mai întor s nic i 
pînă în ziua de azi. 

Am ajuns într-o seară pe m.alnl Nistrnlui si atunci, m.oi m.ult ca 
înain~e, am Jost convinşi cu toţii că mai depart e ~u vom mai m erge. Era 
c~va in ~e r care prevestea moart ea. Simţeam. cc'i, se pregăteşte ceva. Eram 
sigu1'l ca n e vor arunca în opă, clar ce a urmat a fost m.ai grozav . 

S-au fc'i,cut pregătiri de trecerea fluviului: am fost numc'i,rati si ase
zaţi _cite doi în coloană - era o coloană lungă, nesJi rşită , a că 1'.e( cor;dă 
se pi erdea fa noapt ea core se lăsase aproap e comp let . Pe marqin eu Nis 
trului , pe o ripă aclîncii, i.n locuL în care trebuia sc'i, se facă t1:ecereu n.u. 
fost aşew le d_ouc'i, 1naşini Cll faruril e CIJJ1"lnse dc1-a dreap.to .5i de-a Stinga 
c~l~anei. ApO'l s-a clal _ordi~ ca să înaint eze coloana , , i, în lwnina pul er
ntcu a Jaru1'llor, soldaţ; ll m1 mc ep ut să. tragă cu milrctlier ele. 

Nn se poale închipui ce a urmat: oam.enii cădeau uni-i p este alii i 
sl rigînd de durer e şi de groază, alţii încercau să se salveze să rind în apl 
D,1r erau ochiţi şi im.puşcut i pină la unul. 

Mi-aduc amin.l e de o mamă core şi-a luat cop ilul în brol e si a siirit 
Cil el . Ea a Josl nlinsă im eclial ele Qlont, clar copilaşul, core avea 2- 3 nni, 
a nwi plulil încă 11.n timp pe apă clin cmEo căm.ăşuţe i ltti care se um f letse 
ca un balon şi-l ţinea deasupra. L-am moi văzul cwn îl cl11cea op:1; se 
v ecleo o pată albă 'În întun eric şi soldoţ;ii lrăgeou m ereu . 

Putini om scă7X1t; aceio core n-au Jos/ . o linşi de ulonnt e .~i o cei.a 
care poate că ernu înl emniţi ele spaim.ă şi ele aceeo n-ou (ăcut nici o m is
cnre, preJăcînc/u-se morţi . Nu pot, să spun ele ce nn m-c-1111. mişca i : cr ·el 
c~ e rnm aşa. ele înlemnită de Qroază, cc'i, olwi ci dnd. c2i ele- lin~;6 min e rm 
cozul cleasupro m ea nici nu m.i-mn dot seoma docc'i, sînt v i~ sou m oorlă . 
Nu ştiu cit 'CI cl11rnl execuţia. Au nwi răm.o s oomeni în v i.otc'i .. Cinel 11cic;osii 
s-a u plictisit şi-ou obosil, i-ou lăsc1l în pace p i c , i cc 1~wi Lrăirm fn Jă. 

Primu l oroş ucrain eon în care om ajun s se num ea Imnp ol. Erau. 
nwna.i_ c~ise clărîm~1le, altele fără uşi .~i f eres tre. Tn toate însc'i,, şi in graj 
dun Şl m. maga zn, am. văzut ocelaşi lu cru, î nclală ce mn intrat: 111.orţ i 
peste morţi, unul peste allul, um.flaţi ş i vine ţi. M-am sper iat grozav, dar 
nu cnn avut ce face şi o lr ebuil să intrc'i,m in acesle case. 

Flămînzeam f oarl e rău, rnîncom nwnai sfeclă crudă şi put eam. să 
căpătăm o pîin e pe un palton sem pe o pereche ele boconci; clor după ce 
răniîneam. Jărc1 lucruri, ern m şi goi şi -î nJome l({.ţi. 

Şi aşa clin sat în sat, am ajuns în orăşelul Berşocl, a cărui ami nt ire 
este cea ,moi dur eroasc1 rană penlru nun e. Acolo, înlr-o casă clărăpăn ntă, 
totăl meu f t căzut bolnav; fusese de cîteva nri lovit cu baion eto pin ii ce 
a căzut le.5inat şi opoi s-a îmbolnăv-it. Mie nici nu vro io să-mi sp unti. ce-l 
doare, co să nu mă îngrijoreze. A zăcut oşa ,o săplămînă; n-o vorbit cu 
nim eni, n-a mî.ncnt, doar cînd veneom lingă el mă mîngîia .~i-mi sp i nea 
să nu fiu n e căjilc1, cei vo fi lotul bin e. Dnr înlr-o climin eoţă, cind m-nm 

242 

du s lîngă el, em rece , cu och ii şi gura deschisă , parcă vroia să spun i.r 
ceva. La priveliştea aceasta, am leşinat. Cîncl mi-am reve nit în fire, cun 
început să -l mişc, crezînd că a l eşinat. Dar degeaba. Ern mort. 

Jn z iua aceea, ci muri t ş i Jrate le 1neu, un băiat de 19 ani, cu mult e 
tal ent e. Era prem iant pe şcortlă la liceul „Aron Pumnul" clin Cern iiuţ i .. 
A cZnlat lo. vioorc'i, şi la radio Chişinău. 

f n cwnem aceea am rămas alunei singuri, Jânclcă clin cei 30 ele oa
m eni citi eram acolo am rămas vii mima:i m.ama cu mine ş i alte două 
persocm~, reslu l cm m~rit toţi. Cre d că era tifos exa nt ematic. 

După un timp a murit .~i mama, care s-a chinuit clouă lun i, parcr.
lizaiă. Ş' lia cc'i, moar e, şi-şi clorea moart ea, cil loaie că-i era milcl ele nun e 
că mă lasă singură pe lum e, intr e străini. A m găsit-o ţeapănă, într-o · 
cli1ninectţă, lingc'i, min e. flm strigat, am. plîns, nu mi-a ajutat la nimic ... 

Dow'i snpll'imî ni a zăcut afară, moartă . Ciinii v eneau ş i rup eau 
bucăti clin carnea ei. Cîncl mă duc eam clupă căruţa care lua morţii, era 
întold ecmna plină pînă in vîrf ş i se moi îm.ping ecrn la margin e patru 
be ţ e lunqi ., co. să pocr.tă i.ncăpea mai bine toti 1norţii. De vr eo cinci ze ci 
de ori se tot ducea si se întorc ea ele la cimit ir, ca să aclune morţ: ll . Gro
parul imi sp un ea m~r eu că n-are lim JJ şi ele a'Jin. clupe,. două săptămini 
a v enil s-o ridic e pe mama. 

fn z iu({. ele 27 ianuari e 1942, om rămas singură pe lum.e, într e oa-
m eni slriiini.. 

,,R omcînio l ib e ră", ·in. li!, n r. J7 1, J<J f ebriw r ie J<),/5. 

BR ODER ZALMAN, 
fo ·t dep or tat în lc.1găml d e la 

Vap niarka 
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... lNTERES/\ŢI DE STUDIEREA BOLII ŞI NICIDECUM DE 
VINDECAREA NOJ\STU.A 

Dup6 dow'i luni. de la ivir ea parali z iilor de pe urm.a rnn zMe i furoj ere, 
prin luna fe bnLCl1"ie 194:i, la cererea Comunităţii clin lc19ăr şi cu sprijinu [ 
celor de la Bucureşti, guvernul antonescion a Jost clete nninnt să lrimilă 
în lagă r o comisie medicală condusc1 ele prof. dr. 1-JalliJ clin Tct.~i, .;;i ctvind 
ca m enibri mai rnulti m edici miL'itari, printre core şi. ofiţeri gernwni . 
Din primel e invesliqaţii, cercelc'iri şi e:r:peri ent e Jc1cule ele comi sie pe cobai, 
s-a constatat jusletea conclu ziilor privincl cauze le bolii, în versiu nea p re
ze ntnlă ele m edi cii cli.n laQăr, i n Jnml e cn clr. J<essler. Dar co111i.sict, î n loc 
să ia mc'i.suri. p enlrn vin decarea noaslrc'i, s-a mărginit să conJirme mmw.i. 
cauzele bolii ş i opoi o pl ecot . 
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De Clici ş i conclu z ia p e CC/re am tro s-o noi, ce i Lov iţi de /1onlâ, ş i 
a nwn e că ei ernu inleresc,ţi de sludi eren bolii ş i ni cidec um de v ind ecar ea 
noaslră . ProbC11Jil cc'i c,ceasla le- o .~i fo st sar cina dC1lc1 ele gu ve nml anl o
nesc iC1n. D e C1llJel, clupă plc car ec, comisi ei, în loc să inl erv in c'i o imlmnă
ic'i ţire c, C1lime nloţie i inlenwţilo r, î n gen erctl, .:;i CI /Jolnav ilor, î n sp ec ial, 
siluoţia CI rămas ocee a:;;i, iar nwiorul Durc1dcscu a inl crz is i eşireo lo l!o:zor 
a internaţilor pentrn opro v iz ionor ea ccmlin ei, urm iir incl eJec li v în c/t'i
clerea şi li chidar ea aces teia. Nwnai nniloi ea slrî n să c1 tuluror inl eni ~t
ţ-ilor din lagă.r n cleju cal aceaslă criminalc 1 man evră . 

A rhi va V C. l·:. 1?., f ond Mărl11rii. VI. TRIMISI 
J/ 

ÎN CAMERELE 
DE GAZARE 

evrei lor din Soarta 

Î ransi f v ani a de 

sub dominaţia 

aflată nord 

horthystă 
( mai - iunie 1944) 
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DIN DOCU ME NTE LE MINI STEH ULU I DE EXTERN E (sc ri s ele mină) 
Rei ch sfuh re rul SS s i seful Politi e i Ge rm an e not . 9/12. (iniţiale ili zi-
la M iniste ru l de Int ~r~ e a l Rei,chu lui bil e) 

IV 84 - 3433/42g (1446) 
Rugăm a se incli ca în răspuns t itul a tura 
ele ser v iciu şi lla.tcle de m a i sus 

(L .S.) 

Minist e rul de Ext ern e 
D II I 1120 g 

i nt rai : 1 de c. 1942 

Be rlin SW 41, 
la :rn noi emb âe 1!)42 
Pri n z- Albr ec h t
St rasse 8 

(L.S .) 

p. t . po st de com anda
me nt ele com pa n ie 
'J'ri m itel'i lc 1losta le vo r 
f i ad resate fă.rit excep 
ţie pc adre sa ele la 
Ber l in 

SECR ET 

DOMNULUI MINIS TRU DE EXT ERN E AL R ELCHULUI 
JOACH I M VON RLBBENTR OP 

BE ULI N 

Dra gCt R ibb e ntr op ' 

La 21 iul ie 1942 Com a nda me nt u l s upr em al 'v\ieh rrn achlu lui :1 adre
sa t ele p a r ta mentu I u i său ele la Ber i in o sc ri soar e, în car e se com uni ca 
fa ptu l c~"t genera l·ul -ma ior un g ur Heszlen y i ar fi. î n Ji.iţi şat do rinţa g u
ve rnu lu i u nga r ele a co lon iza în ţ i n utul ele la es t ele N istru evre i r efu 
g i aţ i fJ rCt aprobar e în U ngnr ia , ~i ilr fi. r uga t ca aces te strădan ii a le 
, 1 uvernul ui u nga r sC1 Jic spr iji nit e . 

Este de ac um (·evi:1 ~tiut cC1 m ai ales în ult im a vr eme po li t icieni i, 
re spec t iv ma rca nţi onmc ni ele st at un g ur i au ce rut ş i a n un ţat p r in clis
cur s,uri si art ico le r czo lv ·1rca pr obl em ei e vrei-eşti în U ngar i8. D in cît e 
am m1zit. la Duclaµcsta ar Ii n ut rit .:-t ş i ideea ca această pro b lemt1 să f ie 
abordat ,\ în ct, 1pc ~i de aceea se cl1 i bzuieş te pe nt ru încep u L, ca un fe l 
de pr irnCt t rn n ~ă, eva uarec1 a 100 OOO ele ev r ei d in r egiunil e de est ale 
Ungnr ici. 
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La vr e m ea re spec ti v[i ;:im hot (irît ca evacua r ea so lic itat;1 de U nga
ria a e vr e i1or r efu g i,a ti î n această tar [i, care nu .sî nt de cetăte ni u ngarJ 
să fi e a mîn a t.:'1 pî nă c'înd LJ nga ria se v a dec lara de aico rd s: i' cuprin d:1 Î l; 
m Js uril e ca r e se .inte nţion ează ş i pc ev r e ii avînd cetJţ nie un g,ar J. 

De aceea , ţin î nd sea ma de st r :ida nii le ungureş t i, îmi par e p otri viL 
s.:i-l trimit Ja Amba s,ada ge rman u de la B ud a pe': la, în c[t ele pe acum , pe 
unul d in tre spcc ia li"?t ii m e i - e ve ntual pe H a upt st urmfi.ihrerul SS \~'i. ·
lice ny , ca re acţioneaz:1 la Brati sla va împ re un :1 cu oam e nii t[ii , în cea 
mai bund înţel egere , pe ntru a as ig urn clin p un ct ele v ede re tehni c cură
ţirea S lov ac ie i ele evre i - , care ar put ea act iva la A mb as ada germană 
de acolo în calitate de speciali s t sau ref erent ştiinţifi c p e ntru problemel e 
cv rci e5ti. 

r'n s tatist ica ofi cia l:1 un ga r J numă rul ev r e ilo r de con Jes iun e mo
za i că este indi ca t dr e pt 742 827; num [irul r ea l al ev re ilor t r eb ui e să 
f ie Îns[i în jur de un mi lion . 

De aceea a r i i î ntr- adevăr deose bit de îmbuc ură tor dacă n e -a r 
reuşi să eliminăm cu totul ~i în Ungaria această probl e m i:i a rzătoa re, 
m ai a les că - aşa cum c red - ast Je l va fi s ilit fără î ndo iai;i ş i gu, ·er
nul român să renunţe la atitudinea sa ezitantă pc care o manifestă faţă 
ele încep e r ea , în fin e , a evacu ă rii ev reilor. Pr in aceasta a r put ea fi . de 
nse m e ne a , l ă murit11 î n m od m it.ornat ) i pr ob lema î n Bu lga ri a . deoa r ec , 
a0n cum îmi es te cun os cut. g uv e rnul bul ga r ar ţin c mult ca m :1surile 
lui împotriv a ev r e ilor să se lege ele cele ale g uvernu lui ro m ân . 

Vr ea u s:1 te rog , clrag C1 R ibbe nlrop. s[i-m i comun ici p,:ircr ea ta p ri 
v in d propu ner ea mea. 

He il H itl er ! 
A l t:iu 

se m nc1l H. JIIM J\'ILER 

A rh . F. C.F.'.IL. M upc1: 'J'rc111si/ ua11iC1 ele non/ . (O r ig i11C/lnl i 11 limba <Jc rm(l nă) . 
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EXTRAS 

dintr-un raport al comandam entului poliţi e i horth ys t e 
din ora~ul Dej 

Come rc i anţii ev r e i clin local itat e s înt cuprinş i ele o stare ele n er vo
z itate ş i spa im ă. s :nt con ş ti e nţi cZt Î) i vo r p ie rd e î ntr eaga ave r e . Se p are 
însZt că ac est Japt ii pr ives c cu re l at i vă r ese mnar e. Dup,I propriile Jor 
de ::: l a ra ţii, n,u do r e.sc al tceva dec ît .s:1- ş i sa lv eze v i aţa. 
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Di spoz .iţii le priv ind pur tareia se mnului cli<;;tin t iv, p r ec um ş i r est r ic
ţiil e in troclu ,e le-a u primit cu i ncUere nţ[i. 

Dej, 10 ;.1pri lie 1V44 

A rh . 1-'.C'J .'.N. Nlo pCI: Trc 111si/rn11ic1 c/e norei. (Oriy i 11olnl în limbC/ moghiară.). 
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D IN ARHIVELE STATU LU I - N URNBERC 
Docu m e nt nr. 22:n 

Ministerul de Externe 

Inl. H 764 g 

SC RlSO ARE-FULGER 

Ber lin, 2-l: ap rili e 19'14 
Se cr e t 

Mini s terul ele E x l rn e a prim it din partea î mput erni c itu lui Re i 
chului ş i mini st rul u i ge rman clin Ungar ia o telegram C1, în ca re se c:omu
n icJ u rmătoarele de spr e prob lema evre i ască d in Un ga ri a : 

La Hi apr ili e a u în ce put în spa ţiul carpatic a cţiunil e ele g h e loiz iir e. 
J CiO OOO ele ev r e i a u fost deja concentraţi. Se p r e vede ca pîn :1 la siirş i t ul 
săptămîni i v iit oa re a cţiu nea s:1 fi e î nche iat.\ co nce ntrînelu- se în total 
aprox im at iv 300 OOO de ev re i. În în ch eie re , es t e p l a ni f i ci 1 tă aceea!':,i ac
ţiune ş i p e terit ·oriul Tr ,1ns il v ,1nie i, pr ec um si în a lt e com it ate ele la 
front ier a cu Rom :ini a, , 1 c ţ iu1w ca re se ilfl Ct deja î n cur s de pr eg(it ir e. 
/\ colo urmează a m a i f i co n centrnţi î nc ZI 250 000 - :lOO OOO ele e vr e i. Du p:1 
,1ceas ta, va urm a ,wţiun ea ele co nce ntr a r e :::,i în comit ,a te le ce mă rg in esc
.Serbi a ş i C roa ţi a. 

l n sfi rş i t, s înt p lan ifi cate acţiuni de g heto iza re ~i în int er iorul 
ţ;1r i i, aces tea î nch e i ncl u -se i n B ~1cla pesta . 

Trat at ive le cu p ri v ir e la transpo rt ;:iu fo st deja iniţi a te, inte nţ io
nindu ...:se a se în cepe cu un tr a nsport z il ni c ele 3 OOO de ev r e i, ,cu precCi
cler e d in spaţiul ca rpa ti c. 

Ult e ri or, vor urma, c:onco n1it e n t, ~i tran sp orturil e clin alt e gh e
to uri, î n caz ul că c1cest lu cru va fi pos ibil d in pun ctul ele ved e re a l 
mijlo ace lor tehni ce ele t r ,rnspor t. Ca Io :: de destinaţie se pr eve de Au sch
witz . In sc opul re a li zC1rii aces te i acţiuni se au in v edere în primul rîncl 
n eces~tăţ il ·e p riv .ind ec onom ia de războ i. P otrivit ob iectivului ar fi ca 
transpo r tu l ce lor 50 OOO ele evr i apţ i ele rnun c:1, ceru ţi de mini s te ru l g e r-
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man ) i aprobaţi deja de g uv er n, clin zo na Budapesta s[t fie puţin amî nat 

pentru a nu peric lit a exec utar ea acţiunii . Aceastu amî nare este impusă 

)i ele g reutăţile ele trans port oricum ex iste nt e. Transportul în coJoan C:-t ele 

mar ~ nu este r ea liza bil, î ntru cît acesta impli CC:-t prolJJema .î n tre ţin er ii, 

în C:-llţ{tm i ntei ~i supraveg heri i , ceea ce ridi că m ari greutC:-1ţi. 

In î nch e iere, m ini strul a s tab ilit cC:-t planul schiţat este corect , în
tru cît acţ i unea ev re iasCC:-t r ep rez int C:-t un tot în tr eg: 

·C,Urc 
Oficiul ele sigmanţă 

.al Rcichului 
t)Cl'SOllal 88 
·Obcrsturmbannfiihrcr 
Eichmann 
J{urfiirstcnsfr. 116 

Din i nsC:-trc i narea 
SS V. THADDEN 

.!lrh. F.CJ '.F{ Mopa: 'l'rcw !<il vania ele 11orcl. (Ori:1i110!11l în limba ncrmo,u1}. 
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EXTRASE DINTR-UN MEMORIU ADRESAT DE CONSILIUL 
EVREILOR DIN UNGARIA MINISTRULUI DE INTERNE 

27 ap rilie 1944 

fo judeţu l M 1aramure ) evreii a u fo c_;L co n c.e n lrnţi în ont 'jul Si g h c t 

) Î în alte cîtcva ora ~c import anlc . La S igh et m ,1joril ,1tea intcl e ·lu a lilor 

clin loca litate, aclicC:-1 .în jur ele 140 ele perso,1nc , ;-iu fo <;t .înch i'.-!i într - o 

s ina go gu m icC:-1, făru ,ap i\ ~i fărC:-1 hra n ă . [ ... -1 

1n oru~ul Sig he t ni şte so l daţi m erg clin casă în ec1s:1 ~i iau tol cc 
poat e fi luat. Ghetoul este în cur s ele organ izare. 1n jurul date i ele 20 1.c. 

toţi e vre ii vor trebui s.:-1 se mut e aco lo . Evr e ii i zgo n i ţi clin sate au fo st 

v ict ime a num eroa se a troc i tăţ i feme il e JU fo s t v iolate, fe tele t iner e 
au [o<;l obl iga le sJ se s upun C:-1 unor ex am in,·1ri ele cC1Lrc mo a)C p e nlru a 

veclc;1 clacC:-1 nu a u ascu ns bijuler ii . ( ... ] 

Eichma nn c n lfon gri c, /J. 92-9:J (lt cgesl). 
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TRADUCERE 

Ziaru l „ESTIL/\P" din 4 ma i 1944 

C heto uJ ci i n Oradea va a vec1 :W.000 ele lo cuitori [ /\ genţi a Te legr. 
Un~. J. Primarul a com uni cat pr in afi~c cC:-t evre i~. clin Oracl~a vor ~i a~e
zati in ora c; pe un te ritoriu închi s. ln vi itor ev r eu vor Jocu t pe te ritoriul 
s it~at între · s in agoga evre ia-scC:-t, c· tz•a rn, a pomp ier ilor, Piaţa Mih a i V iteazu . 

G hetou l v~t f i împr ejmuit ele un gu 1,c1 de 2 m în u lţ i mc, iar gea
m ur i le sp re ora ) vor fi aco pcrilc cu sci ncluri. Din g hctcu c;e poate ie.')i 
intre ore le 9- 10. 

Ajulorul ele pr im ar Gyapay a format o comi s ie de cin c i care va 
solu ţiona che st iun ile personale a le ce lor aproape 30 .000 de evre i. Mu
t a rea ev reil or se va face probabil în pa lru zi 'e . 

Arh . F. '.C.I?.. Mapa: Trc111sil vo11io ele 11onl. 
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DI ARH JVELE .STATULUI - N'ORNBE li.G 
Doc ument NG. 22G2 
!'t'linistcrul ele Externe 
Uni. II 870 g 
î ntrcg 5 mai 1944 

TELEGH.I\M/\ 

Budapc <;ta, 4 mai 19H, o rcic 17,45 
Prim it 5 mai Hl44 , orele 1,:io 

Scrrct ! 

Nr. 1 H!l clin 4 .5.44 
Ş i pentru ambasado rul R it tcr 
Rc.f. Ja Lelcgram, t nr. 1022 d in 23.4.44 

/\ c ţi,unca ele gh clo izar c d in spaţi u I ca~·pat~c (zona. ~) ÎJ1J l1e ia!u 1~ 
:iccst c zile . /\prox irnat iv 200 OOO de evrei ?nt 111tern~ţ 1; m 10 la gar e ~1 

ghe touri. în Transilva nia (zona a II - c1) a rnc:eput a~laz~ conce n tra r ea a 
ap rox im at iv UO OOO de evrei ca re trCticsc pc aces t t?ntonu . . 

La jum 21tatea lunii m a i va încerc t ranspor tul m _G~r~ :rnrn a_ 310 OOO 
evre i din zo ne le I c;i II, f ii nd pr cv <·1zut c 4 transporturi zdn1 ce ·1 c ite 3 OOO 
d e e vre i. La 4 mc1i· arc Joc la ViC'na conic rinţa privind iti nera rul ace stor 



tran sportur i , la ca r e vor p a rti cipa repreze ntanţi a i căi l or fer ate ale Re i
chului, poli ţ i ei de s iguninţCt ş i a i janclarrn eri e i un gare . 

Intru cit se precon izeazJ c,i vor fi co nce ntraţi ş i ev r e i strCtini, omul 

ele legătură ul ambasadei de pc lin gCt Sondere insa tzkommando (Com an 

damentul de lupt J spec ial) Ei cl1mann va v izita sJ pt J mîn a v iitoare l agă 

rele clin es tul Ungar ie i, und e q va sepa ra pe evrei i ţ;}r i l01· n eut r e ş i 

inam ice ş i-i va adăposti în a n um it e imob ile . 

VEESE NMA YER 

Arh. F.C.t-:.rr Mapa: 'J'ro11si/co11io de 11ortl. (O r iui11alul Î n limb o r1cr ma,1.c1/. 
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NOTA INFORMATIVĂ A CENTRULUI C 

cu pri vir e la măsurile lu a te de g uve rnul m ag hi ar de a î n f i inţa 

un ghe tou la Clu j pe ntr u in ter narea evre ilor 

Se îna intează î n or ig inal ş1 1n traducere un a rti col apă rut in zi a r u l 

M agya r sag " cli n 5 m a i 1944. 
l in conţ inutu l a rt icolu lui re zult Ct cCt pe ntru cv r ii n flaţi la Clu j 

hotă rît un gh e tou în r eg iun ea fabr ic ii ele c21rC1111izi Kujanta. 
Se constat Ct ci"t în oraşul Clu:; se află aprox im a tiv 18.000 de e vre i. 

Locu i nţele ev r e i lor evac- u a ţ\ vo r fi date c reştin il or C-,trc n -au lo

c u i nţe. 

Aprec i e r i : 

Informa ţ i un ea privitor l a număru l po pulaţi unii ev re ie)t i clin Clu j 

prezintă o deoseb it ;'.'t i mportanţJ , pr in Japtul că acum ofic ialitatea ung ră 

recunoaşte prezenţa în Cluj a unu i nu111C1r ele J 8.000 de vre i, nu m,i r 

pe ca r e ii prezenta p ' n Ct acum mu lt m a i r ed us în favoare, t un g ur ilor. 

Se şt i e că , în spr ij inu l rev e nclicCtrilor Jor a,c;u pr a Ar dea lul ,ui de 

nord, un g ur ii s- a u folos it înto tdea un a de date s tati sti ce fa lse , pr ezen 

tînd majoritat a evreilo r d rept un g ur i. 

Prezenta informa ţ i une dezvălu i e adevă rul in ceea ce pri-v e~te nu 

mărul populaţ i e i ungureşti clin C luj, ca re este cu mult ma i r edus decî 
a fo sit pr eze ntat. 

Arh. lV/i11. Ap. Naţio,/(/ lc . Jo11cl M ar el e Stat , M oj ar , Ser· ţi(I lf, dos. 1172. 
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COPIE 

de pc Ordi nul Cab in et ului M il itar a l Conducătorului Sta tulu i 
Nr. 205:l96 IVl.2 din 16 ma i 1944 că tre M inisterul Afacer ilor Inte rn e 

Cab in et 

Am onoarea a trimite în cop ie Raportul Inspectoratului General 

a l J a nclacm ri e i, •cu nr. 36 945 ,cli n 10 ma i 1944 , r elut i1v l a în ce rcările de 

tr ece ri fr a udulo ase pe 6te Iront i r iI ale ev re ilo r d in Un ga ria în Români a , 

pe ca re domnul J\/f ,a reşa l a p u<; urmă L c a rea rezol uţ i e : 
Comunicat pub lic. 
Evre ii trecuţi fraudulo s să Iic împuşc-ctţ i ş i ei ş i ce .i cc1re-i gJz

du ies c ş i nu -i d ivul g( t. 
Lege î n 24 ele orc 

/\111 ce rut dom11Jului rn in ist r-u von Ki llin ge r s21 num e._t<;C(t la 

puncte le de fronti eră controlor i ge rman i, ca re împreună cu ai 

noş tri să facă contro lul tuturor ca re tre c . 
Dacă nu vor num i , se w1 face tuturor co ntrolul cu forţa . 

Tr eb u ie suprav eg h ea tCt b ine toat ii frontiera. 
Trebu iesc raz ii p er iod ice în ţarCt. 

D .O . 
p . Şeful Cab ine tului Mil itar pt. co nfo r m it ate 

Co lonel. 
(.c;s) GH. TEODORESCU 

A rii . v c. r:.tt Mapa: T r c111.s: l 1•G11iG de 11orcl. 
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NOTA 

EPISCOPUL M/\RTON /\RON ÎNFIEREAZĂ MĂSURILE L UATE 

DE GUVERN RELAT I V LA I NTERNA R E ·\ EV RE ILOR 

Epi scopu l romano-catolic- de Al ba -Iuli a Marton Aron, care aclrn i

ni <; trează ş i Ep arl1 ia Cl ujul'Ll i, ,:e 1afl Z1 ele cîte w 1 zi le în C luj , und e a 

ve n it să facă v i z it c1ţiil e ca noni ce obisnu it e. 

2!'i3 



Tn ziu a ele 1 B mai a.c , fiind sC1rlJMoare catol ic[1, ep iscopul M~1no n 

a of iciat un se rv iciu d ivin în Ca teelra' :i catol icC1 d in Cluj, hi rotoni sin d 

'!i trei preoţi. 

La sfir '!itu l ceremon iei r e lig ioa se , el a ţinut o impres i onantă p re

di c[i, înJ ierîncl cu ioat [1 energia a,Lroc i tăţ il e com i,se contr :1 evre ilor p ri n 

lu ar ea ele mă•s uri neum a ne :c:;i ab uz ive ele c[itre autor i Uiţ i l e un g ur c;;ti. 
Ep iscopu l a e v i de n ţi at în spec ial tratam e ntul l ipsit de se ntiment ul cre 'i

tine sc ce se apli că cop iilor, fem eilor ::-;i bi:itrîn ilor intern a ţ i în gh etour i. 

Din inform aţiile ce deţinem, re iese că îna int e cu cî-tev<1 să pt[,mîn i , 

at ît Ep iscopu l reformat, cît ş i protopopul ca to lic din Cluj, în pr edicile 

ţ i m.ite, au protesta t de ase m e nea împ otr iva pri ~oa nci ev reilor, precum şî 

co ntr a t rata m ent ului cc li se apl i că acestora în gheto uri . 

A rii . F.C'./ ·.'. lc . Mapa: Trc111silt •a 11ia cir 11on/. 
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CONSULATUL CEN ERAl REG AL 
AL 

ROMÂNIEI 

Cluj. 30 mai 194{ 

SITUAŢIA EVREILOR DIN UNGARIA 

Est·e adev[ ir ;:it 6 1 Parlamentul ma gh i,:ir a votat in cii în ,tnu l 1939> 

legea nr. IV prin care se cCiut a r es trîngere ~1 activ i t[iţii ş i influen ţe i evre

ieşt i pe ter en eco nom ic ş i soc ial ş i cJ acea lege a fo st urmată ele o ser ie 

î ntreagă ele :ilt e măsur i s im ilare; ad evZ1rata acţ i une de lichidar e c1 pr o

b le me i e vreieşt i a început în sC:i dup [i sos irea t rup e lor ge r ma ne în Un gm i·t. 

Ser ia acesto r m ,·1sur i a încep ut pr in ridi ca rea ele către po liţi ,1 ge r

m a nC:-1 în Budapesta ş i C'uj a unu i num (ir de osta ti ci nle0i dintr e evr eii: 

c u situ a ţi e pro emin c nt c'i mat erL1l[1 ~i soc ia l[1. 

Dup[1 in sta lar ea g uv ernulu i Szloja i ;1 îr ce put s,·1 , i pară în Moni

to ru I Oii cial m ag h iar o adevăra tă cascadă ele orclonan ţc pri vi !oar e J a· 

evrei ş i care, începînid cu ob ligarea de c1 pui-ta o ,:tea ga lb en,\ p revii d 

confi s,oa rea înitreg ii .wc ri ev re ie . .,t i de ori-ce n at,ură , pre cum ş i inte rzice

rea or i •că re i a c ti.v i Lă ţi int e lectua le, com e rcia le 0i indu st r iale . 

O a na lizare în amCmun Lc a d i spoz i ţiun i lor cup rinse în aces te or do

nanţe - fa out C1 ele aLtfel pr int r-o se ri e ele rc-1poar tc al e Lega ţi un ii 

noa sLre clin Bud apes ta - nu mai prc zint C:-1 asiJz i ni ci un int er es, deo a

r ece într e i imp a a părut ş i orcl o nanţ, 1 nr . lfilO ·1944 M.E. referito nre la 

înfii n ţarea gh e tou ril or. 

U rmar ea aces te i orclon a nt c a fo st co ncen tr a rea ev re ilor clin t oa t 

pJrţile Ungariei în capitalel e ele jud , ţ, i .:ir un de num iir ul lor era prea 

m a re ş i în ,1lte ce ntr e. Cu excepţ i a cîto r va or,1 şe . und e ghcLouri le au 

25„1 

fost in sLalate în anum ite cartie re, împrejmuite cu gard uri de seind uri 

ş i d in ca re au fost evacuaţi creşt i nii, în to a te celelalte ce ntre evreii au 

fo st masa ţi la peri :fer ii , în fabr ici de cărămid [1, în şoproane .-au chi ar sub 

cerul liber. 
Int e rn area evr e ilor în ghetou r i se va term ina pîn [i la sfir 0it ul 

accsLei Jun i. 
S ing urul Ora ) unde nu s-a lua t o astfel de măsură - probabil din 

ca uzc.1 numă r ul'Lli e norm, ele cirica 300 OOO suflete - e.st e Budapesba. 
Di ntr -o declaraţ i e ofici a lă a sub secre taru lu i ele stat Vitez Enclre 

Lasz lo rezultă că numc.1i în te r itorii.le ele l a r [isCrrit ele Ti sa a u fost băga ţi 

î n ghe touri 320 OOO ev re i. 
Locu inţele evr eil or evacu a ţi au fo <:t s ig il1ate , ia r inv ent arier ea ave r ii 

tre crute în propr ietatea statu lui es te în cur ,s ele exe cut a re. 
Cu toate cC1 clin un ele decl araţ ii ale me mbrilor g uv ernului se p [,rea 

c[1 ac um se ca ută num ai izol ar ea compl e tă a evrei lor de creştini ş i că 

î ndepărtarea Jor clin Ung ·1ria se amînă pîn C1 la sfirş i tul războiului , :in 

r ea li tate aceastZ 1 ope ra ţiune a ş i fost în ceput ei cam ele o să ptăminJ. 

Di n informaţ.i unile prim ite rezultă c'i tr e nurile cu ev r ei - fo r

mat e din cam 50 va goane de marff1 cu cîte 70 persoan e - sînt tr imise 

la Ka ssa , iar de acolo î.n Guvernăm î ntul Po lon ez. 
Deocamcla t[1 es te vorb a numa i ele evac uar ea evrei.lor clin zon a ele 

upera ţ i i m ili ta re, cupr inzî ncl între g Ardealul ele nord ş i U crain a Sub

ca rpat ic[1, dec i ele aproape 250 OOO suf lete . Tran sportu ril e se succed în 

r itm dest ul ele acce lerat. Astf e l clin Orad ea au plecat pînă acum p ste 

8 OOO, iar eva ::u,irea ce lor 20 OOO evr e i clin g he tour i le clin Ck 1j şi Gher la 

se va t e rm in:1 pînC1 Ja 9 iun ie crt. 
Ordonanţa nr. 1.730.'1!)44 clin 11 ma i crt. (P ud apes ti Kozlon,, · nr. 

108, 1944) reg : em e ntează în mod un iLa r ca te go r iil e ele evre i ex{:cpwţ i .. 

Aces tea sî nt : 
a) cei ca r e au fo st decoraţi î n r Jzbo iul d in 1914- 1Dl8 cu m ed a

l ia ele ;:iur, sa u cel puţin ele dou ă or i cu medal ia m are de a rgi nt, iar ofi

ţerii ce l puţ i n .cu Ord inul Coro a na de fi er ci. III cu ~pad e ; 

IJ) i nv a lizii ele dz boi cu inv a lidit a te ele ceJ puţin 750/o. Văd uvel e 

ş i cop iii aces tora si nt exceptaţi numa i clacJ inv a lidul era în în vi aţ[1 ]a 

1 ianwff ie J 939 ; 
c) ce i exceptaţ i pentru m eri te naţ i o na l e ex cepţi o nal e ; 

ci) v ,'icluvele ) i orfan ii celor morţi î n războ iul a ::tu ~il, pr ecum ş i 

s oţ i il e 0i C'Oj)iii celor cl ispă Puţi pe front ; 

e) ev r eii cetăţe n i stră .i n i , d acă dov ede sc aceas t(i calitate cu un cer 

t ifica t e lib e rat ele Ofi ciul central pentru controlul străin i lor ) i clacC1 

ex ist;} re ci pro citate ele trat;:ime nt cu ţara respe ct ive:\. 

MJs ur ilc lu ate contra ev r eilor au fo sL executate de autoritc'iţ i l e 

lo ca le :Cără crut a re si în modul cel mai brutal. A·ce a s tă bru ta l itate , cara c

te ri .-li cJ ele altfel p'entru unguri, pentru noi român ii nu este o nou ta te, 

deoare ce clin ID40 înco:1ce am a vut ocaz ii n e num [irat e să o simţim în 

fi eca re zi. Cu toat e aces tea în ge n era l nu se po ate vorbi ele o solid ar i

za re a românilor cu evre ii car e astCtz i sî nt lovi ţi ş i e i ele un g uri. Mot ivul 

es te c,'i după 30 au gust ID40 vr e ii :iu căutat pr in to ate m ijlo ace le pos i-



Li_iJc s: 1 s: 1~n ~nif es te ca foc1rte buni un g uri - cum a u f ;}cut - o de altf e l 
ş 1 s u b s tapm 1rea româ nească - ş i să dov edeascii a ces t lu cru d enuntînd 
pe 1:omâni ş i re g imul rom â ne sc . Nu es te m ic ni c i num :trul e vr e ilor ca r e 
a u intentat pro cese p e b aza ordonanţe i H40 '194 1 M.E. sa u ca r e s-a u 
r efug iat din Rom ftni a în Ungar ia . 

. . Bsţe adevăTa t .c~ î n ultimii a ni, f iin d trimi ş i Jn comp a nii de mun cCt 
ş 1 reclu c1nrdu-s e pos 1 b1,Jit;}ţiJ e lor de cîşti_ , a tît din ca uza măs urilor a nti 
se m ite ale autorită ţilor, d t ş i d in cm tza s i tu a ţi e i econ omke g rave a U n
ga ri e i, mulţi evr ei au în ice put să afirm e faţC1 de rom â ni că a fo st mcti 
b i ne î n R om :1nia , în r ea lit a te însă a proap e fi e ca r e dintr e e i aştea ptă 
num a i v e nir ea ru şilor ş i in s tal:ar ea .unui r e 1i111 comuni s t ca re să le as i
g ur e o s itu a '_ie predomina ntă . 

D a6 t totuş i s-a u găs it rom :mi ca re a u c[tul a t s[t a jut e pe e vrei pr in 
ascun de rea d e a veri sa u prin facilit a r ea tr ece rii cland es tin e în Români a , 
acea sta se exp li că pe ntru unii prin inter ese m a te riale, pe ntru alţ ii prin 
re l aţ ii person a '.e , Jn f in e p e ntru o a tr e ia ca teg or ie pr in sc ont a re ;i unor 
ava n ta j e î n ev e nLua]i ,t a tea un e i v id orii r,u<;eş ti. D e altf e l, în a1::e,.Y:tC1 pri 
vin ţă mulţi rom {tni nu a u făc ut a lt ce va de cît s{t imit e pe unii un g uri, 
chi c1r smpu ş i. 

A rh . F'.C.r:.n /\l{(lpc1: Tran s ilt ·ania ele no rcl. 
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PRIVIRE GENERALA ASUPRA SITUAŢIEI EYREILOR 
DIN UNG !\Rlf\ * 

Da rea ele seam Ci de 111a1 JO S ar e ca sc op ele a da o i ma g i •'e a <;u p ra 
rn {ts ur ilor luate Jn ultimul timp de autoritCtţile m ag hi a re împ otri va ev re i
lor clin Un 1aria ş i în spe c ial împotriva e vreilo r clin teritoriile cedat e 
vr emel ni c de Rom:rni a , Un gar ie i. 

Di s t in cţiun e,t ace ast (1 se impune, d eoar ece a utorit[tţ il e m aghiar e a u 
impu s evreilor clin Ardealul ele norei, Maramureş ş i Cr i şana chi ar din 
pr im a zi a acorcl [tr ii aces tor teritorii un r eg im cu mult m a i vitre g ş i se
v er cleclt populaţiei evreieş ti clin re ga tul v ec hi ma ghiar, apl icînd legile 
,cvreie~ti cu mai multă seve ritate evreilor din teritoriile foste rom,îne~ti. 

Dis t inc \iun ea ac ea s ta a fo st cu a tît m a i e v ide nt (t ş i Uiţi ş[1, în cît în
·s eş i a utor i t[1ţiJe ·comp e tent e g uv ern am e n t>c,tle a u rec un oscut dub: ·ul re g i-m 
.a pli ca t evr e ilor din Un ga ria . 

D es i ca uzele aces tei clistin cţiun i. î n ap li ca r ea 1 g il o r evreieşti nu s-a u 
recu nos c

0

ut nicioda tă făţiş ele nim eni, acestea au fo st ş i s în t atît ele b !n e 
cu nosc ute , în cît e s te de pr isos a le m a i ce rc e ta, Ce i ca r e cun osc mai b ine 
at it~id'n c.1 m arii majorită ) a evreilor din Transilva nia î11 decur su] . . ce l?r 
25 d e ani fată ele S ta tul Rom â n îş i vo r d ;.1 b ine sea m a de ce ev re11 dm 
Tra n<;ilvan ia · ele nord tr ebu iau ş .i tr e bu i , în spec ial az i, s.?i su fe r e m a i 
mu lt ele ît res t LLI e vr e iJ.or din U n 1ari- 1. 

Siluaţ ia evreilo r din Unga ria înaint e de gu ver nul 
Szt oja i 

S itu at in evre ilor clin Un g aria a fo st re rlemen tat (t clupă cedar ea r
dea'.u lui el~ nord , ele aşa-zba „a do u a leg e cv r eia<,c(t" . Aceastb' 1 lege a in 
trodu<; un „ num e,ru s c la,u su<;" p entru d iv er sele profes iuni (în industr ie 
şi com erţ 120; 0, în prof es iun i li bere (i0/ 0), p unîn d la lJaz:1 a cst C'i reg1e-
mcnt(t ri pr inc ip i ul r asL 1. 

Acecdă le ge, cu t oate restr icţiile gn ive, a [ost C,tr:1cter izat: 1 pri n
t r -un p rin cipiu um an i ta r ; resp ect înd dr ept uri le cîş tigate, nu s-a imp _u c; 
aplic, trea irnediat:i c1 JLti „ num eru s cJa usus" - . î~ c1far 0 c!c dtcva prol~
siuni - tiPz înd să se aj ungă lti procent u l m 1mrnal [1x~1t ele leqe prm 
decese, r e'ipect iv prl n îm pi ed i ~·:1reu o:::upi\ri i pcsturilcr r:m1Js,e libe re 
pri n deces. în /\rdc::tln~ d ncml insu dr"1 .t urilc dştigate 11-au fo t res 
r etate , înfJ 1 tu inclu--se imed iat ~i în mod rc1dica l îndep;"1r l ·ffea evreilo r 
d in clile r ile profes iuni. D ln lJaroiul c;1vocaţ i lor, co]eq iul rnccl ic ilor ~i al in
uineri lor au fos t cxclu<; i ev r e i imcclic1t clup i"\ cedarea ArdE':ilului de nord, 
i

1

ar procentaju l lega l cie Go; 0 nu s c ales dup.ă capacit·,tea prnfcsl:ma}_ă , 
ci •.:<\.Clusiv numa i dup" activ itatea po1itien anterioară a rec,pectivilor, 111 

cadrul fostului Partid Maghiar, Iil11J mcn\ i nuţi ast '1,l num;ii cei car e 
au focut parte clin ace st p artid, îrn 11nte ck cc:cl;1re. Toţi cei c;irc au acti 
vat .în JJar ti de le pol i.ticc r m;rne~1i, sau î1 pa rti dul 1:vrciC'iC', a11 [o<;t 
exilus i. ln acciac;i spi r it S·-a iniăptu it anul trecut ~i rcvizuirect lireve
tei u- d in cornere 'si meser ie, nv ·n (l 'rt singur scop '.;coaterea clcfinitiv,·1 a 
evreilor s i clin :1c~<;te ramuri de a::li v it,,:e. În ',.J,irnb, drepturil e Cl':;ti
g:,Lc ale ~vre i lor din vec, iul H'gi.lt m a (.(hiar <1u L ,: r „s JY'Clnl:'. 

După venirea la putere a acl.ualului rcg;m 

Sit uaţ i a cv r oihr din U nga r ia .<.-a î nr21utc'î ţiL rn 111 ep:,rc de Lt 
1.) mnrt ie 11144, d at J ci n el a v en it Li pu tere g uvernu l Sztoioi . oul gu
\·ern a f st cons tit uit în m ajor it a te a Jui clin ca dr ele pa rtic.lu!ui g u ver
name nt al al lui Kall ay, reze rv î nd u-sc cîlev a Jccuri reprezenta,,ţi'.or par
t ide 'o r ele c,· t rc m ,'t d r eap t a , asticl lu i Endr e L asz lo , sul .';ecre t ar u l ele 
!i-tat in M inis t e ru l ele Int ern - ş i lu i Eaky Las zlo, .c,ubse ::re lar 1 ner'r l al 
c•,ceJu i aş i de-par.ta m cnt . Co n c!U'cer e~i în p ro ble m a evreias c:1 n fo<;t preluat;} 
num a id ec '.t ele a e as t :1 m inor itate cx Lre m is ti1 d in 1u vcr n 1il mag hi ar, c,n-c 
parc să a i bă o influenţă .covîrşitoare în cadrul guv ern 1!ni. 

A cest grup ex trem ist a ap li cat, în tim pu l s ~u rt de trei llln i de z ile , 
rn,'ic;ur i atît de ra d icale pe nt r u li ch ida re a prob lem ei evre i eş t i , cu m n u 
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s- au mai apli cat în nici o ţarti d in Europ ei. Ceea ce în alt e ţ{ir i e u o
pcne s-a înffiptuit in 3-4 an i de z ile ş i în m od treptat <;e du ce la î nde
p lini re CLL o gr a bJ extr.:iord in a ră , în de ur s de cî teva s;'.iptiimln i, de ·c1tre 
a : tualu l guvern ma gh iar. 

MBi jo , vom en um en1, î n ordin e cron olog icu, cli <;poz i ţiu :, il e g ~ive -
nu lui m ag hi a r, aduse în ult imele s!1pti'.'1mini împotr iv;.-i e vr ei ior clin U!1-
ga ri<1 : 

1. - S-,1 in terz is între buinţarea teJefonu!u i .. i a po <;turi lor de r .1dio
recepţi e . 

2. - S-a introdu s „num eru s nulJu s" în barourile de avo aţ i ~i în 
coleg ii Jc de z iar ist i s i acto ri. 

' 3. - S-a i~p~ s port ul semnului ga lb e n di st incti v. 
4. - S-au i nterz is că l ătoriile pentru evrei, aceşt i a ncavînd clre -

t ul s;;1 î ntrebuinţeze m 'lş in i par tL ul a re sa u ta x; metr e. 
5. __:_ S-n interz is evre ilor acces ul în local uri '.e p ubli ce (t eatre , 

c in emato grafe, caJc neJ , r es lauranLe, LJ~1i, p· ir cur i pubJ ice etc.) . 
fi. - S-a dispus d istru ge r ea opere lor l iterar e ale <;cri ilori lo r , ·:cei. 

7. - S -au sec h es trat rc .':.p. s-a u conf iscat ;wer il e mobi.le ş i im o
bil e a le ev reil or uvind o valoare m a i mare ele 10.000 p. Evr e.ii au fo st oi)l i
gaţ i să depună la bă n c ile a u tor izate toate va lor ile lor, bijut eri i, cf cte , 
a cţiun i etc . 

8. - Fi ec are ev r e u a fost autoriz .:it sJ păstreze as upr a lu i o s umJ 
de maximum 3000 p. (90.00 0 Je i) în numerar, fiind obli g~it să clepu :1.ă 
r es tu l ·l a una clin lJJn cil e autori za te . 

9 - I n z iu·i ele 17 apr ili e a .c . au fo st înch i<;e ş i sig i l„1te loa i.c r:1a
ga zinele ev re i eşti , mi.irJuril e f iind confi scate. 

10 - Printr-o o rdon a nţă s pec ialei, li s-a interzi s evre ilor or ice 
ocupaţi e ca re putea sZi le as igur e un ve n it. 

11 - S-a d isp us mutarea evre ilor în cnri.ierc sp ec inl î nfiin ţ:,te, 
g h tou ri ~7i izolar ea lor ele restu l popu l aţ i e i . 

Trage dia ev re il or ardeleni 

Toate aceste d i spoziţiun i guvernament a le ·1u inlr ctt î n v igoa re intre 
HJ m ar t ie ş i 30 ap rili e lfJ44 , de ci înt r - un int erv a l ele (i <,;}pt:im ' n i. 

Măsurile el ma i ~:us a u fost p use în apl icctre pc c;ti m a i mult ~au 
ma i puţin lega le. A este mi'.'isuri, deş i neurnane, au r eze rv at ev re ilor u n 
min im ele ex istenp ome nea<;c,'.'t, cu toate cC1 c un ouş terea acest or di spoz i ţi i 
nu po.ate da n ici mucur o ima g ine si abC:-1 a su .Ce rinţe l or ş i a g roz .:ivii lor p :-in 
care au t recut ş i tre ş i as ti'.'izi evre ii clin Un ga ria. 

Cu acest pr ilej, t rebu ie să in s i stăm clin nou asupra d i st in cţ i e i iz' i 
toare ce se face .în tratamentu] a pli cat ci gu vernul mag hi ar faţă de 
evreii clin Ardeal. In timp ce în ve chiul r ega l m ag hi ar rezolv area pr o-
bleme i evreieşt i conti nuă să fi e fă cută în cad rul mă,;uri l or lega! de m a i 
sus, ev rei i clin Ardeal şi clin ce lelalte ,..teritor ii al ipi te Un ga riei au fo ·t 
aşeza ţi în afară ele ca drele oricăror drepturi omeneşti , iar tratamen i u l 
a pli ca t faţă ele ei este atît ele barb a r, încît aceste măc;uri nu- '?i găse. c 
asemănare nici în timpur il e cele mai barbare a le istori ei. 

Evr e i lor d in Ardeal li s-~iu r:ip it cleo dat i'.'1 şi ce le m a i minim ale drep
tur i om e nest i fi ind tratat i ca n is te <;clavi, cu deoseb irea că î n t im pur ile 
antice propr i~tar ul a<;ig ui'·a sclav .ului său un t r ata m e n t în vede r ea m e n
ţin e rii s ăni'it·"iţ ii ş i a cond i ţ ii lor f iz ice ale ac 'S•tu ia, â ic i num a i as tfe l îi p u
tea exp lo a ta puterea ele mu ncJ . Tn caz ul evre ilor clin Ard ea l , pînă a<;tJzi 
nu s-a m a n ife s tat d in partea aulor ili.i ţ il or , i c ea.c;tă g r ij ă . 

Mc1jor itatca ev rc il•o1· clin A1··dr ·~il nu au fost i ,:1o l aţ i în gheto- u ri , ci 
au fost i 11tcrnc1 ţ i , inc ep :nci c u dala ,ele 1 ma i Hl44 , î n uri aşe tabere ele 
con ce ntr;:ir c , unde au fos t pr i va ţi ele ce le ma i elementa re co ndiţiun i d~ 
tra i. Tab e rele de co ncentrnrc a~i fo s,t i nli i nţate î n cca ma i mu re pc1rte 
pe ter ito riul Jabr ic-iJor ele c,·1rC1mizi, s itu at e la rnnrg inc a dif ~ril e '.or o raşe , 
unel e evrei i a u lco.;t îngn1m(i d i ţ i sub şoproanele în t r 'b uinţale pentru us
cc.1rea c,'irCtmi zilor . Conform re gu lii ue nera le, s- a afei-'tat fi cur i persoc.1ne 
un spaţiu ele (iO cm . Sînl însCl ~îteva"tabcre , ca de exemplu ln Dej ş i Şim
le u l S ilvan ie i, uncie ev re ii au l'oo.;l lăsaţ i pur şi simplu s ub ce rul li ber. 

Evre ii intern aţ i î n lcigtir e erau nuitor i zaţi s{i-ş i p·"tstrezc îmbr J c:t
m in tea de corp :;;i un s ing ur sch imb de ruf e . Li s-a u co nf iscat t0c1te 
ob iect.eJc ele valo are ş i ban ii gCi s i ţi as up ra lor, chiar ş i v r i 1heta , cea sor
ni cul sa u s tilou l. Tab er e le au fo st izolate în mod ermeitic de re stul lumii 
ş i ce i î n c hi ş i nu m a i au vo ie < 1 trimită sa u să pr imea ';cJ ni ci o core s
pondenţă. 

Lo2 u i nţele evr e i lor au fost .·i~ilate la î nce put, iar ma i tîrz iu în t re
g ul mob ili er , toalJ ga rd erob ei 5i arti colele ele gospodărie au fos l inven
tar iate ş i ex pediate .în depoz it - publi ce . în multe loc uri l i s-<1u confi . Cc t 
evr e ilor chiar ş i acte! e de i,c!ent ilat e, ·eea ce în sea mnă că e i au în ce ta t 
ele a m a i I i sub iec te ele d re pturi . 

E x isl1-1 teama î ndre ptC1 ţi t,·1 c.:i ace<;·te ta bere vor deve ni în cu r încl, 
în urm a al i menb.1ţ i e i ş i co ndiţiilor ig ie ni ce insufi cien t e , fo ca re ele epi
dem ii . Chi.1r ~i pîrn} az i, s- au se mn ala t m a i mult e cazur i ele t ifos c:xan
te m at i în ta berele ele con cent rare a evre ilor d in A rd ea l. 

Toate a ces te g roz i'.'ivii si nl î nt re cut e de per icolul ca re- i amen i nţJ 
pe cvr ii a rd e i ni pr in mi'°t<;urn depo rtă ri i . Deş i inform aţiile primite pînă 

az i nu sî nt c-ontrolab i!e, c;e pare c<'\ o pa r te a ev r e ilor ardelen i con cen traţ i 

în h berc a fo s t lra n o.; portată s pre o dest i naţ i e ne cu nos culă. lm pr ej urJri lC' 
în ccire <;-a f[icut t ran <;port ul lor ('l'n vagoane plumbu ite ) in sp iră cele m ,1i 
mari îngr ij oră ri cu pr iv ir e la dest inul evre ilo r depo rta.ţi. 

A titudin ea autor i tăţ i lor ma gh iare 

Repreze n ta nţii evi·e ilor d in Ungar ia adresînclu~ se cu pfrnger i pe1:~ 
so;1 aJi tJ ţi lor r e.c:pcn sa bi 1c pentru t ratame ntul n eo men<cs apl wa t ev;re ~n~tL 
clin U ng a r ia , li <:-a răspuns d toate măsuril e au fost . lu ate nun~ a 1 11~ 

urm a pre s iun ii autorită ţ i lor ge rm a ne ş i chi ar: ex-cl_ust:7 m baza orcl'.n \th.11 
el ir ect al a ces tor a u tor i tăţi. Faţ,'\ ele nce<;tc af 1 r111 a ţ 1 un t, se pri me<;c .1 nJ or
m at iun i din are rezult } cC1 di <;poziţ iil e g uvernamental e apli cate împo 
lr iv'a evre i,lor d in Unga r ia ş i în spe cial împot ri va e vr e i lor d in Ard en\ 
au într c:..1t mult 111{1<;uri le im puse de neces i tăţ il e polH icii externe. Exi stl:"i 
chi ar dovez i c{i a utorităţile ge rmane au in terven i t pentru temperar ea 
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măsurilor, interv enind la a utorită ţil e ma g hi are comp etente, în contr a bar
bar iilor ş i lip se i ele omenie cu ca r e aces tea a u fost pu se în apliicare. S înt 
inform a ţii după care ce r cur ile ext r emi s-te clin sînul guv ernului ma ghi ar 
ar fi ceru t depo rt area clin Ungari a a u nu i număr ele 300.000 evrei, în 
.';pecia ] din Ard ea lu l de nord , fj ră a avea î n să i nformaţiuni despre at i
tud inea adoptată de guvernul ge rm a n faţă de aceas t~i ce rere. 

Rap :)l·turile di ntre românii ş i ev reii din Ardea lul de nord 

Populi:iţ i a rom ~i n ea.-că clin rdea lul ele nord, deven i tă minori tate, 
a ma nife st at s::hi c1r clin mo m entul cccl;::1r ii te r itor iulu i Ardealu lui de nord 
o simpat ie v ie f1aţ[1 de cerin ţele popuk, ţi e i e re i·q ti, s i,mpat ie izvorî t5 în 
m are parte ş i din împrejurarea că, în mom entu l tr agi c a l sfişierii Arciea
lu Jui, cvrei m ea a fost .-ing urc1 gr up are e tn i că cli n Ardea lul de nord are 
a împărtăşit durere a românilor .5i ca r e s--a str ;::idu i t să-i al ine ~;u ferinţele 
printr-o neschimbată loi alitate ş i simpati e . Repreze ntanţii evreilor ·au 
menţinut to t timpu l u n cont act st.dn s şi am ical cu cond u cătorii români, 
contac t car e de rn1..1lte ori a dat roade bun e po pulaţii lor r espective. R e
prezenta nţi i evreilor au st at la d i spo z.i ţi a româ nilor în mod e fec tiv, prin 
legă tur i le lor politice şi economi ce, I ucru ca re se poate afirm a în mod 
re cipro c şi despre cond uc.:-1 torii r ornân il or de el i neo lo . 

Acea <; tă s.imp at ie s-a manife stat mi.li c1~cs cu pr ilejul ev2n im entelor 
t r i·c;te din ult ii-ncle ,:[iptămîn i . Simpatia c c'cw,L.1 nu s-a manii estat numai 
pri ntr-o at itw ;lin e de compătimire pasiv ;::i, ci pr intr-un aju tor d ctiv şi 
:1ctiv. Ce i ît iva evrei are au tre cut ranita . so re a-si salvia viat a au 
sc[ipat din tab er ele ele con cen tr are n"Lirna i daLo~·ită sp

0

r ij in u lui ~i ·spiri
tului de abnegaţie a l românilor ard leni 0 i în spe cial nl ţJranHor români 
d in Ardeal ul de nord, care au clal ujuLorul lor în mod spont an, adăpos
t ind pe ev r ei i fu gar i din tabere· ,_;i înl es nindu - le siî. treacă graniţc1, cu 
toate că pr in c1ceas,ta îşi as um au r iscur i 'iÎ Jl~'ri cole mari . Autorit.riţil e un
g ureşt i ve gh au atent ca nu curnvn ci ne va sCi Ic vină în ,Jjut or ~vreiJor , 
de spu ia1;i de drept urile ~i bun u ri] lor , pc~lcp':>ind cu !:cver itate pc cei 
ca re comi t au ac astă „cr .im}" g rav [i. 

fotr . 1vi ct.im l sev e-riU1~ii maghiar e se afli\. ~i <domnul idr. Emil So col , 
nvoc,at clin Cl'llj (fiul fo <;tu lui vi cpreşedintc a l Camerei Deputaţilor 
r ,ma ne), con da mnut tle Jude ciito ri a poliţicncas,cA clin Cluj la G Juni in
ternare în l agăr, p ntru ajutor ul act iv acordat evrei lor. 

Din fa pt ele expuse mai su s se con:, lc:tă , i.ncont csbab il, că atitudi
nC'a g uv -rnull1i ma l1iar fa'/1 ele e ,r ii din Ardea lul ele nord a fost dic
t ;--l(t în afo r .:-1 de con siderente ant isemite ~i ele motive po liti ce bine cu
nosc ute, î n .,;trîn '>iî. legătură cu destinul vj it or al Ardea lului ~i al româ
n il or d in Arcl enl. 

ma i .1944 

D.C.F'.R.J .. v ol . X, p . 384- 387. 

* R apo r tul u fo, l în tocmi t p roba b il ln Mini , le 1·ul d e Ext ern e al Ro mâniei p e 
bnz n unor in form/:'u·i ,1le Co n sul a tului Român di n O r.id ea . 
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DIN f\RHIVELE STATULUI - NURNBERG 
Do cum ent NG 5f-iHJ 

Se va trata n um a i ca o prob lemă cu 
c .1ractcr în ch is 

TELEGRAMĂ 
(prin t eleimpr im ato rul Amb asade i) 

Budap es ta, la 13 iuni e 1944 - ora 2,30 
sosită : la 13 iuni e 1944 - ora 10,30 
Nr. 1657 din 13 iuni e ; în continuare la tel egra m a nr. 1474 clin 25 ma i 

Stri ct sec ret ! 

I. La 7 iunie s-a încheiat transportarea a 289 357 ovrei, 111 92 tre
nuri cu cîte 45 vagoane, din spa ţ i. ul carpati c şi Tran silv a ni a (zona I şi 
II) la destinaţie . Fap 1Jul că num [irul g lob al eva lu at iniţial (cca . :HO 00 0) 
n-a fost at ins se explică prin r ec rut C1ri1e fă ·ute între timp ele partea 
ungară pentru se rvi ciul evre iesc militar ele muncă. 

II. La IO iuni e 1944 s- a în cheiat co nce nt rarea evre ilor d in spaţiul 
de la nord de Budapest a - ele la Ko s ice pîn ·) la gr an i1;a Re ichului -
zon a a III-a. De asemen ea, nici a ici nu va fi a t i n să p e cî t se p a re c ifr a 
globală prevăzută (oca . 67 OOO), deoare ce eval u[1rile ungureşti. sînt în ge
neral prea m ari ş i pe lîngă ace asba ş i î n a1:::es1t spa ţiu au m a i av ut Joc 
în ultimul mom en t re cru t :11·.i pentru serv iciul ele mun cc'i. 

III. In aint e de tran sportare l agărele au fo st i nsp etat e ele Grell ş i. 
Hezinger, şi, după ce au fost e lirni r.a ţi s tr '1inii de c(tt re part ea un gar;'\ ş i 

de com andoul DS ele intervenţie specia lă , a u fo st încă o dată tria ţi în 
mod corespunză tor prin ape lur i, ocazie cu ca re au m ai fo st depi staţi ~i 
scoş i de a1colo un ,tnire număr de străini. 

IV. La 11 iuni e a avut loc o co rn~;fă,t ui. re a orga nelor ge rm a no
un ga re în proibJiern a pre Lu ă rii zonei a IV-a (spa ţiu I. pîn ă ,ac um nec uprins 
de la est de Dunăre , fără Bu idap est ~1) . .A ici se pr evecl cornee 11 trar ea de 
la 17 pîn ă la 24 ale lunii cur ent e, tran sportarea cu 15 trenuri de la 25 
la 28 ale lun ii curente, numărul glo ,ba l esU mat 45 000 (iar nu I 00 OOO, 
aşa cum s--a crez ut in i ţia l pe baz a eva lu ăril or ungureşt i ) . După t er min ar e 
se va .lua: apoi în lucr u zona a V- a (s pa ţiu l pîn ă ac um n ec u.pr in s le la 
vest ele Dunăre , pentru care s-a stab ilit o consfătuire pe 22 a le Junii 
cur ent e). Ultima zonă, zona a VI -a (teritoriul oraşului Bud apesta) u r
mează a fi apoi luată în lucru tlc la mij locul lui iulie în mod fulgerător 
şi cu măsuri de siguranţă deos ebit e. 

(L.S.) VEESENM/\ YER 

A rh. F.C. E.R. Mapa: '.J'rn11siluo nia ele ,w rcl. (Orininolnl in limb a. c1e rmcină) . 
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DIN AR HIV ELE DE STAT - NU RN IJER C 
Docun,ent NG 5567 

.Mini slCl'u l ele Exlcrn c 
In I. r 12·1 :; rr 
20 iu n ie lfl.J,l 

TELEGRAM A 
clin Budapesta , nr . HlSO din 17. Otj 

Pentru amhasaclorul Rittcr 

Referifor Ja te legrama nr. 25B clin 15 iuni e , Comaricla n t ul sup e rior 
SS ş i ele poliţ i e îmi co muni 6 1 la 15 iuni e: 

:2) Evrei 
Num;':irul 'total a l e vacua ţilor în Re ich : 326 OOO. D in cercurile con

s ulului g e nera l român de Ja C luj s -n ,itlnt c,i. ev r e ii unguri re fu g iat;i In 
R om ân ia s înt trata ţi acolo cr1 refug i aţ i poli t ic i, urm în d a li se î n lesn i 
de c;1tre g uv ern ul român em igr area in Palcsti -:1,1. 

VEESENMJ\YER 

Arh. F. C. l·:.J?. /\I/apa: '.J'rn11si / v1111ia clr 11orcl. 
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LEGA TIUNEJ\ REGALĂ 
A ROM ÂN IEI 

Sto c kho lm. elen 11 1\u g us t· l(J44 

HERRN PAUL FR.i\NJ(EL, 

VERTRETER DES „JEWISH WORLD CONGRESS ", 

STOCKHOLM 

1n Beantwortung rn e in es T e legra mm cs. in cler icl1 clie von Ihn en 
~1emac ht en Vorschlăge zwecks Erleichterung cler / \u s wanclerung cle r Juclen 
von Rumănien nac h Palestina unei Bukare<;t wc it e r~ele it ct J1abe, h :1be 
ic h von cler Vi zepr bis icienbsc h r1f t e in e Antwort bekon;men, dahin g eh e nd , 
clas<; clie Rumjnisd1e R eg iet'ung in P rinzi p mi ,t ele n Vot' sd 11iige n e inver
stancle n is t. 

D ie Tran spo rt e konnt e n mit elen S chiff cn des S .M.R. e in e J1a lb
s ta at lich e Gesellschaft, a usge fi.il1rt werclen, ocler au h mit elen Scl1 iffen 

BES .'\RABIA und TR/\NSYLV J\NI A , clic a u cl1 z u clem Zwe ck vcr kauft 
w e ·d en konncn. 

D ie Rum ~ini '>ch e Reg ie run g m ochte abe r vorerst wissen, wer fi.ir 
di Beza hlun ' cler T ra nspo rt e h aft et, ·uncl clie e rford e rli ch e n schriJt
erh ,1lte , wurde ich von B uk nr est e ine n Kosten:-i n schla g e rbitt e n, cler d a nn 
\Veil e r mi t Ihnen z u b es pr ec h c n wi.ire. 

Es wi ir c ,au ch no tig, clas·s S ie die ni:.it igen Einrcise-uncl Dur chreh e 
vi sa na ch cler Ti.:1rkei ecle r Pa]e<;tina ver .':chraffe n, und se lb <;tver st~in d li ch 
di · Ge ie itbriefe von elen f\ llii e rt e n Ma ch ten fo r clie rum ~ini sc h e n S,chiif e. 

Ich per son li ch bin cler Meinung, c];:ic;s dns Angebot die Scl1i [fe BE 
SAR AB IA und TRANSYLVANIA zu verk a uf e n, clie Mi.ig li chk e it nicl1t 
a u schli esst , fall s clas An ge bot ni cht angenommen wircl, . ie a u c h for 
d iese n Zweck und fur e in ze ln e Rc isen zu ch art e rn . Es wăren Z w e ifel
lo<; clic s ic hersten unei schn e !Jstc n Befor:lerungsmittel. D ie Rum ~ini sc h e 
R e~ icrung wi.ird e se lb st v er st ~indli c h von ele n D e ut schen Be h i:.irele n elie 
r..o;;i -1en G eJe i.tbri efe besorgen mi.isse n . 

Ue i cliese r Ge lege nl1e it k a nn ic h hinzuJi.i ge n, wn s S ie gew iss in 
te r c,c,iere n w irrl, d as s cliese T age 8 OOO :iucli sc he F li.ic htlin ge a us U nga rn 
i n Consta nţa e n~rartet we rele n, elie mit d em S chiff e SMYRNA nac h cler 
T „ rke i weiterrcisen s ollte n . D us Schiff soli t e a m 10. des Mom ,1ts 1n 
Cons ta nţa ein t reH e n. 

'v\/ns clic rum ~ini sche V erfi.igu ng betriHt, class aus Un gar n fli.ichti ge 
J u de n a n cie r nl'l11~i ni sch e n Grenze end 10i')Sen w erden rnu sse n, k,a nn i.ch 
II ne n mHt e ile n, class d ie V er.fug un g nur cles halb veroffentli- cht wurde, 
u m a ls Abschrc ·kun gs mitt cl zu di e nen , ckt m a n e in e n M asc;ena nd rag 
befu r chte te, da<;s aber die G renz be hor clen Be fehl h a lten von i.hr en W:-if
fe r. ke in e n G e br a u ch zu m ac h e n und d·~ss tat<;i.ichli c h kejn e in zige r 
f !u,_ht ige r Jude um c: Leben ge k omm e n i -;t. 

A rh. J.'.C .l ·.'.I ·:. /\I/apo : Tro11silu 111io ele norei. 

LEGAŢIUNEA REGALA A ROMÂNIEI 

Ho chac htun gs vol I 
NANU 

Sto c kholm , 11 august l!J4 4 

DOMNULUIPAUL~RANKE~ 
REPREZENTANT AL CONGRESULUI MONDIAL EVREIESC 

Ca r C:isp un s la telegriama m e,a pe ca r e , la propunerile făcute ele 
d um ne:1voastr f1, în vederea fa cili,tCtrii emigră rii e vr e ilor clin România spre 
P ale c;t im t, am tr imi s-o m a i departe la Bu c,ur e~ti, a m pr imit din pantea 
vi cep reşed inţi e i un n 't<;pun s c um 6 1 g uv e rnul român este de a cord î n 
p ri nc ipiu cu propunerile. 

Transporturile a r putea fi rea lizale cu nave a !e , 'MH. .... ulu i. o so c ie
t a c sc mi eta.t i zată , or i ou v a·se le „Ba ·s-ar 'ab iu" s i T m nsilvania" care ar 
pu te a [i vîndu l'c in uces t ,<;·cop . · " ' 

În prea 1,a<bil , însă, g uv e rnul român a r dori să şti e cin e g a ra nt euz!1 
pl 1a,ta transporturilor ş i ci n e va primi ac tele n e ce<;ar e ; apo i, vo i cere 
Bu c u re,;;tiului un dev iz , care a r urma să fi e di sc ut at cu dumncavoastr;1. 
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Ar mai trebui ca clumneavoasa ră să procura ţi vizele de intr are .,i 

de tranz it ne cesa r e pentru Turcia s,au P alestin a şi , bineînţeles , scriso

rile ,de însoţire ale puterilor aliia,te pentr u vase le româneşti. 

Personal , sî nt de părere că oferta. de a vinde navel e „Ba sa rab ia" 

şi „Tran 1s il\llania" nu exclude po s ibilitatea ca, în oazu l cînd ofer ta n u 

es te acceptartă, ele să fie în ch iri a te în aces t s•cop şi pentru că lătorii se

parate. Ar const itu i, neîndoio s, cele m a i s ig ure ş i rap ide m ijlo ace d 

tm nsport. Bste de la sine înţeles că g uvernu l rom â n \fla tr ebui să obţin,:i 

din partea ge rm an ilar cuvenitele scri sori de însoţire. 

Cu acest pri lej, pot :ă adaug, ceea ce cu sigura nţă vă va i nt ere ·a, 

c-:i zilele ace .,;1~e1a s înt aştepta ţi 1'a Conis tanţ,a 8 OOO de refug i ,a ţi evrei din 

Ungari a, ca re vor p leca m a i depart e , sp re Turd a , cu va sul „Sm yrna ". 

V1asul va sor-;i la Cc,nst ,anta în ziu a de 10 J„c. 

tn cee1a e prive ;;t~ ordinul românes ·c ca evrei i fugi ţi d in Un ga ria 

se'\ f ie 'î mpuş·caţi la graniţa românească , v~t pot comuni rca că el a fost 

dat publi c i tă ţii doar oa un m ijlo c ele intim idare, Intrucît ex ist,a tern ere; 1 

unui af lux în m asă. Autori tăţ i l e ele gra niţă prim i 1<;e ră î n<;ă ordin să nu 

fa că uz de arm e ş i , într-·a clevă r, n ici un ~:ingur evr eu refu g iat n- .. 1 fost 
ucis. 

.. 

Deportă r i 

Reî nt or ':ii 

Î 11 
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POPULAT!/\ EVREiASCĂ. 

DIN TRANSIL VANIA DE NORD 

Cu cleosebHJ stimă , 
NA NU 

ÎNJ\INTE DE DEPORTARE - MJ\I HM':!: 

165 061 
---- - - ---

m a i, iu:1ic "I ),14 Detnsa m en te ele mu'1 că obl igatori e 
Hl42 -- 44 

151 180 14 88 1 
-

SUPRAVIE TUITORI 

în Tr ansilvan ia - sept. HM5 In al te ţi'1ri a'e lumi i 
15 76!) I.O OOO 
9,4° 0 6, t 11 ·I) 

Tot, il 
15,5° '{I 

./\SJ\SINATI 1N HOLOCAUST - CIRCA DO OOO EVREI 
• 

.Arh . J.'.C'.!·,'. /i . Mupc, : Trc,11.~ilvcinia de non / . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

G. 

,. 

B 

9. 
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JERTFELE POPULAŢIE[ EVREIEŞTI 

DIN ARDEALUL DE NORD ,:, 

Popub ţia ev re i •.1scfi !! 130 l!) !l 1947 

.,. 
TOTAL J U D. BIIIOR 26.150 25.f!06 9.2f!3 

Tot::i l oraşe 20 .578 2 UJ:JO 11.190 

Orad ea 19.H38 2 J.:137 8.000 

Salonli1 7·10 593 l!.JO 

Total ru ral 5 .572 :l.f!76 "J.09 3 

TOTAL J U D . CIUC 2.525 2.067 ~,4,1 

Tot a l o r ·a şe 
an, B53 330 

Mi e r c ur ea C iu c 268 2] 9 ·126 

C h eo rg h e n i (i19 55~) 20'l 

Tul.ii n 1rnl l .G3B 1.209 ·111 

TOT!\L J UD. CLUJ J 6.55 ] l 9.0D7 7.:155 

Total oraşe 14..530 '17.î2 :l 6 .B45 

Cluj / 
J 3.504 16.76 3 (i.500 

Hu ed in J .026 960 :)45 

Total J"Ur,tl 2 .021 1.Jî-! 510 

TOTAL JUD . M1\ RAMU 1mŞ 34 .089 :19.5B:l 5.596 

Total oraşe l 0.609 10 . 144 2 .:10H 

S ig h e l. 10.609 "10.1-111 :?..:lOB 

Tol ;1l rur:11 23.4HO 2r1.1:10 :l.2HB 

TO'l'/\L .HID . l\H ' HE .j 1 o .:l77 10.4-26 :\.52G 

'.l'ot ;1I r u1·a l G.71\0 'i .:l28 :L?..J.O 

Tl !·g u M ur e:~ 5 . 19:J G.li J :HH O 

Reg hin 1.587 l .li:15 B20 

T ol' 1l o : ·c. t ş 3.50î :i.onn 2B6 

T CTAL .H I [)_ :NASAl ,O G.:H5 G.t?6 1.'H l 

To ta l ora ş 2. li:23 ~.773 1.4 1 O 

Bi s tri U1 2 .1!.JB :.l.35H u oo 
N r1s~1l ;cl -125 'l l5 110 

To l ,d i-ura l ~J.:-52 :1 li5 :J 5:Jl 

TOT/-\L .Jl ' o. Doo 1mm 1.:162 rl ~:i 27 1 

Total o raşe :J I :3 :100 f U 

Oclo rh e i :n:i :i 10 Bf) 

Total n1 r ,ll l.(J!H ) 5:23 JH2 

TOTA i, .Jl 'O. '.,I, L !\J 13 ;:i-J I 0 .582 :ULFl 

Tot;1 I () il~e ·l.:Hl I 4. 1-15 l . J ,5 

Z· 1lr1u l:2) :rn l 1-\5 

,.1:c i :~.:l9-l 2.2:):) :-,90 

Ş irn l e ul S ilva ni e i 1.5GB 1 ·H:G -110 

To U1l :,-u1·,1I ~J.:JGJ (j .'J:l î 2. 1()4 

TOTAL JUD. SATU MARE 25.'.lîO 25.0:37 1 ll.59î 

Tola! o ra ~e I :UJIJ5 IG.1!92 B.530 

S 1tu-Mare 11. 5:!3 12.9(i0 "i.500 

Da in -M ar c 2.0 :io :l.(i:.!'.1 H::iO 

B:ii :1-Sp r ie 322 :JJD BO 

Tol :11 )"ll l",11 1 ·1 . .-1B5 H. J,f::i 2.0,i7 

Di spăru ţi 

l 6.5 23 
13. î40 
13.3:37 

.J.03 
2.783 

l .li2 :l 
'i2 H 
173 
:355 

1.01)5 

l I. H 2 
JO.Bî 8 
l 0.263 

Gl 5 
HG l 

:1:1.' 87 
î.lJ:l(i 
î.B:rn 

2li. 15 I 

r,.900 
·L08fl 
:3.2 Ll 

8 15 
2.Bl 2 

4.·lB~ 
1.:JG:l 
I J l58 

:305 
3. l 22 

552 
2 l I 
2 11 
:;.u 

î. :.n :l 
2.[J"ill 

:2-J'.) 
·1 (ili:i 
·1.05(i 
·1.2·U 

1'1.-1-lO 
fUG:l 
5_,l(iO 
2.G7:3 

229 
G.O"iB 

'.W5, 



l'opnl : 1ţia cvr<·i :1,; ·ă I l!i:ll) 
I 

1!1'11 I 1 !) 17 I Disp, 'iruti 

I O. TOT/\L .ll / 0. ;jOMEŞ 10.GI!l 10.4iH 2. 155 H.32:l 
'l' u t:11 orn~e 4.:!97 4.5(i(i 1.230 3.33(i 
DC'j 3.3GO :1.i" I! I 1.020 2.fi!l9 
C hc rla 1.037 !Mî 2 10 G:17 
' i'ula l 1·ural G.222 ;J,[ll 2 925 4.~Jll7 

11. TOTAL J lJ D. '.l'I U I-

I SCA UNE 942 BOO 169 fi3 1 
T ota l oraş0 4.75 .J.72 128 344 
SL G h eorg h " :im -I.Ol 1 .IG 288 
TîrO'ul Secuiesc 9î (iB 12 56 
T ota l rura l 'Hiî :l2fl 'l l Wî 

* , \ ,;eză ril c evr e il o r clin H o mâ ni a, /J. J:i.<J, Jv:i , l ii7 , 171, 17.'i, 17'1, 182, /!li, 
.l.'i:i, 20 I , 208. 

1\rh. F.C.E .l { N/Clpo: 'f'r cmsil vm1iC1 (/1• nor ei 

14-5 
NUMARUL EVREILOR DE POHTJ\'.fl 

DE Li\ PHINCIPALELE CENTRE DE ÎMBARCARE 
DIN TRJ\NSILV /\NI.'\ DE NORD 

·
1(Cifr elc se bc1zcazt1 pc datele cule se ele Comandament ul m ilit a r un ga r 
:d in l(o s ice , pr in ca re tr•an<.;11: ortur i le din Trans ilvuni a c!e ncrd au fo -;t 
îndreptat e spr e i\u-;chw it z ) 

1G mai 
I Î ,, 

IH „ 
[g „ 
19 „ 
20 „ 
21 ,. 
22 ,. 
22 
2:1 
2:1 
25 „ 

25 
25 
:!5 .. 
2Li 
27 „ 
2H ,. 

H>44 
·---- --- -- -- ---- -

Sighe tu ·! Mar ma~i ·~i 
Oki:i nn ezti 
S ig hcl ul M,1i- rn aţ i c i 
V if)eul ele su~ 
Sal u Ma rc 
Sighet 
\, iscu 
Sigh ct 
.S:1Lu M:11·c 
0 1aclc :i 
V iseu 
O r;,clca 
Clu i 
Oc ,; a S lati na 
V i,;c u 
Sat u Marc 

·'1'11·gu Mur e ~ 
Dej 

:1.00î 
:1.050 
:l .248 
3.032 
:1.00G 
:l. 104 
'.k02B 
3.490 
3.:wo 
:1.11 O 
:L0 2B 
:l.145 
3. 1:lO 
:i.:117 
3.00G 
3.:nG 
:i. u n 
:l. 150 

20 m ai 
29 „ 
w 
:w " 
:;o " 
:rn 
:n .. 
:n .. 
:,1 

1 iuni e 
1 
2 
2 
"> .. , .. 

Cl11i 
S :tl t1 Marc 
() 1·acl0a 
T î rgu Mureş 

Orncl ca 
.Sa lu M a r·c 
C luj 
Hai :1 M;ll'C 
,$irn lcul S il v ani e i 
O rad ea 
Sal u M,n ·c 
Hislriţ:t 

'I uj 
Orad ea 

A rh . F C.t·:.u . /\ITc,pcr: Tr c111sil vc111iC1 ele 11ord. 

;;,4 17 
:uoG 
:1. l (i(i 
3.20:l 
:1.1 Bî 
3.:wo 
:u;o 
:1.oî:l 
:1.l ()(i 
:1.059 
2.Gl 5 
;3.1 OG 
:uoo 
2.()72 



ROZENBERG BBLA 
or iginar din Satu Marc 
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i\t1Ălf[ URll 

... AVEAU SA SFlRŞEJ\SCĂ îN CAMERA DE G AZARE 

Jn nwrli e 1944, gennonii cm ve nil în Ungaria, ~or ~e olunci JiecC1re· 
z i acluc ea noi niăsuri onli ev reie:;li. lnlr -o z i c1 trebuit. sa me pnnd em P~. 
hain e o stea (Jct lbenă , î n zi ua următoore ni s-au închls mogn 3 ln ele, :'Pm 
aparate le ele ~:adio au tr e buit să Jie pr edole .~i tocite acesl eo par ecm sa nu 
se moi sjfrşească niciodotă... . 

Vt . J 5 1n cii om }'ost dw;i in ghelou l din Sotu Mnr : . Ni -~~- ~1 f w ~ctt 
talu l : obiect.e de our, ceosuri, bun i, bic iclele ... Şi ermn baiuţl Jora mile i ... 

La J iunie am f osl înghesuiţi î nlr -un lren, cîl e 80 V ele S~lflele în 
fiecar e va 9on de vile, Jără hr anei. 1snu c1pă . !n tinipul vceilaloru :i m.lll ţi 

dintr e noi. s -au îmb olni.ivit ; cap i.ii p lîng eou ş i cere,ml. ctpa'. :lor msp~\:1,,<,ul 
p e care- l dădeau ja ndctrmii ern : ,,Ltw-v-m · drn cu Jldcmz impuţzţz . _Jn 

ln.tie uşile vngon nelor no os lr e erou descluse -~l rn se strig a : ,,Ev1 ei, . 
pre doţi banii, auru l, bijul e riil e, hcl'inele, ob iecie l ' ,ele piele 1 •• • " 

La Ko sice nm fost predoţ i n emţ ilor, care ne -ou trnn sporlal la J-111::ch
w iti, und e am a.jun s î n z iu a ele 4 iuni e. Primu l lu cru pe ca re l=au Ja_cu~ 
cu noi CI fost să n e sepa re . Fcmiiliil e (IU Jost dezmem brctle , bm~bn(ll V ~l 

femei le au fos l trimişi 'în grup e cliJerite ... Am josl. oblLgoţi sa /usa m 

bctgoj ele în tren. Am vrut să me1 i ni~rc să-i clau V COP__llu lw m eu cev :1. el: 
mîncare clar ·nu mi s-a dal voie ; mi s-a spus sa ma cluc la bm e. ->l. cei_ 
mă voi intî ln i cu copi lul mai iîr zi u . ,5i noi .chi?r am .c'.·ezutoşo.._ / .... l, Cm? . 
m-am intors La vagonu l noslru, n -nm mcll ·va z ut; 1ucl o flmţa vw / .. }. 
De alunei nu mi-am mai văzul Jamiliu. 

M-a u clus la b[lie; cim fos t; tun s p este /;ol, supus 'd.ezin.fe.cţiei .. i 
obligat să mc1 îm brctc în veşminle . vă r~ale. A pa i m-au - clu.~ cllrec l la 
baracă; circn 7 500 ele omn eni am Josl mc;heswţz lnolo li a .. !l?;i p z lr.!cut 

Z · ·'07 l/ le 111 cctre se noopt ea şezî ncl unu l î n brct tele a .tuw ; era sing ura J; - , 
p u ieo s t ,1. Hrcmă oproop e deloc . 

Programul de lncru era ele le'. 5 climineoţc1. la G cl11.p?.î-a.min z11; ire
bnict să stăm î n picioa re 16 ore clm 24 . lor cind n e întorc e(lm, e rnr':: 
obligaţi sel stăm circa 3 ore - 1meori chi ar .pî nă la 11 _noc11~t,e,n, doca 
l'ipse :1 cin ev o - î n picioar e-, pentru ap el. Selecţllle er_cm Jom te J1 ecve nt ··: 
ln sepl e mbri e au aranjat o sel ec/ ie lei miezul nopţ ll ... 17 OOO ele oam e ni 

·au f ost tre cuţi în revislă: deţ i nuţii clin fiecar e baracă ou fost cluşi la 
clădirea băii, ocolo au lr e bnil să e dez brace la pi e le, iar ofiţ;erul SS 
K adul-c, cm·e făcea se l ecţia, inclica oom e nii ale căror Jiguri nu-i plăceau. 

ei arătaţ i de e l nu moi plecau la lucru . lncărcC1ţi înlr-o mC1, i nă, av eau 
ă sji rşeC1scă în camera ele gazore. 

A rh iv a F'.C.l·:.lr.., Joncl Mr1rln rii . 
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VICTOR HELEN j ... J Tlt A\.'E STiTA. IN 'fĂRANCA .~ AJUNS 
Lf'i TURDA 

Cu sco pul tleliberot- ele a sa l va ele cleportor e oame ni nevi novoţ i, 
c lonelul H.evicl-..i, com an dunlu l slal llltt i mo j ar din 'l'rnn sil1'ctnia ele no rd, 
n tr imis orclin e de chemar e evFi lor in lre 16-45 ani . 

Era v orba de cl e laşcuncnle ele mu n ca unuureşli . 
ln nw lte caz ur i, aceste orclin c erau sem nat e , clw· r1ecomp lclale . 

Urmo c.1 în r;he tou să se clecidă asuprn n ume lor. Do r oam enii ti ner i nu 
vroiau sr1-i pă răseascc1 pe c"i 'În, virstâ . 

J\li.:;c(i.ri.le ele tine J'el sio r1isle d in Cl uj ;i Budap es ta ml î nce J'cCll ş i 
eli.! - jură su ccPs - ~'i:i-i co nvin r;ă pe li ne ri să ev ad eze clin gh eto u . Ne 
sîn: cun()sculc două asemeneu înt.implci r i. Lri 3 rnoi, pr imo z i a conce n 
trtiri i eu rei loJ' din Dej în gheto u , u ajuns in ora ş un ,,.~.1/i ah" (cleleg oi) 
din Clu j, Ie lwd a L evi . Ern inm ·mat Cll doc ume nt e Ja/ se (e l î n:mşi colin da 
p rin ţa ră cu ojut .oru l u nor Ctsl}el de clocvmenlc}; n u CL rl!uşi t să convin <,t.1 
nici un ev reu să se SCLlv eze. 

Lo do ta ele .5 mai, CI 1juns În ghetou l d in D .7 un olt , , şali cth" (un 
insl rn clnr ul mişcării s ion iste v en il din Pales t ina ), Ar6. n,11i I stva n, clin 
RnclGpesla . A v ea, ele ase m e nea, asuprn lui octe Ja/s(', dar nic i el n--a 
r<'vşit să convingă pe cir1evo . T in erii , care s- ar fi pui ul salv o, nu au 
fucut aces t lucru , gîndindn -se la răspnnderea faţă de JamiWl e lor , p 2 
c 11re n -au vrut să le pă1·ăseoscă în mom en tele cel e moi gre/ P:. Fire şt,e, 
ni•ne ni nu ,'!tia exac t ce va v rma, ce va i nsPm nn clepor lar ect. 

Cu lo oie aces tea, -au Jăcut 1Lnelc in c rcări - în parte reu, it e -
de cvad ore din gh etoul oroşu.lu. i Dej . A u Jos t înc er ă ri. ind ividuale şi 
neor gan izat e. Astf el , lînăra Viclor Il clen a părăsit gh e toul trnve . litcL 
in ţărancă . Ea a aj1ln s lct Turda şi ele acol o la Huc1Lre şti . 

!n capita la Român iei a (lf lot d soaria r ezervaUi evr ei lor din Un
gar ia. S-a re întors în leriloriil e ocupat e de un1J11ri, cu . copul ele a ajun ge 
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i.n ghet01il din Dej şi ele o-i ov erli ::a pe lo/i; dor n Jost prinsă lîn giî 
Sărm, r1.~ag şi predolrl jcmrlarmilor 1lW/ll1'i. 

Ei au dus-o lCI. înch:iso c1rea clin J3t\triţ a şi ele ocolo cm trnnsJern l -·o 
în gh eloul. clin Debr ecze n, din Ungoria „ 

f'n drum spr e Auschwitz, o S('îrit din lren lîngă omşul Kosic e şi 
s-a înlors la Dej, dar erCI. pr eo lîr z iu; ce i de ncoLo Jus ese rD deja depor
lati. Tinărn s-n reî nlors în 1-?.orn(mict .~i o rămos acol o pină la sj'îr.~ilvl 
rilzboiului. 

'Tol în /101ncînio. o oj11ns - prin 'T1 1 rda - Iţ hoc I< lânn an. de pr o
f es ie şofer; şi el ev oda se din gh e loul oro.~nlui Dej, în huin e de ţărnn . 

Scmrne l l~ud i n 'În ce rcol, ele oseme neo, să se salv eze , clar n, Jost p rin s 
şi reintors în gh et ou . Trin iis np oi. la !\n schw il z, se numiî ri.i. prin lre SH pnt 
v ie/uilori. 

O parl e dintr e cei ce s-uu snl v u,L s-nu oscwi, i.n pădurile din op ro
pi ere ; ţărnni i îi apro viz ion:m cn hmnă . 

Prinlr e ei se o.Jlou: Nusi Av rom, S imon ]sale, Jrnţii I-Tari .-;i Beri 
Sl ein.Jelcl ş i olţii . 

Un ică în f el.ul ei este ev od.a1·eo. r (tbinul ili Ins eJ Pon et h, din Jlecmcla 
Mar c, care, împreună cu cei nouă copii oi să i. , o re 11 şit să scap e clin 
gh etoul ornşului Dej. Est e o înt împlor e Jăn'î oscmănore în înlreogu. re 
giune ociLJJotă CI. Trnnsilvoni ei. 

Dep orlar en eu rei\or din Dej s-a Jăc nl în tr ei etop e : primul 1?.~c1lon 
ci pl ecat ln 28 mai, fând Jormol mni ct.les din ev reii cloniiciliciţi în judeţ; 
eşct.lonul al doil ea ct. Jost e:i.:p edio t la 4 iuni e , iar ullimul la 6 iuni e. 

Din lotolul de 3 266 evrei clin De j, ou Josl ucişi î n lo9ăre de e.r 
terminn.re (mor eCI. mnjoritn.l c Lei Auschwil z) J 207. Ac eea~i o Josi , într -un 
proc ent nsemăni.i.tor, soctri a ce lor .'J OOO de ev rei ci in so tele şi i îrgll.~Oorele 
judeţului . 

P ink as Hnkchil ot, vo l. li, p. 750 . 
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KIŞ ANDREI 

Ml'T.Ri\LIERE !N JURU L LAGARULUI 

f n seple1nb ri e 7 940 lucram lo Jo.brica de înctLl/ămin[e „Favori L" 
din Oraclea , core J1.Lsese mililnri?.o.1.ă ele cu.lr e horl h!/Ş~ i . Cin eva m.-a de
nunţot că la o adunare sinclicnlă mn v orbii împot rivci ocupării .Ard e({
lu.lui de norcl. Drep L urmCLre, o.m Josi concediai, din, care cauză am Jost 
nevoit să pl ec la Clnj, pentru o cc'îu ta de lu cru. Negăsind, după scur t, 
limp mn plecol ln l3udop eslo . 

'.!.70 

Aici om ln'îit cu net e Julsc s i n.m muncii în dif erit e ate liere ele 
î ncălţ'ăminte , pinii i n 1942. · 
, ln anlll acela / ... / toţi ev reii cm fost chemaţi lo munc( 'î obligatori e. 
M -ct1n, pr eze ntai Şl eu, . deoarec e cei ce nu se supuneau acest ui ordin 
e rau impU.'jCCl/l. A.m Josl rep :trli zot lo un ŞCtntie r p enll'll conslruc/ia 
unnt ueroporl. ' 

~'ot in 194.J, om Josl îmbm·cati 3 OOO de ev rei, p entn 1 a Ji trnn.\
portaţ: cu v aporn l p e Dunăre că.tre Jugo slavin, în localitat ea Bor, La 
o mma de cupru . 

. . . .Am Jost încadrnţ i în componii, comn.nclcmţ;ii ş i şe)'ii ele grup e fii ncl 
mllitm~l ho_rthyŞtl, car e pronunţall dese ori şi p i clep se . 

Şcmliernl m.m.ei ele cup ru era Lie fapl în m îi.n ile hill cri ~lil or · 
acolo au mu .n.cil recruţi din organiznţ;ia „'.tocll". Noi îns('î ernm sub ~upm~ 
vegherect. m ilzlarzlor lwrthyşti, ele la comanclcmţi la şefii ele grnp e . 

Am lucra t cu _Lotii î.n subternn şi în exploalăril e ele la suprnJoţă, 
pe terenunl e cupnJ e re . Munc c~ -ne pun ea vioţa în pe ricol, p enlru că 
clispoz zlLVul p 2nlr11 cleclon .~area ex plo z iilor nu se declon sa în m ome nlul 
prevă~ul i cli!i nceoslă couză ou muril mulţi dintr e noi. H;·an a era. injec tă , 
ca. Ş l in lagar ele lutl erist e clin Gernwnin .. 1 n urma fo ,mi elei si a cond i
ţiil or inwnctn e,, fonrte nwlţ;i au înc ercot sc'î evo cleze . Ce i p1·i1~.~i ({U fost 
ex ecu/,.i/ l prin zmpu.::core . Pe nlrn n ne terori zo, că l c'î ii cm in stnlot milro
~iere î n j urnl lagărului, ictr evodo ţ ii prinşi, conclomnoţi · /.a moar le prin 
impnşcn.re , ernu cxeculaţ i în Jieca.re duminică, în faţa tuturor ceLor
la lţ. i cleţ:muţ'1.. După execuţii, ofiţerii ţineou discur suri, su blinii ncl că aceia 
ccl.1'e vor îndrăzni sc'î Juuă v or ov eo oceeoşi so:n-tă. Eu am fugit,, după. 
un nst]'el el? CtVertLsmenl. 

Cea moi micc'î gr e.5eolc'î ern pede psilă cn ore di şecl ere în poziţia 
spîn zuml . Docă cin ev o l eşinr1 , era rendu s in simţiri cu npă rece . De aici 
unorn li s- o tro s m.o:1rl en. 

Tn mină lucrnu şi angaja/ i civili. De la. 'ct.ce.~tio· om njlal cursul r1'îz
/>0iu!ui, înainlc/1'ea lrnp elor sovicLice ele. Unii dinlr P ei nvenu legăluri 
cu porli z:mii iuc;osl.ov i, indicîndu-nc nwm enlul în care ern pot.ri v it SiL 

evodă1n. Cîncl Jronlv .l S- (1 apropiat de Bor, Niş, B elgrn.cl, horlhyş lii clll 

e uuciw'l logărul ş i o:,m enii ou Josl el uşi sp re o dest inctti e n ecuno sculâ. 
Unii dinlr e n oi (Ko lz Ern es l, Senh er Loclisl.nu, Ludovic· Lob, Gh ; lend er 
Ernest .~i cu min e) n e-am holărit sc'î fugim . Merg înd p e cîmp în pmi w de 
odihn('î, cîl e unul Lreceo prin vie .5i nu se moi întorcea . Am ojun s la. 
localllat eu Drngovăţi, unele mn fost trimis la un pcmtof ctr, de călre cei 
ce. se cunoşteau cn cm9ojnţ ii civi li de pe şantierul clin Bor. A.cel p ,tn 
lo Jor n 8-a făcut legăturo cu un lînăr, care ne-a condus şi pr eda.l, cu o 
scr isoa re, la o unil[ll e de parlizcmi car e se pr egc'îlen ele luptă p :mlru eli 
bernrea Belgradului . Am primit aici instnic('i e mi lilori.i.. Ne-cm dnt ann e, 
ior clupă trei săplămîni om pornit la luptă. 

ln drum spre Belgrnd n e-om int'ilnil cu o mnrc un it:ite sovielică, 
î mpreună cu ca re am porticipat la eliberorect. Belgro clulu i, cip.î i am luptcil m:u depart e împreună cu n.rnwtc1. regulată iugoslnvă. !n foni e 1945 m-am 
rezntors la. Or:1clen„ 

A rhi va F .C. l~.N.., fon.el f\1/ărt urii. 

271 



149 

B EI S ENB EHG 

... CH I/\H POLITICOS .,. 

1 !) [ 4 cc,, ni· că ·ot, ie ele limpLar d -N ăsculă la Orod eu, La 1.4 augu sl , ; · ,; , 
b Hi. · clom.iciliotă lo Om dea . . . . · l m o l Le', 01·c,cleci lo cuiau 2.5- .W OOO ele ev rei, niciJonlal ea n eyLLslon, c ar • · J · · n aro[ 0·1m eni bin i 

s i mulţi m edici, jurişti _şi omn eni d~-/~ c/1ce/n A1Z:: l~~r~t in dh elou La .5 
s iiu ati . Soţ:ul m eu ern llm pLor de mo i a 

apr ili e 1944 .. .' " .· l , J , i UnCJurio si că. nu vom Ji dw:;i 
Ne- ou SJJLLS ca v ~m muncL - a :-m:J J~'.inlr-im Cf1;.ol : puţini cm revşit . 

în G en nrmic,. Un ll cm m ce rcal sa scnp e 1 · " T( [ o · rl . Po1lâcsek cu . · , 7 etou . dr R Ga ls clna ,) . - m , · 1 • Tin; i .r;-C'u sinuczs in Oi · · · : . ' ·t JO 12 înnwnnîntări hi 
- • · • 1r z · lt „ m urit tot etlCl · erau c1. e -)Cl?ILllW . Jhu ţ l a: ll Cl1l , . 1' Si la j'obri cet de 1Jcre, und e e]'(lll 
J. ., z i Ev reu m eu bogoti e1cm c u , _ . , ,, , iecm e · . . ' · 1· ,,, -r, , nărturiseascci uncie ~l-Cll.L as ,.m ~ rătu t i s i lor i uroţ i, pentru o-l oe -~ - , 
vu lo;·il ; / ... ] 

. . . . • • . . . • . .· 7 . j· c ~ c~· oo ;::n. i~ă . Se orn lir ?iu , dncl mn ajuns 
osirea ~Io ;ii~i:i~~ '.)1J7/~ 1L; o; b l41ol să pă răsim Jonrl , rez~ecle ?~(lgonu_l, 

acolo , pl ouo d l ? . . : ,. ," lăscim baqoj ele p e loc urmrncl sci n e f: 
n e-cm spus c:hw r polilico .'.~slL n e, . t se Xl1:Clti im ediat : hil r- un grup_ ba-
adu so m eu __ lir zrn._ La go~ u a;ri:. 1,f/ cei ~apabil i de muncă. Pînh Zel mi ~znl 
tr inil ,_ copm Ş l c:e! s'.ab!., i~- i eti l . obo siti după călălorio -înJio1{1f,ocLre . A m 
1~opţu Ct~n sl ot _J1wnrn: 1, set i ,; Şlbrăcc1t .si ni s-m.1. lîwl ş i ultimel e lucrun_; 
fo st cluş i l,a bene, wi ; lefn ~tul , e1upă cm:e am că pcitot doar o ro chie rupta 
N e-am sp~l~l IC~l 5r])d _w7 

)l ,JI~ r do lenj erie . J\m fos t lun se lo zero / ... / 
şi mot ot olit,a, ara nl ci un e . · -

, lrh iv n r.C. idL .fow l l\îdrlu ri i . 

Dr . K0 PPIC11 ANA 

. . . . . . . t" d ' om n-m l fo st; destui Cd sc1-m i 
~alru ~ec_i Ş l cine l . de a~i, o v ie~, ~oaz~ tră'ite în l o 9ărul de I o A usc h~

ş t e o r9a anu nl_11"ea eve ni me ~l: lo,r dezâmo celulă csle pătrunsă de ncest e 
w ~l_z ._ Tocilă J i: nţo m eo'. pzn~a mcJ~1lnt să uit c~v a clin cele pelrec ul e, ele 
lra in . Dr epl sa .~pu rz: nici n o:7i . I ·: el e Dar nu numai no i rz-ov em 
con stil uincl o p :irl e in semna/ ;a a vie n m · 

vo ie sc1 uităm; trebui e să uvern grijă ca gen ernţiil e viilOC/re să C/ibă cu 
noştinţă de cele p etr ecut e . Poo le, în f elul ace . -ta, v om. contribui la pre
venire a rep elhrii unor asemen eC/ gro zi.îvii, unice în istoria omenirii. 

A sw,in area pe scară inclust1 ·iolă a cleporlaţ. ilor s-a făcut clupă o 
schemă minuţios prelucrată sub tonle asp ect ele . Nu est e vorba numai 
ele uc id erea cu gaz de cianură , ci şi de t oat e circumslanţe le care uşurnu 
înfăpluirea oces lui ţ e l, Jc1rc1 cea mai mică rezistenţă din part ,a acelora 
care urmau sc1 fi e ucişi. 

'l'ol cc s-a orgcm'izo l în lagăr , în aparenţă în inl eres ul cle ţinuţ ilnr, 
bă i., spit ale c1sis le nţă me dico lă, dez in f e ţ ie , orchestră, echipă de leat ru 
d e vc1l'ielăţ. i , serve (i unu i sin gur scop : pc1strn reu linişlii, deci uşurctrea 
tel ul ui propus <le nazişli : lichidar ea un or rnse, uşa-zis inf erioC/re, sem a 
u nor g rnpir i p ;ylilic e nedol'it c de regim ul lui H itl er. Jn CI cest scop, mij
locul , ele o ip ocriz ie ş i un cini sm. fărc1 p erech e, con sto într -o conip orlure 
apare nt blinclă, grijuli e, ci SS-işlilor, mai ales Ju/ ă de noii ve niţi. 

a exe mplu cil ez atitu din eC1 dr.-u l11i M enr;ele, me dicul şef cc'î. lă ll ctl 
lagă mlui, în lr -un caz sp i ciol, cînd s-·CI con ,l ato l, în un a dintr e barăc i , 
m.0w ·l~o un ('i /ite tin ere . El, core orclonc1 asasinor ea a mil oan e de oam en i, 
ele clota nceasla ri Jr1cut un top aj cn nn pe murgin eo ar es tui Jupt, că o 
Jiin /11 ctl Zl ele lî năriî a pu lu l 1n uri Sll/Jil, fărti ct se p al 'a stnbi/.i cnuzo 
clece, ul ni . !lp oi s-a oflal că lî.năra, incă clin lren , î nghiţise o doză rn.or 
la lă ele substcmţă loxică. Ult erior, se făcea m ereu cuz ele oces t coni
p orl. on enl ce refl eclo , chipu rile, grijo corpu lu i m edical al lCl[]ărului faţci. 
de vioţa fiecărui om în par te . Nu mr eori, dr. MengeZe Jăceet ob serv o/i i 
pr iv incl elicn m edi calei, sublini ind - culm ea' - VClloorea umcmi smului. 

Dacă o fem eie năşlea în lagăr, ero omorîlu împreună cu noul nă.scul , 
deo arece ern ... inuman să Jie despărtit copilu l de mamă . !1 emcia îşi pul ca 
1]ăs l m vin ţa doar dacc1 copil1.1l se năşleu mo rl. Despr e sodi srnul ş i cini s
mn l clr-ului Me ng ele o:;; moi p u tea spun e î ncă foar le milll e, fiin clccî- l în 
lil neom zilni c, în spilol , la vi z iiCI m zdica lc1. 

Păslror a secret ,ului era sOcoliiă un Jnctor ele mClro? import.onţă pen
t ru me n/in ereo lini.~'lii . S e monij' es to în C1ce ostă perioadă o dibăcie dia
bolică , u.:w î ncll abio clupc1 6 săplămîni ele şedere la Au sc hwit z, om dl:'s
cop erit ceea ce se inlîmplă în jurnl m eu şi osla numai datorită foplu lui 
că clupc1 4 sc1plămîni mn fost re7Y1rlizCllă într-o barncă-spitol , und e pu 
lemn să-mi clou semn a de etdevl1rolct Joţă o lu c1"1.Lrilor . Ce-i rămo şi în lo -

. găr ove on să s lămurească moi tîr z iu. 
1n cu.:eln~i scop, se pc1slrn s crelul echip ei de ele/ inuţi CClre efect 1w 

munc ile secun :lore pz lîn ~f(i, crematorii; îi era oprit orice conla ct cu popu 
laţia lagărului . Din cinel în cîncl eo era înlocu_ilă cu o nouă e chipă, cea 
ele clinoinl eo ci fiind e.1:terminală . So arta. rzoului deLc1.~omenl ern 01 oi 
i clenlică aceleia a pred ecesoarelor lui şi oşa moi deporl e . 

Odotă s-a intim .plot CCl î n cmn e7'cl de gozor e o fe l i / ă să răniîn!1 1n 
viaţă , deoarece fu se se acoperită de trupuril e ndulţilor, contilat ea ele cia
nur u niortnlu neajung încl aslf el la ea. Cu toal e insistenţe le m edi cilor clin 
como ndoul sJiJeciol, ea a tr ebuit să Jie ascisirzotă, ca să nu poveslenscă 
ce le înlî mplot c>. 

Lagărul em împărţit în m ai mult e unilă / i, intr e care nu se piileo 
('Omunica. D e ex emplu, mînc ar ea era adusă în bidonn e ele la o lmcă lă r ie 
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centra lă şi depusă lo inlrnr ea în lagc1r ; abia după pl ecarea p ersoonelor 
care o transportm;eră pul ea fi ridicată ele noi . 

Bărbaţi, vechi deţinuţi, care serveau maşinăria naziştilor, lr ecea u 
pe la f em eile nou sos"ile, povestind despre copii cc1 sî nt îngrifiţ i de bă 
trîn e, în lagăre wnenajate în acest scop, cu hrană şi condiţ'ii coresp zmză
toare. Nu o dotă mi-au ceru t cîteva rînclu1"i p enlru a le înmîna băiatu
lui m eu. 

De la fem eile po lon eze , suprn .veg hetoar ele noaslre, cu o vec rum,J 
mai mar e în lctgă.r, moi aflam cîte ceva, dar ele erau aşa ele rele şi s:1,dice 
cu noi , încît, la înc eput, n -am clat crezare afirmaţiilor lor . 

ln cele ce urmează, voi încerca să redau cit eva ni omenle m ai în
semnot e din cele trăile în lagărul morţii. 

Lo 11 iuni e 1944, după o călălorie grea, ce clurn se 5 z ile, om aju ns, 
împreună cu jJărinţii, sorn şi cu unicul meu copil, băieţaş in vfrsr ă de 
numai 7 ani, în lagărul de lCt A uschwit z . 

La 4 di11iineaţc1 am fost scoşi din vagoane; ero o z i rece, cu w i vint 
put erni c. După încolonar e, m edic ii cm fost chemafi în faţă; mom ,1 m.-a 
făcut alentă să lr ec înain te , eu fiind ocupnlc1. cu copilul m eu care tre
muro de Jrig. 

Un ofiţ, er S.S., core era clr. Menge le, dispun ea cu o mişcare o de
gelului : viaţă sau m ocirl e . La stînga însemna moctrl ea im eclialâ ; la 
dreapta - viaţă . Numai 7 00/o clin cei sosiţi cm ctpucal să inlr e în I ogur, 
dar pînă la urmă şi dinlr e ei prea puţini au scăpot; cu vioţă. lmp c"!r1irea 
se făcea sub pr etex tul că bătrinii şi copiii aveou sc1 Jie lrnn spo rt.a ţi p înă 
la lagăr cu un vehicol. 

Primo oprir e a fost la boie, unele lr ebufo să ne spălelm fără sc:.p un 
ş i prosop, clupă ce părul nostru em lun s la zero . După baie, am prim it 
allă îmbrăcăminte, clezinfeclolă, ades ea împreună. cu excr emente sau 
sîng e m enstrual. Aşa ucle cum eram, cu capetel e rnse, am Jost sconse în 
vî ntul rece, fiind concluse lo o baracă, care de ocum inoint e tr ebui :i să 
Jie locuinţa noastră. Pocleaua goală servea drept loc ele culcor e. ln gh e
suiala em otît de mCtre, încîl nu puteai să-! i î ntin zi 'picioar ele, inr copul 
tr ebuia să-l pui p e picioar ele rîndului din faţă. 

Aco p eri.~ul era plin de găuri ; iar cînd plouo , acest spuţ iu chinu il se 
mai reduc ea în mod sensibil. Fără W.C, , hîrli e, în concliţii groaznic e, om 
petr ecul J)(llru săplămîni. Din couzCt hrnn ei mi ze rnbil e - pr înzul , de 
e:x:emplu, Jiind formol clinlr-un terci ver ele, plin de nisip, pielri cele şi . 
oşchii - şi a „Za hlapel" * -ului, care dura cîl e 1- 5 ore, oam enii d1cle~m 
co muşlele . !n numa i cîteva săptămîni, majoril ot i a Jemeilor pi erJerm 
15- 20 /.cg, îmbolnăvindu- e de cliaree, supuraţii .~.o. 

Abia clupă 4 săptămîn:i, s-a orgcmizat înl r- o borucă aş 1-z isul .e;p!ial, 
o parl e a acest uio servind clrept trambulină p ,mlru gaz(lre. Gr:,vi deie 
tin ere, suf erind ele afecţiuni epidemice, pr ecum şi cele slc1bile ern11 In-
clrumn le în oşn-numita „cmn erc1 de trecere", ,,Dur chgnng zimm err, } 'i go
zole imediat. Aceste Jet e îş i cunoşleau clinCtinte oarlct. Jnccl îmi ţ iuie 
in ur echi ţipetele lor de groază şi clispemr e, clin mom enlul cinel erau 

• J\pel ul 11Ur11c1·eJol' ; nunwl e o,1111c n il o l' Cl'illl î nl oc11ilc cu num ere. 
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urcate în cami oal)11,e, în pielea goală, cu cleslinaţia camern de gazare. Sc enei 
se rep eta aproape zilnic. . _ . . . . . 

Nu voi uita nicioclală noaptea ex lermm ani ţLgcmllor gennani. La. 
înc eput ei au intrnt în lagăr împreună cu Jamiliil e, cla:· m ~rindu -se 11 u
mărul transporlurilor de cleporlaţ;i, ern nevo ie de spoţ. iu .. ln a~est _ sc~JP, 
bă.rb:iţ: ii capabili ele munc c"i erau separnti, iar res lu~'. Jem el, copu, Vot nnt, 
erau goniţi spre cam erele ele gazare. Plî:;s ete le . cop ulor , ţtpe tele dispernl e 
ale fem eilor se auzea u ele La o distcmţ.a de ctrca 2 km. A cesle url e ie 
erau 'înt rerupte d e Lătrntul cîini lor şi pocnitul bicelor Jolosite de SS'-i .:;ti. 

Tn ziua de 13 oclomb1·ie 7 944, sp italul, î n care Lucrasem timp ele 
3 Luni, a fo st lichidal. Aici lr ebuia . ă. luplăm în concliţ:iile ş i cn mijloac ele 
cele mai rudim ent rire, nu num ,ti pentru a salva vw ţa bolna v tlor , clor 
mai ales pentru a pr eveni lrimit erec1 lor în cam e~·ele ele gazo re . , 

500 de bolnov e, majoril alea in conval escen1u, au jo sl urcat e m ca-
mioan e, cu cleslinaţie necuno scute'1. _ . , . 

Parcă văcl si acum in Jato m ea o sora ele sp1lr1l, cnre il l7nplora pe 
Meng ele .·-o las ~ în v iate, pe° mama ei, -în vfrstă ele numai 40 de oni. 
Călă'-ul i-a răspuns, cu un zî.mbel cini c: ,,L'.is-o, că a lrăil des lul". 

Eu, Jelcîncl part e clin personalu l spiln lulu i, am rămas în v_iaţ'ă, _d~I/' 
nu am cuvinte p entru o arăt,a cîtă clnrere a î nsemn:-1l pl:'nlru mm e porn 
sirea bolnav elor pe cole ele însănătoşire , 71enlrn solvar ea cărora l.tiplosem 
util ele greu. 

Ceva mai tîr z iu om fost transportolă in alt lagăr, Jiind repa rli.?.nlă 
într -o barocă-spital, ocup otc1 în part e ele polon eze băl r îne , care lm1se rc1 
part e la răscoala clin Varşovia; un ele dinlr e ele ernu nwm e, cu cop iii 
lor. Din noi embri e 1944, cornerele de gawr e cm Jost clări. nwte; ele Io. 
aceas tă dală, cleportaţ-ii au )ost o cluşi în lagăr împreună Cll familiil e lor. 

Dacă, pină in ocel moment, lupta penlru solva rea. vieţii um on e 
mi -a dat lărio să-mi me nţin ttn oarecare echilibru, ele .alunei înc1inlc.:, 
Jiind şi despărţită de sorn m ea, am Jost copleşită de clure rea ccmzo W 
de pierderea copilului m eu. 

tn seuri l'imp m -am i.mlJolnăvil de he polilă epiclemică, zăcîncl nrnU e 
. ·ăptămîni cu lemp ernturc1 ridicolă. 

La 27 ianuari e 1945, am fo st elibernlă ele călre Armnl a Sovietică, 
iar î n acelaşi an, la 7 mai, am ajuns la Cluj. La sc url timp clupă ocer~a 
. -au întors soţul , opoi sora m ea. 

Tn înch eier e pot sp un e că olît cărţ:il e, cil .~i fi lm ele cunoscut e ele 
min e n-au reuşit să redea in toată omploar ea oroze1viile clin lagă ru l 
morţii; atit cuvintul, cil şi imaginea sînt pr ea slab e pcnlru o refl ectn, 
cît ele cît, realita tea. Dnr dacă cumva ar reuşi lolu ş i sc1 se opropi e ele 
adevăr, mintea omenească normolă n-ar pul ea să conceopă. cele su[e,-ite 
de „l-Iăftl'ing" * -ii core cm t recul prin lagărnl ele la A us chwil z . Grozăviil e 
ce s-a u pel'recut în oce:st logcir rămîn ele necrezut pentru m·ice fiinţă 
omenească . 

l-lrhi v a 1-'.C .l~.I ?., _(oncl Mc'irluri i . 

** O.m scos clin rî ndu r il c oa meni lo r si in l c r nal î.nlr - un lr1 g[ 11· d <.:oncenlra r 
nazi ~l. Om ca re nu mai e„ tc con„ icle l'al on;_ (c i'. Oli v I' Lu sl ig. Dic ţio11or el<' lci9(1r, 
Î~-IJC't.lr r;;li. 1!)52). 
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M.GHUN 

SINAGOGA !\ FOST DISTRUSA 

Născulă la 15 rnC1rtie 1895; cC1mi că : domicilioLă ICI Tg. -Mu re, ; nu
m?ir ele logăr :rn U2 l . 

/ ... / După intrn rea lrup elor de ocupoţic germane, sin c1goga a fo st c/i .. t rusă. A ut oriW /i.le s-a u retms / ... / Nu puteam fn ce nimi c cn sc'î impze
di câm, c1·enim en.lcle ce oveau să urme ze / ... / 

I a 13 1nai poliţio ne -a luctl ·?i ne-a cltu; la Jal>rica ele ccîrămizi [ ... ] Chelo1 tl ern înconjurat cu milrnli er c . Jiin cl p(izil clin inlerior ş i. clin o.farc'i <I,· jC1ncicmni ... ] E/'(/m. 'inghesuiţi inlr-o cmneră mică. Bărba/ii lu crau, ·eme ile nu. Cei l> ogc1ţ i ernu bătuţi în mc>ll speciol , co scî murluri., eo~că 1.rncle şi-ou c1.,·cun ~ t 'Ctlor ile ... 
fnlr-o z i au 1·en il jcinclnrmi.i, ne-ou 7Ju,;; s(t nr împc ,ciielfrrn lucru .ril e cr1 .';(( Jim cluşi [Cl goră ... . Nu (//J? , putut Ilia in~i"i nimic ( ' U no i. Ne-m n lâsat hnin ,ele, provi z iile ,'.;i o .<;:lernnl LL1·ile /,, !'a brico rle cii.n"i.m 1.-:.i . l\foşmzle au 

]JOmil spre Kosic e . N u ştiu u ncie ne-om oprii prima dulă . Din cînd în cînd ni se clăci ea c1pă . Lo Jronli era poloneză, w'rmu nii, de cum n e-Clu p relual „paza", n e-a u şi mne ninţ'ot cu 1noarle o. Dnpă tr ei z il e de călătorie 
ci1n ajims lCi Anschw it z ... Am , fusl separnlr'î rle soţ ul rne1.1 .<;:i, clupă c'.lev:i 
minule, ele so ,·ci .~i Jeliţa men ... 

A rhiua /.'. './,;.Jt .. fon el Mărliu·ii. 

F'El 1) INA D S1\ L1\ MON 

TR!MIŞf IMEDIAT ÎN CAIVIEH/\ DE GAZARE 

Născtll ln l) ej, la 4 noiembr ie J!J21, mun cilor: clom.icilin l în Dej . 
/ ... / M1111ceam cîle 15- U-i me pe z i: ele Imnuri Jnsese,n cleposeclaţi. 
Pină la 20 ian 11ar ie 1944 , am 1nunc il în reg i.unea Haromszek, săpînd 

ln msee şi Jiincl S1l]nl.<; i. ce lui moi îngro z itor trnlarn ,ent JJ.Osibil. _Din ca_11za 
alimenloţi ei. in suj'icien le, o mnre p :trl e o comarnzilor mei s-a u mibo lnavit 
si ou ojuns într-o sl or e ele lolctlă islov i.re / .. .l 
, J~r1 19 mai nm )'osl lual / ... / în ghetou la Cluj. / Jo liţi o ş i _jonclorm'ii , 
1mpreuni"i, n e jefu iau · s istemc 1lic. Am. fost clepose claţi ele lo ti banii .ş~ obiec 
/ ele ele va lonre / ... / D-upi'i ce cun stol în 9helrrn 1 .. . 1 nm J0sl 1.1rcaţ 1 mlr-'l. lrl: tren / .. } Plecarnn a avui loc scoro, Jiincl escor la1 i de ja ndarm i unqur 1 
car e n e-c111 mollrnlnl lot timpul[ .. } 

2'îG 

Am călntorit în l.Xtr)(}C/ne în chis e, îng:wsui.ţi cîlc 75- 80 ele p ersuon.e în Ji.ecare vagon / ... / Nu ni s-a ciCtl clrept hro.nii. p enlru cCÎ./c1lorie clccîl o 
jumătale de kilogrnm de pîine . Nemţii, cărora le-arn f osl predoţ i, ne-au clat ceva apc, ele bă11l , clar absol11t nim ic ele 1nî n care. 

Dtlpă încă pc1lru z ile ele cc'îlrilorie , cu s uferinţe ele neclesc ris, am. aj11r1.s Io Aus chw it z / ... / 
Cremo.lori11l fwnega z i ~ i nOC/ple. După cum ni s -a spu s 1nai 1îrz i11, cei inc apo bili ele m.unciî. :;;i copiii ernn lr im i.,;i, chiar în zi ua sosi ni în corn.ero ele gnzo re. ... 
Foamen ne chi nuia îngrozilor :· ce i nwi nwlţi clint re noi şi-au p: erclv.l p 11terile. 
Exi s lo o infirm erie; clor pr eJernm să nu n e prezenlăm acolo, ştiincl c1 pacienţ i i e rau ,isl ernoli c sdeclu ţ i şi trimiş i. im elliett la cnme ru ele ga zar e . 

.!lrhi vc, F.C. !Uf.., f on :l Mc1rtllrii. 
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JJJAN GO TTLTEB 

DEŢfNUTUL NH . 72 762 

Tnt r-WiC/ clin p ri me le z ile (/le lunii iuni e 1944 , la oro c/ouc'î noopt ea, lrem .ll ele m orfc'î cor e lrnnspo rlo ev reii clin qh etoul din Bc1ic1 Mo re se opri se la destinaţ-i.a m u rcu lă ele clow"i. Jocur i uri o şe . Ernu crem al ori ile ele La A usc hwit z -Bi 1'/;;eno tl . A coli) cm Jost el uşi Imnicii mei . 
După ce om Jos t sco.~i clin vagoa ne, arn fost urn njoţ i în j'lan c ş i om lrecut , unul cile unul, pr in Jo ţa unui ofiţer S S, despre care om of/al mai tîr zi u că ero cloclo ru l M engele, în persoană. ,, W il. t du orbeilen '.)" (v rei . ă munc e.'lti ?), rn-c, înlrebal e l . ,,Jowoh l" (cla}, om 1·ăspuns p romp.l 

şi hotărît, pr ec um mă î nvăţase totăl m eu. Aşa s- a întîmplo/ ; că, în acea z1, avîn cl vî rsta ele rn ani neîmpliniţi, c11n răm,as împreună. cu iola. 
A usch w it z, l\1crnllwtl ,en, M elf... au .fost staţiile prin care o 111 lre cul 

în cc'îlă toriet n ooslr ii fw ie brii. Me l!..:, orc'îşe l lîngă Dunăre . op roo pe ele Vi en a, ve stit p entru o splend i dă şi vec he mănă. lir e ; am stat acolo 1 O luni , 'i.n hain e vărgate, încrm.Jurnl rle sîrm(i qhimpală, ovî ncl cle~s upr o capel el<J}_' noa str e coos o morţii , cor e o sl rîn s în ocel cm o reco lt a Joorl e bogotu. A colo, lo JVlelk., nu moi ovecun num e, eram doo r cleţinulul nr. 72 7G2, im· tata 72 7G3, num ere cu core wn fosl l> o lezaţi la l\llauthCtusen . Aco lo, ln I\/!elk, am în vl'i/C/t să mun cesc cu ·inconul pneumolic in subl ernn . .1l.c0l r), 
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J(l Me l!,:,, la acea vîrslă Jrageclă, mn u'îzul cu m. ·"e .,pi,n z.urc'i. oam eni nevi
wn ;ol i cum mur clei inutii bătuti ele călăi sac/ici, c."l.l'ln pi er cama ,CLzii mei, 
ele J;c/me, ele frig, ele s1;ferinţii ·[. .. J lnlr -o p eriooclc'i., cinel am lucral la in
fi nn erie, am slat la palul a. ze ci ele pr ie leni ş.i cimoscuţ:i ,. strîngîndu-le 
lllino care s , răce Ct. lr cplot. Aco lo, lCt J\IJeli<:, în luno. _ianuari e .1945, mi-mn 
pi e rclllt cel mai clrng şi pr e /i os pri elen : pe Lota. Şi nu exislă nici un 
1/iurm ,înl co re stt- i poarte num ele, 11ncle sD mn recu leg în mninLi rea ace
luia ciiruia îi clalnr ez viaţo, cc'îci trupul să u n eînsufleţii .,.-a tran sJormal 
în Jum Ş i cenuşă. rn lagărul ele lo /\II.elf.:., c/in.lr-1111 eJectiv el: ct.~roximati v 
JO OOO ele suf lete, începî ncl cu ve ntr eo v re nll t r ecz ele Loamna, z zlnzc dece
dau 30- 40 de p ersoan e. Noi, ce i ele la infirm erie, transportam aceste 
. ·eh elele-coclCtv re . 

Printr e mulţi alţii, om cunosc ul in l agă rul de la l\llelk un evreu din 
Sa lu Mo re cu v reu tr eizec i ele cmi moi î n drslc'î. elecîl mine, cu care m '"i. 
înt ele9e om' ele minun e . ln puţ in ele mi mil e libere, irni p ovest ea desp re el 
tl; spr·e Jomilia lni. lnlr -o z i mi-o gră i t oşo : ' .. ')tii cw2u î~~ii_ p{~slr e_z tă:ia 
,\ 'l lfl e l ească? fn Jiecore seară m c'î gînclesc la 1ap t:u[ ca, jura sa şlm cinel 
i;in e elib erar ea, 111-0111, aprnpiol totu.~i cu încă o z i ele ea". Sărmanul, în
ll'-o seCll'â, nu s-a mo i pu t.ut gîncli lo nimi c, clctr e u ctm pr eluat în/.eleJJ
ciune ct lui, ceeCt. ce mi -o î11lreţinui put erea ele r e.:: i s l enţă mo rnlu . 

Din înl împlcl1'e, coasa o Lrec ul „clect, uprn" ccipului rneu. ln lun <! 
Cl])ri[ie la]ă1'U/ clin .7\lfel/.; CI f osl e 1;UCUC1l. f mpreu'.iă CLl . Un grup de IJn[JW.VZ , 

c11n Josi lrnnsp ,?rlol clin n ou la j\tJ.oulhnu se n. A 1c1 am /ost ~ll beral _ .~i tŢ_~ns
portat la infi rm eria logărului din Eb ensee, c, se af lo d_eJa sub m~rtJ_ire_a 
unn c1lei mn eri ccme . 1/r(inil arliJicic 1l, an ~ Josl p us pe pi ctoar e .51, m iuli e 
1H 5, am reve nit a casă , la Baia J\lf.clrc . Coleg ii mei ele li ce11 nu m -au mai 
rec unoscut . N11 semănam cu cel ele clinctint e . 

.11.rhivo l •'.C .J·.'.n., fo n cl Mi1.rl1lr ii. 
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EL ISABETA MANDE L 

UN EVEREST AL CRUZ IMU '~ 

Dictalul ele la V iena - prin cor e, la 30 augu st 1940, Ge rmania hi
t ter istă şi It a.lia fa ~c ist ă ·impuneau H.omâni ei cedarea. cc"î.tre Ungaria hor: 
ll! yslă c1. părţii ele non/ o Trcmsi lva ni ei - î2i. :m nase nu doa2- o barbara 
încălcare a clreplurilor românilor asupra. pam mlului Zor stramoşesc, nu 
clr,ar o înrăutăţire bruscă o v ie /ii romcî.nilor clin oceastă part e a ţării, ci 

,:, Mărlu 1 ·i i co nsem na le ele Ioan Barbu ş i Glwo q~hc Sm co1·canu în ziarul ,,0:ri. 
zon l ", Hîrnni cul Vîl cca, nr. clin 15 iun ie 1984 ~i urm C1lo;i rele. 

şi p remisn începulu lui pr igoanei fasc iste împolriva e vreilor ele pe C1ce.st 
te rit oriu. 

Era primăvară şi in comuna Pnntic eu din judeţul Clu j liliacul in
fl or ise ca în v rem,e ele pac e. Tn .fe lul ei, connmo mai era o oozc'î ele lin'i.~te 
înl r- o /:,'urnpă însîngemlă . 

f)în c'î în ziua ele 8 moi. Cine ctr fi .~tiut atun ci, lo P([nliceu, că elib e
rnre a ern olil ele aproctp e, cc'î numai pesl e 11 2 z ile c11·ea .,·c'î scop e ele 
c r,şnrn rul Jc1scisl 1 ... 

Elisab eta Mct.nclel pove ste.~le : 
- Cesp re va luril e ele teroar e Jasc~stă, în Jorm e clintre ce le mct' 

cr;,;c/e, c/esp re lctgăre şi. cles pr e gC1zor e au z iseni 1·09: unii spun ecm că ar 
Ji af lal cite ceu 1 ele lCt un posl ele rnclio stn 'îin . .!-ljlC1seni .5i clespr e in.Jiin
ţarec1 ghelourilor şi că deportările era u in ev ilctbil e . Nu ni .s-a exp licat 
ni m ic. Creclemn , totu. ~i, cc'î n e vo r cluce lo muncă şi eram clesl ul ele lini.5-
li li. Unele ? Cin e să bc'i.nuict.scă , cine c11· fi pulul siî meargâ cu gînc/u l p !n ?i 
ic; i nf ernul p e care ove ct.m, sri-l trăiesc? h1:că moi erc11n r,omeni, îneci m ai 
tr aic11n înlr e oam eni. 

Arecim „clrepl ul" ele o lu a cu noi cloctr cîlc 1'([ ho.ine .~i ct>vn ele- ole 
9 1..,rii . fn se arC/ z ilei ele 2 mC1i m-cwi c/us lo Nico li/?i. un 1;ec in ele-al nost ru 
ca re fus ese pe front cu primul m e u soţ, ş i l-am rugctl să-mi pă.,lr e:?:e 
dle rn lu cruri . Cr ecleam cc'î n e vo m înt oc1rce ... Nicoliţc'î ero sărac -~i, pe 
1-rem ea oceea., clom· sărăcia îns emna cin sle. Noctptect., ctrn anmcctl pcs le 
ga ·ci, în curtea unui ctll uec in, nwi înstărit, o plapumă .~i cloui'î p ern e, 
dor p e aces lect n-cw ec11n sc'î le moi recapăt. B ogatul lot bogot . 

Nicoli ţll, care -mi mcti sCtlv ose o laclc"i cu all e cîteva · cucruri, a vn 1t 
să mă ascunclă lCt soc rii lui , un sol tot ele prin părţile acelea. ,,Au ei r, 
co m erc'i. dos nică, z icea . T e bagi ocol o ş i nu le .1lie nim eni' · . A.~ fi sccipc1l ? 

N -~liu. Poole m -or Ji prin s .~i. rn-or fi împuşcal. Mi -a Josl fricci ... ,,Losc'î, 
Nicoliţc'î, i- am zis, vo i păţi .~i eu ce păţeşte toalD lum ea ... ". 

Spr e elimineoţ:c'î, pe la oro 4, m-ctm uilat pe Jere ctslră . Lo uş1i era 
un pazni c. N u mcti av eam . r oie sâ pc'îrăsim cosct. Pe 'Le cîlev ct orc n e- au 
slr in s p e toţi lo şcoct la clin so l, unel e mn ră mas pes te n oapt e . În climi
JU-'CL/ o z ilei ele 4 nwi, ne-au fâ c11l o percheziţie asprc1. lini cususem nişle 
lian t în câpluşeal ct ele la pard esi u . .I-l lrebyit sc'î-i scut ele lcCtm,1.. l-am dol 
pri marul ui ca să nu mă sp w iu cc'i.-m,i lua ~em io min e ce 1:a ma i mull e 
ha ine, un ceas, ve righeto şi-un in el. Apoi, n e- am încărcai uogoje le în 
pol ru cctre şi om pornit-o .spre Cluj. Pe cleolul cle-i z ice „ctl Cluj ului". a 
ie .~il tol sat ul . ·ă ne conducă pe n oi, ev reii cctre pl ecc1.1n fără su şlim un ele, 
i::go niţ;i clin cr'îmine le noastr e, jefuiţi ele cele oqonisil e . T<'iecare sâlecm 
avea p entr u noi o sticlă cu lapt e, o bucată de caş sau de slă nină, o p î-ine 
o, i m c'i.cor o vorbă ele îmbărbătare . Mi-a1n clat . ·ecmw că perche z i/iil e 
de -abia ·î ncepuse ră şi i-am st recurat lui Nicoliţă ceas ul, 'inelul ş i ve righ el a. 
Ve nis e şi el să n e petreacă, împr eunc'i cu cei clin sot. I-am lăsol în urmă; 
f'iecore avea lacrimi în och i; emm mîno ţ i spre locul ele adunCtre clin co
pi lala judeţului . 

Din Pantic eu, om f ost 94. Cine s-ctr fi qin clil cr'î numai cloi clinlr e 
n ni - eu :;i ve ri.~nct1"a ·m ea R0 zal'ia - vom, cw 10a.~te clrurn.11.l întoor cerii ? 
Dn r reî n loctrc ereo era încă c7 epart e ... 
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ln clrum spre Cluj, c11n Jăcut un popas lie o n oapte în ccmwno Bâl1ur. 
Ne-rm cazC1t Clici,__ în sâ li le ele cLClsă ale şcolii clin sal . Fi e ar e -~i-a g{u,ii 
un loc ele ocllhno pe cluşumeo, w r ca oşt ernut ni s-ou mll.ls JJCli, ele la 
i lle . ~ cloua z i, clis-cie- climineC1ţi'i, n e-cmi preqătit să pleciim moi clepone . 
f','ra 5 mai 1944, ţin m int e ca oz i, .~i erom stc'ip înilă el, C1 ceeC1şi ol>se.,ie : 
,,lncnlro ne c/uc? Ce s-o alege ele noi? ... Jn co tr o ? ... ln cercwn scî m ii sUi
pîne.\c ._ .. 1mi sUît eau pe limbn Jrînturi ele clialo(Juri, core însă nu p ul eou 
J l rosl lt e . Frînluri ele cliGloguri pe care n u apucase ,n S(I le port nic ioclct/.(l 
u 1 re l clm gloolct minată ele lCL .\pal e : ,,lncolrn v or sii, n e clucă? Tncolrn ? ... " 

Un janclct.r m mii priveş te în oc hi. Ce C1ŞteC1ptc'î? S ii-i spun că ml nu 
.,înl e ,n în aJarn iin1<pului, că sî nt eni oa meni, oame ni ... Ciuciat ! h ti.chrerL 
în och i o.Jă rîmă ele _ bimătate. Jandornw l îm i .~o pl eşle : .,Eu om Josl cu 
no larul cm.ci v- om ncllcCL.l cle-ac ost'"i. J\!fi-a spus C(/ sînt eti vcicl1lvă ele r('i."2-
~nl ... Liwţi gc'"ileala a.,la ş i v,'"i Jciceţ i că mel'ge ţ. i clu p ,1 ;,.pc'i.. Vă oscunrieti 
rnl 1'-0 şură. Vc'"i d escurcaţi moi clepa rle ... " ' 

·~ Mătuşa meo m-a oprit. Tr e buia sc'"i-i spun cuiva r.e prnpun el'e mi 
se Jacu se . ,,Mergi cu noi, mi-a z is . Un' te du ci singură, Jăr' Cli lăi?" M -nm 
lr1sC1t convinsă. 

. ln oceeoşi z i, lrislU L n r.·sl r u convoi CI oj1ln. La porţile Clujului. Vu p ii 
ut .ern _ore ele aşle-P_lare - tonp în care cli n toale păr/-ile sc1secm cill e -~i 
olte nHt ele ev rel m.znaţz de le: spate ele _jan clct.rmi -- cmi aj im s lo loc11inta" 
noaslră provizo r ie . Era o J oslă Jo brică de cărămizi. A u fost st;-'însi a ici 
clin ~l_uj _ş i cliri împrejurimi, peste 75 mii de oameni, hărbo(. i :J J·,me i: 
lJL1trm1. Şl copii. Ne Juc eom niîncare în căzi ele ba.ie : nu cwec11n pe ce 
clonm, cil ce sr1 n e acop erim noCt.plea copiii . A1.i înc eput . brilc'"îile. Unii ,m u 
lorlurnţi înJrozilol', abi-t îi mni recunoşlec1.1n la întoarcere . Li se cer a 
sci spu n e'i. un<le !ji-m.1, ascuns lu cruri le )i ban ii. Un ii prec/a<;erD lot n-m ;ecrn 
ce sr1 moi recu n ooscc'"i. ' 

, ln CP.l ~ t.1:e i scîp liinii ni p e care le -ani slol let Clu:i, om si111ţit, în ·ctu{ 
cu mc el u l'. i~J Lllrnrea groazei, se n time nl u l că ne-arn pi ere/ul drep turi / e 
ele omnenl. Zz l nzc, pleca.n tr rm spo r lur i de cîleva. mii. lncotro? Nim eni 
11-u -~li.o. in Jinc, ve n i ~e -~i rînc/u l ·m eu. Pe 27 1w1i arn . .fost îng!,e .,ui) în 
n1gocm e p entru onmw le . T oi c/runrn l CI Jos l un chin inin wgi nc1l;iL. in tr- r. 
yorii, lo Ny reg_11hC1za. lw rl/ 1y.9lii ne-au pre clrtl nemt il nr. Ce m:e n .wt 10- --
meze nu şliam . · 

Ci nel am cnburil pe pernn, p r im u l lu crLL ]Je care l -am u'"izut ci Jo8 
un 91_-up -imens de ~reo două 1nii de fem ei s lrîns e ele-a lungul unu i ga rd 
clC' si 1·nV1 ghtm pa lll. F:rou tun<;e la pl ele, un ele imb l'c'"icale în pi irunol 
cdie le în ro cli_ii ele secm'"i, ca lo. un cornavr1 L de 1wînchip11it . N e .,i r igau Îl; 
c/;Jente ltm 1Jl, să Le oruncăm pesle gard o JomJecă un cutit un bal ic o 
l11Lc0Ui ele piine ... Crecleoni că ne oflăm în faţo u;iui ospic/ii; le coi;si 
demm nebun e . Şi mai. cr edeam , în naivitoleo noaslră, că vom pulea păs 
[ :·o ce le cîtevo o/.Jiecle ele îmbrăcăminte p e care le aveC1m C/SllJJ1'CI n oa . fr â 
Şl puţ.mo hrană core ne 1nai rămăsese. Fără să n e în chip u im că pe s te 
c~ouă ore i;o m f i în oceecL.~i situaţ ie, vom clev.en i şi no i pe rsorw_jele aces tui 
grotesc cor nava l . Moi bin e zis, o pa rt e din tre n oi, fiindcă m ult i, lo u n 

( 

sem n ul clo clo1'1lllti ;\!en.gele, r1ceoslă Jinn1 c1 i chip ele om, cum ovemn s, 1 
7! ,: clc'"im se nm o în cw ·înel, nu liwt im eclial c/nwu. Ll ·r ' n1ctior inl11i. 

Porţile / l usc,'11cilz ului crolt co n is te p o7'/.i al e cles tinulni. fn p rngu l 
[nr se ci e.':-;-:>Dr/ eou m ~1 m ele ele copii , Jrn! ii ci e .<;11 rnri, soţii ci e soţ ii l e lor . 
/1 ici m- om elesp'i rţil ş i eu ele Jrnl ele m e1L Z ollan, cu c 1re z.,cni ~em în oce
laş i vC1gon. /Je clrum m-a rngat sci-i cinu o buccttc'i ele slăninc1. T- om s1m~ 
cii. slciniw;i o p11 ,l.riîm JJ' nlnl m eii lîrzi u: nu se ~sl1·ic(1. N -om. sci-mi pol 
nicinclată ier lo cri nu i-o m, sali<;fi'i.clll oceo.<;l•'Î clorinţă. . De-o lu nc i, ele let 
pu 1rta A.iisc:ni;il z ului. n -eweam s:1-l m ui 1' •v:1cl ni ci0clat c1 ... 

Pe n oi ne-1m clus înt r -o /iolă ur ic1ş c'"i, p l ină Cil clu.~uri. ,,Pînc i nw n ~r 
l:1 tr e i, tontc'i. lwn en se clez hl'Clc:1", c1 7;nrnn ci l un SS -i st. Cîleva lou ilu ri 
rlc cizm e si CLl bo.<;tocmele ele caucillc ne-ou Cl1'ă lol cr1 om oj1.1,ns înl r--1rn 

'tc;c imcle s·upunq n w cmimolicc'"i ' rct prima cnncli ţ i . 1 up 1 ce n e- t/U tun s, o 
11rmett un elu.~ ., cvrl .. i rece, cloor c~le1·0 secnncl<'. cl11pâ car e -- clez.br{t
cot e -~i cu p:tnloj'ii în m în 1i - n ' -CLm înclrep loi spre ie-~ire . Tin niinl e cZi 
o ve om o p ::reche c!e /)()line j'nLmr 1nse, cumpărnte în 7;r i1w"irnra Gcelui cm. 
ln el e ascun sese m o JorJecuţă .~i 1ln botic. SS-i sta care oşlepta lct. ieşire a· 
tlin hoin c 1i clu.~uri mi-o ciot p es l e mînă şi pantofi i m i--ou fnsi LLwţi. Dupu 
ce om i eşit ele lo cll.l .';i, om p rimit Si noi hoin e cl.e lx1l nw,r.ol . 

Pest e întreg ul lag?ir se cern ea o slr cmi e nw z icn ele JanJarii. 

Dintr-un m/ n·mcm ele hoin e ,;ceh i am primit o cc'i.,nc,ş·uţă ele copil, O· 
7N reche ele saboti -'.,i o rnchie mov , tuny'i., 1m fe l ele rnch ie ele ba l . 'Tun,e 
Lu pi e le şi îmllrncnt .e cîl mai coroghio s cu pulinţri, ern:m„ rJblig ale sii în cer
cii m, sc'i. o pune 111 rcz iste n/ .!'i mor/ ii cor e ne o sa lto ci in tont ~ pun cl ele eoni l
nn l e. Ne-am linul ele m.în c'"i, e 1.1, .5i ve ri.,;oarn m.ea, .5i om reuşit să Jim re- . 
71c.1·t iz ol e c1m î'nclmici în lagănlL C, în oceeo şi born cc'"i. F,'rcrn :J2 ele lxll'ăci ~ i 
în Jiecc1re ln'"iinLL cî l c 1 200 ele f em ei. 1-Jarăci.l e avecw. la Cet/Jele cîle o ~0/Jc'"i 
imen sfi ele ciî1·c'imi,l6, i n care ionw se Jc'"iceo p1Lţin fr,c. Ţin mint e aces te 
.\0l>e, Jiincl cr1 ou )ucal 1m rut înt 1·-o înlî mp lor e trnqică pelr ecu l n lu o lună 
ele lo intra rea în logâr . Nu-mi cinu. seetmci cum se înlîmplose, dar ciocl 0ru l 
Meng le ş i cu E ichmo nn n-ou obs ervct l , Zn i r iojul făcut p r in po rţile An
schw ilz ului, că una dintr e noi era în<;ărcinală. i n lu nci o opio . A ((Vlll 
11ornc, allf el ar U m e rs i m ,r[i,ol lo cr e m ~Lt,orill : Oup:1 o l unri, Jenieio, co re 
ern de l '.1 noi , clin l..,ugo_j, a n ăscul. Am oj n l -:tl-o fi ecare clupă pul :!ri. A it 
-riîsâr it , ca clin pu m in I, cîlevo sc1.llece , o l)onej .icc1. ,~·ram J m ·L - JericiLe . 
N i se p'ireo că IW) lereo oceslU i cop il, o Jeliţll, m· /i vn .,enrn cD i;iCl/a p r;ote 
înv ing e . N e ern, in oceloşi limp, o l eomă im e nscl cc1 niiraco lul n os t ru v o 
Ji de scop erit. Nnopl eo dorm ea la s inul mam ei, efor spre dimineaţă , let Lrei,. 
cîn d se sco ~em L la op el, o Ui.som înir-uno din so beLe ele cor e v-CJ.m po 
ves t it. Noopl e ele noapt e ve neom, JJZ r înd, lingă fe tiţă S'.1.-i Cl SCu.ltăm gin- . 
q11ritul, să ne îmbărbăteze . 

Aşa au t rec ul c/ouă s(ipt Dm îni. Dor înl r -o climinenţâ, l\Ien ~Jele, care 
nu prea obi.~nuia s ·'"i in tre în l;arc1ci, ne-o /'l'i.cut o 1 , iz ii ă, in su/ il ele Wlll l' 
clin pa zn ici . Se p limba print re noi Cl l crnvaşCt în m.înD, cîncl clin ~p re sol >ci 
s-a au z it un scince l . Noi to at e, deţ inute l e, înc rem en i~er·âm . S-a lci\etl o 
Uîcere ele gheaţc1. Ne ţ ineC/ m. respiraţia. Apoi , cleoclalc'"i, p l în.rn l ele copil a 
wn p lut hornco. Nem!, ii n- c1u elc1t se mne că m· Ji s1Lrp1·in .~i. TocUcoşi , cw 
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ir,lr e l:c1l cin e e monw .. -:}-p oi i-au or clonol, sul; wneninţareo pi.sloiului .\el- ·i 
scoa la pruncu l clm soba şi sc1-Z clucă la poarla togă rul'ui. Co O som 110 ,;i lrnl ii 
Je 111e lo S~Cl supu s . ,~ l-CI c/us copi lul În braţ e [(I poartă, lîng(i un p un ct el; 
C; /.Jse ri; aţ"te, u schelu ele le mn în vî rfut căre io stătea 11n ·n ewnt c u. mîna 
p e pisto lul aulomnl. A ceosta S-CI întîmplol pe [ CI opt rlim.in ec1la. In c 'l 
se ~-1dtca pe ce r soorele ele iunie. Nu adio vînlul, nu se ved~a nici ; 
pat ~ de nor. Nat_ n -ov eom voie sc1 n e a.prnpi em, de copil mai mult d e ze ce 
J1c1.~1. '.!eomţul eltn vî rJut sche le i ele !emn sliileo cu c/ege lut pe lrligo ci. fn 
l1m oca, nwnia ag ?nt z o ele durer e, pling ea cu un plîns p e car e mL vi - l pol 
ci.e.~cn ; . Pe_ la p1:2n7., m-~m opropic ~t ele copi l, ZCI ce i. zece poşi îng ll.cl ui/ i. 
Sc inc e~ s tm s, ~1 e~<.or ea in convu lsu . S oarel e toricl îl orcleo, m-ust ele îi 
mtrnu in ţtre~hi, m n c!s, î n gură. Nim eni n-a avut voi e sc1-l ridi ~e s i a 
m uni oco lo, m so ar e, w!· se orn n Jost cârat cu la c/o ele qunoi Za cr e ni~l u-
1·1u. Pentru rwz toate , CI Los t_ un .~oe i.n.rnporlabi l . Alll clcve nil ~·i lllCli clepr i--
1:wte Ş l mrll con.vrn _se ca dm acest cerc ol morţii nu mai există scă pa re 
l•u ses e1n urcat e cu forţo p e un Everesl al cru z imii. · 

_ Crenwt oriil e fwn ~egou z i .~i noapt e . Pe m cirqin eo un or gropi ini.e nse 
rn. core orcleo~ molmuw, ve neo u, în .5iruri ele cite cloi, cei /Je n l ru care nL; 
:;•at. ere~ l~c _in _come r ele ci: gaz or e -·'·upraaglom. ernt e . P rin iea u un gl on te 
l i ce oJa .~, -~e 10.,togo leau m groapo. Dor, r ep et, nu cle.\pr e ac es t e .,cene 
ci~ wcl - cles p,-e car e, ele ollj el, aţi cit it .~i clwnn eovo aslr ci -- i-reem sri 
va z:oves te sc . Y(reou să evoc o scenă ele mar e dragost e .5i om en ie ZCI cc,re 
am, J ost mCtr toro. 

, • .1.'!itr-o 7!0C1.ple CI ;WJsil 1ln lrnr 1:_.~·port ci~ cletinuţi ceh i. Fem e il e C/U f ost 
11::.emtzz~te . mt1v-1.m cimp c/e bara ct, coptii înll' -Oltul. Noi n e oflom la 
:nz}~_oc, U cle:':;par~ ea_m. f nlr-o Zi S -CI opropiot ele garclu [ ele sî nn /1 ghim
.''JClla w: c?pz l. Sa Jt cwut v r eo 12 oni. A o.nm cat în cî rnpul nostru un 
btle ţe l injaşurnl înl r-o piCLlrâ. Nu !;iliu und e gâs is e hb:lie · si c l'e ion. Pe 
' '.1/.e/~ l e_ro sc 1}s nw7.1ele copilului şi ruq c1.111inlen ele a- l aru1~co, la rînclut 
':c:, l: ~, _m C(!lalall ci:m.p, ~Lncl e cr:pt lu ~ crecl ea că se află nw1n c1 sa . fnlr -a
U et m, in _czmp ul clm sti riga n oastra m ell e rci,u 1.;r eo 70- 12 Jeme i clin 
l~anspo rl11.Z ceh. C'îlev o z il e ele- a rîn elut se Cll.rn se rn ele oco lo le suri cu 
c~ruţa la crematoriu . Se par e că izb u cnis e în rincluril e lor O ez;id em ie 
Cl<' li Jos şi_ cloor cîle l'a suprnv ieţuiserâ . A m în clep li nil rug c1111 inl eo s i O 111 
an '. nc~~t b'. l eţel1Ll pes t e gard .. L-~m orun cat to 1'e, Ji inrl că nu n e p~l eam 
ap1 opui JJ1 eo. mult. De Za o .7uma totc ele m e lru, gardul, prin co re tr ecea 
C:lr ' nt e leclnc, l e atrăgea !;ii inl r-o clip i7. te f âceo n eqru pr ec um cc'îrlnm ele . 
l•'.·me ll e, cîte moi 1.'ri._mlisesern în ::împul uec in, s-ou anrn ccil lnol e asupra 
/)l[eţ _eluluz . . L-au ctlzl Şl n e- ou Jacul sem n cii, înllr-oc l evăr, 1J1c1n i:i 1Jr'iio 
t11lu1 se af la aco lo. Ei bin e, î n z il ele co1'e 011 urnwl băi e f e lul n os lru (t 

m :wic ot m~r e1L lni căţi ele pîin e în lCtgârut n osl rn cu ntg ci1;iinl eo ele a z.~ 
.a111nca mat cleport e'.. mmn e i sole . Cit i-a Josl cu pulin/ ă, iubi re a ocest ui 

11P1l- s-o cp u s marţu. Tnlr -o noapte, în sâ, .5i f e m e ile ş i copi ii au clispi rul. 
1)1 P(/ loole. s emne le, l uose ră clru111ul cc11ne r e lor ele go zo re . Dor ocest 
y e.,l d e tubtr e nu se poal e uita. El poat e f i în s cris în corl ea ele aur a 
sz;ec te t um ,cm e. Credem că clacă s -or p6 st ra în univ ers, dintr e toate Jop-
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t e le bun e o le omen irii, cloor p oves lec1 ges lului ele iu/Jil"e ol ocesiu i cop il , 
int c,,- Ji o mărturie s ufici e 11W că omu l es le, în mod funrlnm enta l, o 
fiin ţ ei magniJi c(î, o J iinţu IJ1ml1. 

fo fi ecar e săptămînă ov en11, lo c, î.n baru.ci, selecţionări. Fiecar e din 
t l"c ele r epre ze nt a 1m pe r ico l im ens . Docil. clricleai se mn e ele s lr'îb iciun e, 
era i ini eclictl î ,;.d run wl sp r e , .clis pensc l1'\ aclică lo camero ele ga z ar e . 
Tnl r-o z i, o pc,rle clintr e nni am Jost clin 11011 du se lct per n şi încărcc1 le 

în ;;liul ele 1.:agoane ele c111.inwle . J)?in,semn aslf el Amch u:il zuz ş i n e în 
c!;·eptcmi s pr e oll lagrir ele e:i.:l erminol'e , spre Slllt hoff. .. 

!mi 1.,ine în minte ocum clromo fulllili ei m ed icu lui l<iss Arpacl clin 
Cl uj. La inlrnreo în logăr, el J1.Lsese clespă r ţit ele soţie ş i fiică . L,l uno 
ci in l re selecţ ion âri o Josl lua Uî Jel iţo . ca re ove o. 11 rco 14- 15 oni, ci e lîngi'i 
mo ina e i. N u n1lma-i monw, clm· şi noi lool e î nce „cas em să ocrnli m, cn 
pii ul . Cinel Je li /e i i s-C1 făcui se mn s(t ias ll. clin rfricl, mmna o. încep ut să 
i...rie în clispern r e . l -ctm aslup ctl yura .~i om clus-o cn Jorţn în /1(lrC1că. 
Ştimn că „cin e fac e gălăg ie " e împuşcat p e Loc . lnl1'- 0 oră, fumu l ele pe 
cn.5ul cremolo ri u llii se ri clico spr e cenL l ele voră, olho strn CC/ oc hii oc es 
t l.i i Je liţ-e ... 

Lri o cinc eo sem o sosec1 clin ,lr e ., C'lec tionâri c1 fos l scoasă tlin r încl 
\ i i·e ri.;OCl/'(l nzeo, Ro zctli c;. A râla _jalni c , er~l s labă, ictr pi e lea ·i se îngă l
lic n ise . Aveo 17 ani , iar clupc1 C1JJ1"0C1pe clouă l uni ele lagcir er a ele n ere 
c rnosc ul . Ochiul de „e:rp ert" al lui Men ge le o clibui se . Am opu cot să-i 
st ·ig : ,,Pu g i, asc imc/ e-te llupD bctrn c6 I" N ici eu nLl ma i pn t ec11n crecle 
că e posibil aşa ceva. Pînc1 olunci ml moi scăpase nim eni. Dor a avut 
no roc . Un noro c ·inwn •s, c recl cc'î uni c în sumbre, is tori e o A uschwil z ultt i . 
S -o sl recurctt în s7x1le le bcm 'tcii: ,,ci 1,-sa" sp r e cren wt ori ·u a p lec al .$i 
m irnco lu l scăpc11·ii cu 1·iC1ţ â se î nfăpluise. 

V e fopl, se l ecţ- io nări , ele un f e l sau allul, ctL;eou loc în f ieca re cl ipă 
lei Auschwil z . Jar u nei clinlr e ce le moi clHunolic e ·se r;el r ece o la Ct; Cl-zisa 
masă ele prîn z . Com lo zece ele/in ule e .1.:ista o singură oolli în car e se 
t urn ,nu zece po lonic e de cio rbă. Cred că o făceau din ic1rbă cosită de pe 
''W l'gin ea şanţului. N u cu.,:ea ni ci un gusl , e rn plină ele pâ m î n t, ele oşch-ii. 
O 1la tr ecea clin mină în 11iî nr1. So r /Jea n,. n -ctueoni lin gură. Ce le rle Zer 
co aclci .:,irului s trig c,u lcr ceo ca re lu a oala sii nu bea prea nw lt, . ă o clea 
mct.i clepart e . Dar ti llim ele clouă.- lrei r(tm ,incou ca m ele fi eca.r e clolă chiar 
.:,i fllră acea fiertul'ă, care co n s lilll io, î n c:rclu s iv itat e, m nsa ele p r înz . 
Diminectţa m.oi prim eam cîle o conc1 ele s ur ogol ele cofeo, tol un Jel ele 
a pă ch iocm1, iar se o.rn clom· n Je l iuţ.ă ele p i in e, pe car e o 1nîncam f iri mi
lură cu firimitură. Uweo ri , n oapt eo , osc unclecun î n s în o bucată ele pîine 
cit o ungh ie. Dar dacă clorm ecri pr ea adînc, ri scai să rămîi şi fără ea 

Tntr -o noapt e, cu puţi n inainl e ele a fi tran sportat e în logrirul ele 
muncă d e la Stuthoff, tlicereo rigl o niernţ.iei ele IJarăci a Jo. t s.fîsiată ele 
lungi rafctl e d~ puşt i au lrmw .l c. /Je ţ inut ele îs i 1 in eau r esp irnti.a oscult .încl 
în beznă. Mai întîi om crezul că e iarăşi vorba de o execuţie spontană, 



i:::n1ril ,1 clin cop ricill l 1·rew121ict c!inil"e riili,ii ,w .~lri. Dar nu, .,c!iimln ll'il e 
, fP. focur i clurau preC1 m,ult Tr c>l,,~w - · mnueam no, un1n'..:l - cZ1 s-o în
tbnplal cev a deosebit. De ce sc1 nu rec un '1sc ? - o clipi e11, şi 7no te nu 
nwrwl eu, m -cun c/us cu ginclul !n so.<.'i?'eo lrupe[r;r uLiol e, la (aptul c-, 

.\l~fennţ~ele 11 0:1s/,re v or lu o sfîr.'iil . Dor n -o fo st a$c1. ,1 m ojlol o c!r,uo z i 
\ I, se rascu__Zc~,e grup ul celor uo ele ev rei C(/l'C Jc'iceou rle se rvici11 lo cre -
11wton u, curm r/ caclm 1rele cltn came re le ele qo u ,re lo cu ploare. L(l in-
1,'î'uCtle reg ulat e, clin clouâ in clow'i luni, n em tii nl>isnnioll sc'i-i înlocu 
iascD pe cărâlo rii ele cac/Ctne cu a l ţi i noi, r·ei ;.eth i 7Jierzznc!u-si LLrm le 
Ş i putinţa de o clepn n 9 m.ărlurie despre crem,otO?"iu. S himb ~tre~l ec hipai 
de ciocli Jiirii nJ ie urmo s(i se Jocr'i CI clono . .?i, ior or ,.:,lia erau cnn slien:i 
c:"i nua rle :1 1;a v~ni o c/nt(i Cil zori!e. N u se şt.i o cum, c/(lr /u o.,·erc1. le.1u
tun 1 cu pa rl izonu . ln nuez ele 7WCLpt.~, C/Ce,<;/ io (LU lc'iiot gorclul ele .\l/'l)); 
glumpalu ş: ou arun cnl pesle uor clul electr ic cZleun orme . J·:1'rcii ele lo 
CTcn1,(1tor in s-n u l1'Cmsfonnal înt r-un grup ele comand o, rcl7'e 

O 
reu1,ii 

7:e nlru oproopc clemei ore, sii Jie s liîpin pe silunţie . Nemţii cw op 1ls ;.e~ 
. : ls le n ţ.i'i , clor ba lanţo v iclo ri ei p ]reo c:'i :.e încl'n c1 în fcu;oorec, n1,·cula
! iLor. l(.'iz/Jw1.or ea aceslo ro a Josl crunUî, pe m r'îsur i .;,·uJerinţ e l or înclu-
1'rtie: un SS-isl l1wl pri zon ier c1 fosl c11·unc,1l el, 1·iu în Jl i f('ifr i/ ~ cupl oru lui. 
Oes lul ele repede, în~D, clin clrmă rn m h nn e a cr;/1orîl nn clelusament ele 
SS-işli îw 1rmati JJÎn/î în clint i. Răsculaţii s--ou hc'ilut ero ic, c/a;· n-m,;. re
z is tal în Joţo su-pcriori liî/ ii n1w1er ice o nem ţ ilo r. Cei 7;rin.~i cm (osl 8i 
ci orşi de u ii. Cî ţi'l. 'CI însi1, se zvo neo p ri n loqăr, ou reu.~il .,(/. l reocci z'o 
]Xl1'li zon i. Sâ Ji f ost oor e oc/e1;iirnt . . ,m l spernnţele rwoslr e nc'i.,:;cori.',er ii 
ocea, Ui. infimei victo ri e rt 1/nnllui c!e lil)er lnle ? ... A cloua z i, ternoreo a 
canoscul lin m:, ment rle d rf. ,>'i cre m atoriile nu {osl mai pline co ni ci -
1x l-:1l?i.. 

A? vrcc1 s'i ·,pun, nu :-;lin c!ocr'î cimoo .~te ţ i , că nv;o r teo Zo i-lw,chwitz 
era or9cmi znilî cu. o inclu,tr i,J. Din ])(11'Ul onm en iLor se jr'icecm covo are : 
cltn ose m inte le calci nCtte se Jab ricou îngră.';c'imint, e : clin g rcisimea umcm(i 
se făcea săpun, ,,ce lebru l" sc1pun ele lu :r: f.'JJ,, răspîn dit şi come1 ·cializat 
Zn tocile te ri toriil e ocup at e ele fasci şti . Ni m en i nu şt io ce Znse omnr1 IU F. 
A bia clupă rc1zhoi, conrnnic ntele aliaţilor cm n'i,pînclil o 1·este care a 
um plut Eur opa ele y roozc1: IUF (R.ein-2 .Tiidische Fett ) în senina „s6pu n 
7Jur ele ci;reu " . Ceva mo i oc/i()s ,rn p ul eo .fi imnqin ol. Oom en ii 011 (1(/l.llwl 
ucel SC!JJlln şi l-a u îngrnpot în cimilire . ,>'i le, h'm. Vîl cca c.-cislii, in lr-u n 
ci,niii r, un loc u nele a Jost ingropnt si'ipunu z cf p om. (o l>ric;1l d11pi'i ,,re
/cta"' po rcm oiei Josc iste. 

S pr e lo nnm.a lu i U/44 om pr'îrc'isil lag"in 1l ele lo Ausc.'nciLz . l,a u n 
mo nw nt clot s-au Jiicul în lw;;âr înscrier i pe nlru pleca rl!o. la mw1.cc1 înt r -un 
ull loc. Ce i î nscrişi - p ri n.tre care Ji7'qle cc1 m-a; n nt lm c1rnl şi eu, in 
clorin /a de a pă.răs i ci l m ai grnb ni c lagcrrul - nu fos t tr ecuti în rev ist ă 
ele o comis ie în fru nt e cu Me nge le, pent ru o se ve r/ec, clac :, :, in t capc1ui/i 
să facâ faţă cln um d u i l1111g .~i munci i i \·Lovitoare la care nem ţ ii ne pr e
clestinaseră . Ne- au îm bar cai, ele cloto oce asta, înt r-un t ren ele pe rs ~an e. 
!m i aclu c omin te că om tră i t u n 1nome nt ele spaimă cînd om inl rat. în 
toal et a v agonul u i. O persoon ă necunosc11Lă, cu chip ul desf i9w:c1i, mi p ri-

.vca clint.r-un lCLblou oşezol p e p erele . Ta/Jloul mifcc 1. D1~pă o. clipă de 
derutr1. mi-con dvl semna că e propriul 11w1l chip, rejlecl af, m ?Y_lmclo._ A1~1. 
ch em.al-o şi p e veri.~ocira m ea /~ozalin şi om ]Jll ·-o sc1 p ri_vec~'>Cu m oul!n_cla. 
Ne dezvă l nsem sa ne privim chipurile; um ·u)enl un aclev CLral şoc va zwd 
în ce sto~liu de cleurml are aju nsesem. Am , m er.; tr ei z ile „cu o cest tr e1_i. 
N-am minc0l nimic . La un mom enl dol, p e un czmp, nemţu n e- au p i nnl \ 
să col>0rîm si sci mînccim cî/.eva Joi d(:' vctrzr"i împ râştiale pe acolo . A po t, 
am ujuns inlr -o 9(11'ă. Nooplea - fi'inclcă numai nooplea e:·am s~oşi_ el:~ 
vagoane, indif e rent de ora la cure c17unu cc~rn --~ om Jost l~ansp~1 t oţt c~ 
nişte vago neţi 1nici, clin cele cu cur ,' se curn ca_rbuncle, lu ci/tva l"zlom el1 t 
di,lnnt c'i. J\171 <1JLot 111.1; lîrz i11 câ eram lu , lnlho./f. - ., _ . 

j,CLgr1n.Ll cir> Lr1 SLLlll?OjJ l'CL si tunl inlr-u /rnmno , u 71c'1~re„cle /J1CtZl. 
.vu lip scc, înwî, r 'in mijlocu l ncelcr brn z i Jc1i:nici, ·\inl,/wlul n e( ll i' '.!Ş ntce, 
c;-emaloriul- - e.1-presia cea moi conc reli7 a terort 1 1wz i.\te. !111 c<,nlrnsi_ 
l a Jcl ele pu ter nic o:;.:i,tn înlre peisaju ,l rle u,rr m(.(i cc1re ne mcnn7 11ra $' 
l!c•lftile crînr-enc, mlevărnle lo1'l w'i, ln ca re ne su7:w~erl.,l c/OL -""P}·c1,1:c · 
gh eto ri solizi, rtoi 1wic1c111wci tol uc1/i pe tot corp nz, i~cit - wccTer!l :u c7e
muri m .unoi cum ii cecieai. Fro/Jol>il ·â se p ltclz st\'ern su ba to .~·, s·1 m aZ.
lrntc ze ].,LlJ' Şi simp l ii, ÎTICÎt Î,,i CTeOSl'1'(/ Un (IH ll /~1.f . ,, stl /": (l.~lepiOU. CU 

clelimltele .<:<1 insci clin /)orc'iciie suprnc1.:;lnmerc1lc, u~ r.~rc nn .'.,nleCIL_ 1 e.~,
p i1:o, alrn, ele sfJctre şi rle mirosul ele /Jrncl ele o/a :·u: ne lusuu_ Clte1,c1 
cf[pe s,'1 l"fr i, i1 c/incolo ele sî rnw_ ghi mp olr\ s7~re ll berl ol3, Ci})Cll. '. ru.:~c 
ră~ărenu CC/ r/in pci111înt .~i, Jcidi n LCi llH IJl () lU ', m ce[)C'Clll SC/ ne lr,ue~bC ! . 

De cele moi nrnlle or i ne înlo rceam la /i o răr i, lîrînclu-ne, p lm c de srnue_. 
J)l(1teom s~ump cele cîlev ,1 cli pe ele lin_i.5le cli11. preajma b1:0~1lr,r :,, ·~,~· 
u,tusi cletinuf.elc mi ele clinl re f!io cu 0111 mu l/1 ele Jlusc ll1l;Ll .• m .\p .t .. 
11u 1:e~i-:Llru lentc;/i ei ele (t sţ fnli nclc: cîte rn minut e în curt e, pe wrlw 
cea 111 oo le ... 

A.~:-i cum nr' ol>i.c;;nuisen'i, n em/ ii - r 1r e tTOlC/lL,. 11.11crn:i, s~ 1:e rle _, 
imJ>resia CCI ne /w/ rhîm singll re snar/ .(1 ·- C/1l în.lrehoi Cin e 1~1'eCL ., (I lll <'Cl7' (/ ' I 

lCl muncâ . De j'(/).Jt IT l!i:!U Sri le (/.''ier111in e pe <ieţm1il,elc Sl<llitle, _epi:,1zc1~~, 
S't. se clcrnnsle singur e . N-aş putea spu ne cil .cerluuc,me ce s - ri uilunp ''! 
cu ce le car~ nu s-an înscris pe liste le ele 1111mclî, _ciur e _ ele ]JH'supus cu 
71 1 cleqe oha in slal oserâ hitl eri.1lii lin cr(:'nWlnriu rn mqloru[ 1:1mu nnt P! 
711c/11ri ele l>ro::i de la Sll!lhnjJ . ,~·u .~i :·t1- 1:eri.~'>arn ~11ec1 ne-n~n Zll\C\l s 1:t 
l ist ă . ,,Pc cimp m Cli găseşti un cnrloJ rulaczl, o cenpo, o boaba de g1 m ... . 
i--om spus l( rznli ei . 

Celor insc ri<.e p en lru mu ncu 1 s-ou c o n . - 1 · / l Ll 111ere Jlm JJri m il nlwir :i 
numărul :'j 749. lclenlilo leo ne-o p ien lLlW!m rle m,ull , c1 tun ne-o ,.rc , c'î
r i.itam" .SU/) )°11rnH1 r/e 1?1Lmr1r ... 

Oe LC! SllllhoJJ (/1/) mers cî/ ico hlrnnel ri 7;e jos, în c:olmw l~, esco rl,a_l·'. 
ele SS- isli CLl cîin i. ctpoi nm fo sl îm/)(lrc rtle ))(:' un vapo r ele n_1<11'JU1'l. A le' 
wn aclo;·mil rep ele , eptLizc1le, pe punleo r;oalâ . A nz me rs oyot 11 n 1poru l 
iTeO ]11111'l[Ote c/e zi Jr'iră S·/ Şli /11 Îl1COlrn. (J nc! C//ll COOOJ'll., 1"/J,CIJ)l~a'. in 
lr-10? porl, un hr'ilr in 111C1rinnr ne-o şopl1 l cu srnle,n , ln Dnnzlg (n.1 . . ele-

numireo yennonă n ornşului p olon ez Gclnnsf.'). . . .. 
fn nnapl eo r1-·eea n imeni n-o cimwit. NemJii ne-nu ţ urn t. rn 1~1<.:l ':CiJ'e, 

î11colonol c cî le cinci, p ent.ru a ne repnrli zn în lnc1r1re cle munc(I . Veri-
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soc1rc1 m ea se oJla în rîncltLl clin fnţ<J, ict/' eu, î mpr eun c'i cu pc'.fru clin _ce le 
~inci cumnCLte ale mele, Jormc11n rînli.ul cltn spat e: 1~umurntonr e~1- ,ie -a 
des p c'ir~it. VerişoCt.rn mea CI. _µl~cc1t cu :m. lot ele alte_ . . JOO_ 5l: Jen,wt .,pr~ . 
0 clestinCt.tie necunoscută. Utmmeaţ c1, crncl am a7ims _in logmul _ci nw nc~~ 
lie la Steinorth, am - o bse r va t - la ap el - că Hozo.lw - ,w se -c~Jlc'. oict , c.i 
fn se. e r eJX11'tizaUi. în allă parle. , Penlru n:1ne oce a_sto _clespw ţl7 e .CI )'~~! 
ea. 0 pi ere/ere a propriului copt l . f-:,u cn:e cmi ./ 1 ele nnt, 1m l~ozolw -e , CL iiL~ 

() c1clolesce ni â; p enlrll ce i 17 a.ni ai e i ern c/es tul ci~ _Jirctv~, <:_a_._;~CI 1Hl ma 
mai gînclesc la halul ele _,;lăbiciune- în cc~re se 0Jlc1. ,';,twrn :a [mu mm .e nu 
ove Ct. se, rez is te, pr ec um ştw m co cloco nu oveo .m s-o 1 eg u_.,e.,: n te~ eu 
n-oş fi putut supravieţui. P esle tr ei -z ile, o înlî~nplc~-e _ferzctt~ CI_ _fcic~~ 
s(i af lu că Hoz oli ct .w~ gc,sea înlr-un lo.Jor ele muncr! ~o J kil o111ei1_t cll slCtn/L 
ele -o l n ost ru. Tr e buia sD foc lotul penlru o o req os t, penlru o Ji clm nou 
inipreimă . ,';,i om Jâc ui ... _ _ 

Logărul acela _ nu avea lm d itr,1.·ie propri e, a.;l f el . 3n ci.l, 2t~~1:c,; ln 
prî nz , ve nea ele oco lo n cc'in.Lţi'i cu n1fl ; bt eloan e, ~nsoţilu ~le un cm H ~ ş_: 
ele clou {i cletinul.e. AJ lî riclu- m.D la bucntun e, le-nm mire/Jal. ,,u_ncle clu ceţi 

r~i ni-înccir~ct. ns io ," /:.'le mi-ou sp u s că o elite la. clepc, rlor e ele J /crn, un:le 
se află un nit l(lgâ r de munc, r Am moi c1.flol cc'î ele / in:,1le le_ ercm sc,,zte 
aco lo ele n sr'ipltimîn i'i. ,,A rn Jnst tran sp o1'tc1ie cu v ap nrul , ml-o sptl.<, ~101-n 

clintr e deţinute. Crecl cc1 am sos ii cleoclctt c"i cu vo i" . Le -o m rug c'.t :.,u t 
inl e1·ese ze în bcm"ici clo că ex iste, ocn ln Kl em. J?ozo ltc1, eleţuiulo ~ll n, . . ~2 7!0 
rea Ju sese înregislrnt(i im eclinl cl1tpă min e). M i_-mL spus 90, cl~JJCL cit_e 
iŞ i ominl esc e le, În lagăr e:r:is lă O JCtlc1 CClre pl'mq <-:, sp unm c_L _cu CI , fos t 
clespâriitD ele 1;erişoo ro el. N it şilml cu m o chec mw . M.te 1,11.-a lr ecu t 
o tun ci · un Jim· p1·i n inin u1, la gîrulul c:'î es l e i;orl>a ele ll'nza lw , t.: e nşoura. 
mea ... 

ln sfirşi. l , /,1c'in ui c1lo mi-o f ost crmJ irn iolâ ~ R_~znli~ ln1i ~1 ş i s af la 
in lagăru[ vec in. l'UC'Urlct, În sfi, mi- a fOsl SC'ltrlU, j ltnc/ CCI nu U7 lr ~1'1.!c/eCI m 
p e m.oment 1!Jl'eO cnl e ele o o r einlîlni. !n coşmantnle :nele_ nu:r) rn_cl11p~
iG1n ceclîn cl în Jaţ-a 1nuncti gr e le lo care ern _Jorţ. olo, rni -o i nch tplll m n 
îmbolnăvinclu-se .~i snl> a111 e ninţorec1 morţii cor e le (lsleplct pe l oal e c le 
ce m1 r ez ist au înclrăc i l ului reg im ele vioţ ă clin loq i'ir ele Ja.,·c1sle. 

Şanso m ea S-Cl numit cur oju l. A m î nce rc at să za c . impos ibilu l~ 
aclic6 sâ- l înclu plec pe coma nclct.nt s-n acluc6 pe l?oz~1llCl u~ log(Lru_l 11ncl.e 
erom eu. M-om cloued it un bun psiho lng . ,Sliom. că rt sc: sw-1.pltil )a pt de· 
a riclic o n osemenen probl em ei în Jota unu i SS-isl or f i puiul sa pro voac:, 
1ma clin ace le cr ize ele irn sc ibilit .(lte î n core pisln lu l era se ns clin Lene a 
şi talul se termina rău p enlru cle ţ inulă . Am pr in s mornen~ul _ ~în_d cov
mcm clantul p'ir eo în locme /Jun e -'il, î nlr- o z 1, Zn opelul a e c/ tm1!i<!_[1ţo, 
a m ie sit si i-nm rn.porla t siluaţ,io, spunîndu -i că mn fost d es pârt ltu ~e 

·-:oro ',me~1". V niam să fiu moi. cn n z;ing â loor e. /Jenlnt crnncm cla nl rng a
;;iin t eo oceoslo o părul c;nmzanlă . Se pa re CC/ ,,str'ipîni lnr" nctz i.?t i le plăcea 
imeo ri .w, se j noce cu cleslinele n oast re . fi nJeri se m, -~C1~1so să facD pe „PrcJ
jiln rul ce l bun". A. pus însă o cn ncliţie : ca uno clmtr e . cleţmutelc ~lz7: 
Lagărul no st ru să acceple să trea că zn lagărul veci n î n sc htmblll h.owlze:·· 

fnc D o rlalc'i am înţel es, ciL acesl pri le_j, CC/ bunâta te a umanr'i Ş l sp i
ritul de solidariln te ies la iv eo lă 'în ce le 1no i drnma l·ic , sil uo ţii. O colega . 

din lagăr, compatrioată ele-a noastră clin A rd ealul ocup ol ele horlh ;;:;li, 
s -a ofer it să ias â la ap el şi să -i spun â comcmclcrnlult,i că or e o ru eld în 
logâru l vec in şi- l roagă sr1 fi e transferată în locitl Rozal ie i. 

Am î ml>ri'i ţişoi- o înaint e ele a se ur ca în căruţe, .<;;iele al1m ci n-o ve wn 
s - o mai revăd nicio clatc1. A 'cloua z i, în cc'iru/o CLl biclocm e ,;e nea Ifo z alia, 
rnr bucur-ia r eve derii 1wosir e a fost f ârc, morqini. Cîşligase rn o /Jiîlcili e ... 

L cL Sleinu rlh am mai rănws o lună, Jnscişlii întrebuin{încl 1.t-11.e Zet 
săpatul trnnşeelor. Apoi , rîncl p e r încl, ou înc eput să pl ece convo c1ie ele 
el cţi nulc spr e o altc1 clest'ino ţie : n ec uno sc 11tâ. /-"ri n septembrie ',14 a.m 
simiit că v in e -~i rîn clul n oslr u. Spun „al noslru" pentru di e1'CI vorbo ele 
lilin e, ele 1'eri.Joetrc1 mea 1-foz alio , cî.l .5i cles pre rele cin ci cum nat e ole
m ele, c u care m ii reî.niî lni sem aici , la Sl eino r lli. 

Lo sJîr.5itul lui sep tembri e '44 s-a clesfiinţnt lctgân ll ele la Sle in urlh _ 
Mai rămăsesem ocolo v reo 250 ... N e-n u lu ai 9i n e- ou clu~ la Krum ou, 
o localitat e lol în JJoloni a; oi.ci se afla Jerma unui SS-ist. Fu, ·e.,·e „i:n r,rn
p ri e lc1ril" imecliol clupă cotrn pir ea Poloniei ele ca tr e hitl e riş ti. V 1 înc epu t 
am f os t cazul e inlr-un .<Jopron tl1'ict.~: clormeam in pai e .~i Jîn ... /Jle com 
la lu cru climin eoţ. a, CIL noapt ec{-n cap, p e plnoi e, pe vi ni, clezbrăca t. e ;· 
cwe am. p e rnin e clnnr o rochiţ â . Lu crn m lot la tranşee, clor, ciup ii LTeo 
lun ci, n e -au pu s set sc'ipăni nişle gropi anlit .on c. Erou ele n eo lr e i 111.elr i 
(1(/incime -~i apr oap e ele pot.ru metri înălţ-ime. Pc11n înlul er a ic1r>, c u m11llii 
piolri'i. Oc,cleam c1 1 lîrnăcnpul în neştire, ca nişle rnecon is 111e vi i . J\l uncii 
e7J1tizonl c1, rn1.1ll ~ clinlr e noi n-clU rez islol. Iar soa rta oc es loro ero p ece 
lluil.ă. SS-i 9li i, poznicii noştri d e z i cu z i, nu-şi pierdenu limpul cu ce le 
nepulin ci 'Jase, CLl in fi nn ele . Plec am la ltl c1·u dimineat-o s i 1;ene om se om .. 
i' rin z nu e rn. Sea rc; - - o c in rl1ă lunga şi porţia de ·p :/n e pe nlrn z i ttcc 
rcspecliuă, v reo su Vi ci e grn m-2. Oe 11111 ll e ur i n e în l o1·ce a m. p lounlc, în
qheţote; oşa n e cul com în pa ie le oce /eo , care începuseră sc1 pulre. :e asc(i 
cle- alîl a ape1. Mai lî rzi u, cinel ou fo st adu se oi ci î ncă 250 ele cletinul. e, 
11e-cm fc1cul zece bo răci clin placa). ln Jiecct1'e l>cl1'c1cc1 clr,rm er1u cite' ;îO ele 
fe m e i. 

Tn ocectslt"i pe riooclă c11n cuno sc ui -o pe cloclori/o l3luni Ella clin Cluj. 
tl <' care ·m -a m o I.a şa t Jonrt e mutt ; o Je m eie car e a (os l î n s letre tle ci levo 
oele ele ma re cu ro i, în acele zi le ele ma x im fi ameninlore cîn cl puleo cc'i'lec1 
JJ/'Ctclă în or ice cli7j1, _furie i fw,c i.~til or muribun zi. · ' • 

Sinl ,lema momente în ca re cura _ju l si onwn.ict Ell ei Hlw n m t fost 
ele nepreţuit. Unul clinlr e aces t e m onw nt e n fo st /ioll'irîtor p ent ru 1·ic1.(cc 
n,ea şi o Hozn li ei, iar , în ce lâlall , doctoriţo s-o clov eclil sn l voloar en unor 
olt c cleţinnle. 

Tală clespre ce esle vo rb o : 

Cu şire te n-ia lor bine cun osc uUi, SS-işlii clin conclucer eo log c1n1lui 
ci<.: la Knun ou CILL cmunţ:ol, înlr-n bună z i, cc, oce le clcţinute cor e se s i111t 
l

1
olna ve si in copobil e ele muncă pot să-şi înscrie nume le p e o l i stă, 

un nî nd sâ se r eî nt.oor c6 la lagărul ele lCI Stnllrnff. N e-om . gr DIJil v, ne 
în scri em : eu, /~ozo lio ş i ce lelalt e femei clin ec hipa n ooslră ele mw1ct1 . 
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• · · · , i . un num iir clcslul (le more ... A m luol ocect.\lii. S-mt ms crl s ·51 oll ~ Jeme • ,.. ril or f ra mij iocul llli clecelll-
(tr~liirîre Jiinocler1'.-, :~:1\\1pi~ft ~1c:/~î1~~1l~~1~1~/~~~~~J .. a cli ,/pă rn,î nlul î ngl~eţol . Din l, 11e , cu un ., , V 

• • J aropl aclincl crnlt.-znri .~i IJÎnl1 11 ocp ieo lî~·.ziu ,8
~1~-~m 'cc~~:\,. ~~

1
• [ ~; ~,~~- ·~ft ;:obi, ex lcnn inn b ilă ; tan c. Sap ctm, sapa m, -i: ne .. l' ' . Jlin e cu zc1pocW. clom ln () parle C l CI c{,mo Zl dtm111 eoţ c1 guseom 91 opll~ 1 . I ·t ·. l l clon.\" ol tîrnc1cr.o-

greu ş i i orc1ş i înc e?ea/ 1cc_l _m ot1;~c~;:ţ~s 7;5r~s~,~~o., i l~~~ l~1 a;;1 , ,iinţur a p isl:~lu -pel(),. ; niun ceom Ct l un u 211 : . . V • • : .v . . , . lni cllllomai. Nn te puieai opn nlCl sci-ţl lrnry~_ H i.sn Jim cei ... , ' . .- . 
Dup .1 ce n e-n m. în.~·cri•;, supr_oveghe lr,l'll nuş_t r 1: gr .CIU (<I_U\ci;~til i· eclcini haine le de n;-:i.n cr1 -· ele Jopt 111.:;t' roch_u .su . 11 l - _'5l; ·u.: 

1~ci_1;1înî ncl Ji >care ~eseul ! e şi în cc1_m~şi . . Ne -cm_ .',l! -m\ P~o~~t:: ~~;~1 i~; :i! u, 
nr1li:' trcmsp?rlulw pl]rlnlrn Slul lt'.ioJJ oic1\~1i:;°cl~ ~~~~;; n ri.imn s inm 7t.r murit u.. ,' el clo -t oril a E!la um c1 c CL cu ' l' , · · c1n c , . . . . " do 1·· JJl mă înscri'iesem p2 tslo 7i1·Îr,1l. J\11-a tm ~ cleopnrle ,<;1 m l-a SJJ1l~ co " . - ' .· . r,., . -- , ii 
1/ ill eri.;tii, in JJe1·J ici io lor , î1i_c<'t~ t'!er_:1 ---::;i JJ;:/~, 0t/1;;.1u;~~ ;>~/ ·\ţ~n~; .0 C'l' ~ -le clepisleze pe cele slnl;e -~I ;n.n rlL e . . ·· ,. . . lu'lioJJ . prin · 1· , pe cel' ctre n1l 111at pul eclll mun Cl ici ' · . m ctl<,rlll, p:rp r-c /Cit: . r · / , /\fi - ~leschis oe.' ii Ellr1, (/nr n c- Gm clei'. nr mcll'C, le clLlCec1u ln m o.11 ,c. . . . 0 

: , <; Jnr lu / <;Jr , St ull r1J°J° 1..rm ·1 s,1 ominc/()Uf/ sectmc1 cri <:rn .1~reet 1uzw . Ti c,n. I I l : .", ' . l'll e •pcrc111'e clnr 
1
-'ere î n cel mo i sc 11r l timp . Ella nu ml-o c ci 1,1 ~ 0 1•1 ' · • , , - " l ) mi -n promis cii n 1 Jc1ce Lot u! c1 sa ma so r eze . . . _ . _. Mctr"le si nni clll 1 ril e_j el) CI Ji sa!1;·1Vi ,-n 1nl . l l l (:('('( ' ([ ~; ._l, C _o 

•r .,·r ~ · i;1,1Jeclii c, comcmclc111l1L/Ui. iCl(Jl nt f Ul pe r·rtre J,l!o L._i~n l ·ct t~1;;i;~ r~i~~tlitiitr·· ele m 'Cli c . lCI clin Î1li '.1ll7Jlore, (/OClorj /cl CI nlr_CIS i' _0 -l;~lt " '. · · . c i n v ,risoctrei. mele , J?ozolw , spun inc: ·~ ,, ,-1 u, lu.l c1lc nţw V c1suJJ! a m ct ·: . - ·1."slu l ele sfi1dil0c1se, încr,,1ro 1 s ! ., e t:1cesl e clo uci di:'! m ule, cm e m Olo . c V • 

1 
V 

1 . . ,z , 1~ ' l·ch" 1 n ~elo t ci e - l - /e le clc1lorw Zor ICL 11 ce 11101 e < , . ·. -s:l st l'C!CJU ele n m u ncn, c 1 . · _ · . . ,- . .._,.. C' ~ , !'el n )r /Jele Fllei., comrmclon/"11l CI clrtl orc [ l11 s_c1 11111,_ sr·oc1~e ( ln~[!1 ur .. '.· ', .. d ·l~ spec ulînelu-se pofta ele e:rpl<JCtlore o ,C,'8-1sln lw , nnz om s, n7x1 . .,l ue 
cice 1 , lCl cu riettr1. . . . , . .. . . . .·,, Jr ./ 1 A.l cloi.leet mr>ntenl ,;-o pe lrc'rlll -;:c cCI 1111]!.,Jcn/ i ld l ~I / ~, i, .c11"' d.111Jii cî nc1 f(1scisli i oJlati în relraq ere, suporlin d pe rnnl m jrin Jc re v > - ' ', ' ) , t v ·' L C?l.J'rin,i c/e 1Jrrni.cc1 -·- SCL />UI C'llC' Z e } I l(l(/ 1'11 Îr jnnq erc s-au U' m 1 -· - J •• ' • • I l · , ; · , c/:, lu . T(n;mou . Pe nceleo clin t re no i core er:}ll ml r-ol,L c_l_e JO nni r :n_ri_ 
1lli miecru ?) IC' l" ( ' - sopi espreze e ln 11.U11W 1' - - fn.w:1.5/u )e-au. C u~ îl1 . 7 . 9. . ·.. t le Jopl o cocinc1 mo re. W,rnd 1111,p r e s lCI c ' , '<>1 ir -v n cllspen wl1' 1mp10 1 tzo ' c • , , I . c l el" j.i c;hunclorw te. Cîncl noi. toate celeloll e, si ă l e01n in Olonnve -~l . 9 l u 

> • } V l O () ncmclctnt ul /nr1nrulLll cum () ] /PC'C1re spre ( ,enr irmw , l -am. vo z~ pc . c , . . : , · l. T - cin~ si cli r>cin i rt pe cloctori!o Ell u Blum, clinclu-1 un pl ic -~1 o cu ie . 
1 o · 

ci leva di.spozd i.i în sooplă . . . Conr oii;l .\ - CI . 11rni l , <for c llet Cl r<i ll1Cl.\" ~Jr loc, -înlr ~ cl <n~ă :<;Ctnlll ;e ~~~ 
) ' 111 i11e1·,· o „i î n.lre c1 c;ă, c7înelincln -mc1 o1;seclcml lu cc se u 1 fl m limp lc1. l ., - . . - f ' l popo <; CI "11 pr iC'lena si sctlrc1loorect nnc1slrc1. Scetrn , cm cl nn1 ucu l m , : • . uw,it- o p ; w 1cl cli.nt,rn cll'l inuf e slrig încl : ,.Ui.le, t·ine cl o ct.on ţ o '" l,t ~ .'1c; lJ'llirlc1 Tn ochi pu rta o c/rnaz(i neclef inilci .~i lremllro tlm / ';/ cm·p:l · .m cv 
:
1
'.-om.. apropiat ele eo 11~i-o .~apli t : ,,Nu m l1. inlrebo rle ce-c1m . rnn w,,_ cu ;m pol si'i-ti sp 1ln ... " . !l l>i.a pes le (louc1 zile, în /l m p ce crm n J111l eznu ?ett 

m r'î ·. ă l uia prin zăpadă, Ella a rupt tăcerea şi mi-a destăinuit teribilul ei secret . ,,Tn pl'icul acela era un ordin :pe care tr ebuia să-l execut. Şi sentinţa pentru neexe cutare : m oart ea ! Iar în cuti e se af la un ser care u cidea instantaneu. Trebuia să le injecte z pe cele şaptesprezece boln av e rămase în infirmerie. Cei doi SS-işti m-au condu s pînă în încăpere. Ap 0i, elll ·ieşit afară, spunînclu-mi să ex ecut ordinul . Şi au îndr eptat a11to matele spr e m in e ... Le-am1 culcat pe bolnave cu faţa în j os. Le-am sp us, în şoaplă, adevărul. Nu put eam să fac ceea ce mi se ordona se . Eram m ed ic, nu put eam ... Am riscat totul. Le-am spu s să stea nemişcate, ca şi. cu m l e-aş fi inj ectat. Am , aşteptat . O aştept-ctre grea. Minut ele tr eceau, ca orele, orele ca zilele. După un timp mi-am zis : fi e ce-o fi ! Am ieşit etf ară , cu paşi pi erduţi, ca clupă o obligaţie care mi-a distru s mint ea. «'Ţi - ai făcut datoria ?» - parcă m-a fulg erat ca un glonte voc ea unui S S -i st . A m spu s un «da» pe care nici eu nu l-am auzit . Aşteptam ca ci.net:a ă-mi ofe re un pai de care să mă prind ... Mergeam cu paşi pierduţi , iar cei doi SS-işti clupă min e. Gîncleam că to tul se prăbuşe1 te dacă intră vr eunul în infirm erie ... A m ajun s, apoi, convoiul din urmă. M-ai vcizut cum eram". 
Dupc1 un timp, Ella s-a întor s iar spr e min e : ,,Trăie c ! ... Trăiesc f etele ! ... Trăiesc !' - repeta ea stăpînită de o bucuri e tulbure. 

. . . 
!mi aduc bin e amint e ele clip ele acelea grele din ianuari e 1945. 

Cău tam să scap, căutam un adăpost unele să 11iă ascund. Nu put eam, însă pă răsi convoiul morţii fără să iau cu mine pe Rozalia şi Ella . Era în noapt ea de 27 spr e 28 ianuarie. Fuseserăm cazate în cît eva case, într-un . at polonez evac uat ele hitlerişti. I-am zis Ellei : ,,E tinqrul să fugim". i\lai ov eam, în sufl et un crîmpei ele viaţă şi ele speranţă. Dar Ella s-a împot rivit: ,,Nu pot, rou pot lăsa fără medic aceste biete f em ei ... ". 1n n oapt ea aceea mult e dintre deţinute s-au ascun s pe un ele au putut . Dimineaţa, ci:nil SS-iştii le-au observ at lipsa, au plecat în căutarea lor . Tr ei dintr e ei, niş te adevărate gorile, le-au luat urma, împreună cu cîinii. Noi, celelolte, tam, aliniat e în ger, :pe şoseaua naţională ele la marginea satului, păzite ele alţi pcttru SS-işti. Au zeam din cinel în cînd împuşcături. Prin, şire de pai e, prin poduri de case, prin dif erit e a · cunzători SS-iştii lăsau, ele fapt, în urmă j ertf ele clorului nostru de lib ertat e. Aveam să aflu ma i tî rzitl, prin morti e, că de la acel mii.cel scăpaseră doar două surori clin Hu edin, Cipu şi Aiduş Albert, care se ascun se eră într-o batoză. S e urcase ră pe o scoră: apoi, etll tra s scara după ele. A cloua zi dimineaţa d inii le-au pierdut urma. 
. . . 

S tînd aliniat e pe şoseaua aceea pusti .e, într-un ger sticlos, am văzut cum se apropi e ele noi un alt lot de deţinute. Printr e ele am zărit-o pe Irrna, cumnata mea, epuizată de dur.erea drumu lui ·greu. Era mai m.ull lîrîtă ele alt e clouă cum,nat e ele-ale m ele . Un SS-i st -a apropiat de eo -'.ii Cl trns-o spre .~cmţ . Unei dintr e cumnat e, core se niai ţinea pe picioare, a înc eput să ur le în di sperare : ,,Eu nu mai pot m erge, pe min e împuşca ţi -mă !11 
•.• Dar SS-istul, maşinal şi imperturbabil, a apucat-o pe l rnia de păr şi i-a tras un glonte în ceafă. 
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Cu cît mă apropiam ele ţară, ele pămîntul fie rbint e cil Români ei, 

iniţeam cum îmi revin puterile, cum reîncep să clevin om, în taole 

drepturi le pe care această condiţie le implică. De la Budape sta lCL 

Oradea am mers cu un mărfar, iar ele aici pînă la Cluj cu un tren ele 

per soane. Cîncl am trecut graniţa, ac1.lm reaşezată în dreptu ril e ei isto

rice prin jertfe le ostaşilor români, care, afla eni, lup tei eră cu eroism pe 

frontu l antihitlerist, nu mi-am mai putut reţine un plin s zguduitor. Ercm 

lacrimil e suferinţelor îndurate în lcigărele ele neagră teroare fa scistă, 

amestecate cu lacrimi ele fericire imensă pentr1.l regăsirea păm!ntului 

clrng Cll ţării. Era ca şi cum m-aş j'i regăsit la pieptul mamei mele şi i-o ş 

fi povestit tot ceea ce înclura em din partea celor mai mari duşmani pe 

care îi avusese vreoclcltă specia umană. 
Era în d1.lpă-CL1niaza zilei ele 16 mai 1945 , cîncl mn ajuns pe p eronul 

gării clin Cluj. Am trăit atunci momente sfîşietoare, ele mare zbucium 

sufletesc. Pe mine şi pe Rozalia ne-au încon ·jurat zeci ele oame ni, băr

baţi distruşi ele clurere, în aşteptarea soţiilor ş i el copiilor ce fu seserc1. 

luaţi şi trimişi, cisemeni nouă, în lagărele .'fasciste ele exterrni nar e. Ni se 

arătau fotografii ele femei tinere, frumoclse ,'!i ermn întrebate clacă nu 

cumva le-am văzut, clacă nu cumva le cunoaştem, clacă le-am intîlnit 

:;;i ştim ceva ele soarta lor. Stăteam pe peron împi etrite de clurere; prin 

faţa ochi lor îmi treceau convoaie le jcilnice ale cleţi,nute lor ele la Auschwit z, 

Steino rth , K.r:umou... Poate le cunoscusem pe unele dintre f emeil e clin 

fotografii, poate mărşă.luisem alături ele ele, sub ameninţarea pistolului, 

poate împărţisem cu ele bucăţica noa -tră amară ele pîine, poate le văzu

sem căzîntl împuşcate în ceafă sau poate le petr ee1.1sem cil privirea spre 

came rel e de gazare ... Dar cine le-ar fi putut recunoaşte ? Jn fotografiil e 

acelea arătau tinere, frumoase, iar acolo, îrv l agăre, alături ele noi, văzu

sem nişte umbre mişcătoare, acolo eram toate st oarse ele viaţă. 
. . . 

Pe la începutul lui iunie, m-am întors, împre?.Lnă c?.L l?ozalia, in. 

sat?.Ll nostru, Panticeu. Odinioară, sătenii ne conduseseră pînă la ma.rgi

nea sm,tului. Tot aici ne aşteptau şi acum, întfmpinîndu-ne cu lacrimi în 

ochi, îmbrăţişîndu-ne . Numai . că atunci fu sesem 92, acwrn însă era,ni 

dear clouă ... 

VIL „AM PIPĂIT 
CELE126 

DE CADAVRE" 
În Sărmaşu[ cotropit Je 

horthyste ( septembrie 

trupele 

1944) 
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Bucure . ti, 8 februarie 1945, 

REFERAT 
în chestiunea masacrelor ,de Ia Sărmaş 

Am fost vizitat de dţiva supravieţuitori ai .m asac rului de la Săr
maş care mi-au înfăţişat - în afară de .amănuntele îngrozitoare ale 
crimelor - unele probleme sp eciale ce se pun evreilor din localita ,te. 

Ei sîn t com plet sărăci ţi pentru că, după săvîrşirea cr im elor, toate 
bunurile mişcătoar , fie gospodăreşti, fi e comerciale, au fost prădate. 
Este adevărat că au rămas im obilel e a căror proprietate le-a revenit, dar 
din acestea ei nu pot reali za deocamdată nimic. (In ,legătură cu aceasta 
se deschid e p11dblema imldbile lor rămase fără stăipîn deoarec e au fost 
ucişi familii întregi din care n -a mai rămas nici un moştenitor legal ~i 
trebuie împiedicat ca ace stea să intre - codul civil - în p atrimoniul 
stat ului) . 

Durere a acest or ev rei e cu atît mai mare ,cu cît nu s-au putut îm
plini nici măcar îndatoririle religioase faţă de martirii lor. Indiferen t 
dacă această durere porneşte din fanatism religios sau din pietate ome
nească , ea trebuie înţeleasă şi mîngîiată. Oarecare mîngî iere li s-ar 
aduce !daică vo r fi ajut•aţi să dezgro ape •caldavirele din icele 2 gpop i ,comune 
pentru a le înhuma într-un cimitir cu gropi individuale. 

Pentru aceasta e nevoie de : 
1) Un ordin al Ministerului de Interne către primări.a comunei 

Sărmaş, jud . Cluj-Tur da , de a 'dona Oomunită·ţii evre ilor !din Sărmaş 
o suprafaţă de ·oca. 2 OOO m 2 din izlazurr prO!pdeta tea domurn ii, la l'Ooul 
n umit „SU6CU/f", pentru a se fofiin ţa acolo un .cimi\tir de'siinat evrei
lor masacraţi de unguri în ziua de 17 sep te mbrie 1944. 

2) Un ordin al Inspectoratului de Jandarmi către Legiunea Cluj
Turda, pentru a înle sni operaţiunile de deshumare şi înmormîntare, pro
curînid, prin rnchiziţH, mînă de lu~ru ş i mijlo ace Ide transport. 
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·t 1~) rt~bu·lr:ita fde maximum 2 milioane le i necesară pe ntr u . 
n ua a , a: i ;e unerare etc. sicrie , pînză 

Am ' prilmit . de1'~gatia din partea Inrspeot0i1,atului J ,an/darmer iei s. i vo i· 
ple ca la Sarmaş 1n ziua de 19 februar ie. 

D .C.F. R.J., v ol. V I , p. 27. 
MATATIAS CARP 
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PUOCES VERBAL 

A1stăzi , douăz ici şi _ două f bru Mie, ;:ir1iul ,un •a m
1
· ,.., 

truzec· s · · · I ~ "' nou J sut e )Ja--
1 ·? cmc1, or e e 17, m com una Sărmas la po st u l ele 
Noi ., jandarmi . 

l " t ~f ·pban P~işcaşiu. E1::il, co1:1andan tul Leg iunii J undarm i Clu j de-

egc1 d ~rchctu lm Cu,rţu Marţiale a Oorpului 6 Ter i<torial Si>bi,u s i 

Matah~s- Car,p , avoc:art din Bucureşti, strada Grig ore Ar -xandr se~ 

nr. 70, ~cleg~t nl Fedcl."'aţ1•e_1 Uniunilior de Oamunităţi Evreiesti din ţară . 

Avmd m vedere orldmu •l :nr. 327.443 din 8 fetbru ·ir ie 1945 · 

P~:·~l:etul~i Cu~}ii ~arţial~ a Corpului 6 Ter itorial S ibtu , precu~
1 
!~ 

~ 1 e a ni·. ~2-~:J2 dm 25 ianuarie 1945, a Ins'P'eotoratuliui Gem ml ·1 

ia~da~rer~et 61 de•lc?'a}i_un~ea 1:r. ~38 din 28 ianuarie Hl45, a Fcid rn/i 
damum ~r e omum~aţ1 .Evreieşti , pr in core se dispune e humarea . a-

v:elor e se vor gas 1 m comuna Cămărnc: J·udetu l CJu-i· 
CluJ-Tg Mures la t 1 . S ·' , . , pe şo eaua 
d · . ·,, . ·c pun__c ·u. numit „ uscut" -:i cercetarea faptelor ce au 

s~:n;!/~asacrul m masa .ş1 la jefui rea populaţiei evreieşti din· comun a 

In ziua de 21 februari, 1941::: , I 8 
d t l . T . e ::i, ore e ne -a m prezentat coma n-
.an .du u1 m1· itar sorvie.tire_ Oluj, raporiînld d lJUi colonel Mach 'don Ale-

~an ru_, comanld~n t~l militar al Clujulu i, că s-a fixat pentru acea zi 
11:C~P:.: : .a operaţiunilor de exhumare a cadavre lor si de anchetă a î m

~1 ~J~t ~'_! lor c~re. ~u dLVs [a nrnisc crcir€a popul aţiei e~ reie.c,ti din Sărim as 

l 
O ~ ~l d am . s-_oh1~1.ta't del ,egarea unui ofiţer soviet i•c care 

0 să part irc~p 1; 
uc1 an e com1smnu de anchetă . 

~- s,a ne - a . tfă~ă·~uit că, fda,că va f i po sibil, va trimit e un ofit.or car e 
va vem ceva ma1 tirzm. 

N e-am· tran 1siportat apoi la punie'tul Su sout" s itu •a t î111trc km 

53- 54 pe '?osea ua naţională Cluj - Tg . Mur~ş und e' 
pe urmatorn : , am găsit prezenţi 

Honig Ignaţit..i , r.abinul Comun1·ta· t-1·1· Ev ·1 d" s · · 
. . re1 or tn armaş , 1mpreună 

cu c1ţ1va fruntaşi ai obştii din comună ;· 
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Medi,cii : dr. Em il Mora, med.iic al Cinourmscr1pţi1ei .Sărmaş , 

dr . Ghit ta Garvrilă , m edk al Cir>oum<:>cripţiei Sînipetm şi dr. Hirsch 

AdaH , meid.iicul Comunităţii Evr,eieşti din comuna Sănmaş ; 

Subofiţerii de j andarmi : plut. Mesina DUJmitru, şe.ful piostu rlui jan

dar mi Sărmaş , p lut. 1:©dam Constantin, şeful ipo1stu }ui Sărmă1ş~l, p1urt:. Moisă _ 

Via:sile , şefllll p as tului janJdaPmi Gea 1ca ş i pl:urt. Maiug ,a Niieolae , oooreta rnl 

binoului jud iciar de la re.şedi111ţa Legiunii jan1d'armii Oluj, pre cum şi o 

scamă d localnici din comun ele Sărmaş , Cămăraş , Cat ina, Geaca ş i Turda. 

Ne-am urcart pe dealul „Sus ,cut" la o distanţă de 800 m de la ş osea , 

u nde chi ar ap ro ape de vîrful dealului, pe un mic podi ş , sub o rîpă , în 

care se afla îna int e sicăilrdătJoarea bi,vohlJo·r de pe izlazuiJ. comun a,l, arm gă

sit două urm e de gropi ele următoarele dim ensiuni : 

Prima de 10 rn lun gi me şi 2,5 m lăţime , iar a doua de 9 m lun

gim e şi 2 m lă ţime, separate de o movilă largă de circa 10 m. 

He1p rez,entanţii olbşti i cvrrei1eiş ti rdin Să.nma1ş ne-a u decla rat că la 

8 s pibeonlbr e 1944, î n timpul o·cu:pării vremel nice a oonmruei Să·rmaş , 

de că1tre tr upcle mag hia re, înitreaga popurlaţi·e evre iatslcC:-t din cornJUnă, 

număirînJd în acea zi 126 lSUIHctc, a fo st ridiicată di n ,om5e şi d pc stradă 

dP. cC:-ttr e j andarm ii unguri însoţiţi. de sătenii un guri din comună, iar 

mai tîrz iu cu 8 zile aceşti. evr ei au fost ucişi, pe dealul „Susc ut", cadavrele 

lor f iind azvî rlit e în cele 2 grapi surs menţi•onate. Reipr z1 nt c nţii ob~tii 

evreieşti n e-a ru p rezcn ltat lis,ta nrom.ina•lă a v i tiim for, care - vizată 

d noi - e .ataş ază prezentului proc s ve,rfbal. 
S-a pro cedat ,apoi Ja săparea pbilnînitului ele la suppafaţa primei 

gr opi ş i la a,dîn1cimea el 50 om, au încep ut a a·pare cadavre. 

Constatînel că primele presupuneri erau întemeiate, am pornit ope

r:1ţiunile de ':ăpa ·e în suprafaţă ~i adînc i.mc , iar npoi de exhumare a 

c<1clavrelo r. 
Op raţiunile au dur.at 20 orc, ele la 21 fobruuric orele 11, pînă la 

22 fe bruarie 1945, orele 16, cu o pauz'i în tim ,pul nopţii. 

Au fost găi<;itc ş i exhumat din ambole gropi 126 cadavre, dintre 

care : .31 bărbaţi, 52 femei şi 43 copi i sub 15 ani . ~ ceste cifre conrordi" t 

ca total şi repartizare . pe sex şi grupe de vîr5t.'t cu lista ce ne fuse se 

pred.:t1tă înainte de e, hum arc de către r prczentanţii o·bştii evreieşti clin 

Siirmaş. Cadavrele au fost găsit.e pr cum urmează : 

65 în prima groapă şi 61 în cca de a doua . 
.Ann pnoc dat .apoi la luarea jrurămîntului legal al drl<or medici 

d !·. Mora Emil, dr. Ghiotit a Gavrilă şi dr . I-Urisch hd 101I, dup{t care s-au 

urmat lu crările m edico-legale de consta ·bare a cauzelor morţ ii. 

Majorit atea cadavrelor - inlmte de mult în descompunere - pre

zenta u unmele de părtrunrdere a p11oje1ctil el1or, s ta.billi t11du-·se a,srtre l, în g -

ne re , u cid erea t utur ,or pr in arme ele foc. 

f'o ar te 111Jl1lrte oaid'arvr,e - în Sipeiciatl oele din groapa a dou a , und e 

s-...1u aflrat mai mulrt; fem ei şi oorpii - prozenrt a,u utm e de vir01lrenţe , din 

ce le mai sălbatice , avînd craniile zdrobite şi chiar sfărîmate de pe urma 

lov iturilor puterni ce provocate de corpuri t ar i sau rascuţi.te (pat uri de 

armă , tîrnăcoape, lopeţi etc. ) ; mult e corpuri er au străpunse sa u chiar 

-s fîş i,a te de arme albe ; aHe le avea u oasele membrelor sup erio are s1au in ~ 

fe rioare fra cturate . 
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.Qadaivrele au fost arunicate de-a valma un ele p este aHele, găs i ndu-se 
totuşi corpuri îmbrăţişate, un soţ îmbrăţişîndu-şi s oţia, . tată str îng înd 
la piept ·copilaşul. 

S-a constatat la unele cadavre - în speciial la cop ii - lip sa orifi
ciilor de pătrundere a proiectilelor, ceea ce Ia,să pre sup un erea că, nefiind 
atinşi de lovirturile armeLor, a u fost îngropaţi de vii. ·In ori ce caz stcffea 
de descompunere ,a ca davrelor nu permitea stabilire a , prin autop si '" or 
ganeLor interne, a oauzelor reale ale .mortii. 

Cadavr ele a u fost găsite coniip1et · ·dezJbrăicate ,şi desrcălţate . Numai 
Ja cîţiva copii au fost găsite ghetuţele şi ciorapii în picioare. 

[n ,ambele gropi s-au găsit tuburi de mitralieră si nume roa se t u-
buri de pistol, ,cal. 9 mm . ' 

Ou 1ajuton.111 }o:oa:Jini:cHtor, a1l me 1mJbrilor Ide famili e ră'masi în ·viată 
precum •Şi a l m edi'Ci,110,r care au îngrijit acea1sltă •cole ctivitate tim p <l~ 
p eiste 110 ani, s -au putut ildentifrca :un număr de 31 cadavre . 

. D ~ '!ii1e iOlper,aţiuni~or de ioonistat are a rcaiuzclior morţii, pre cum şi 
de rdentrf1care a ca davrelor sînt con semna-te în alătu ratul ac t m ediw
legal. 

,In ,cur sul iop:er.aţiunHor ide ex hum are 1s-au lS!oos 12 d:iotogr afii care, 
vizate de noi, se alătură pr ezen tului do s,ar. 

Cadavrele au fo st pred ate membrilor fam iliilor rămaşi în vi;:.. ţ[ şi 
reprez,entanţilo.r ob.ştii ev11eie.~1ti ,din Sărmaş, pentrn a f i r elînhuimate. 

A ·m rprncEidat ap oi lia cenceta rea martori!Iiar .ş i :infonmator iLor, , ·c:;re 
n:-.~u da~ r~laţiuni asupr a fap telor pet re cute şi indicaţiuni asupra vi no
vaţul,or şi ra t9pun1derilor. Depoziţiunile ,ac s,to ra lSrnt oonsemnate în -Jă
turatele declaraţiuni. 

Se menţionează că clin cerce,t ările făcute a rezultat v i novăti a 1ir

mătorilor localnici un gur i din comura Sărma'.;, şi împr ej urimi : 

Var ga Iuliu şi Varga Ecater in a, foşti farmaci şti în comu na Sărmas, 
Bir.o Iosif, fo st lo cuiior în comună şi ven it ca pretor ma ghi ar elin pri m~ 
zi a ocupaţiei , .magn1aţii un guri din împre jurimi şi anume : Beteg li Ale 
xandru, grof dm comun a Balda, Kemeny Bella, gr of în comun a Gim {i
r~.ş_, Moitely Ştefan, grof în comuna Silivaş , Gall Iosif, grof în com una 
S1hvaş, Wa csm an Carol, grof în comuna Tăcşor, Wacsma n Elem e:r . fiul 
celui de mai sus, Beithlen Dani el , Sz,alai Al exa ndru , fost pr imar al co
mu?ei Să_rmaş, Cziraky Iosif , fo st aju tor de primar ; Szeicelly Ma rton, 
B:~lrnt ~os.id', IJ3orbey. Lu1<fovi1c, Zsigmonid ,Nicolae, foşlti ,comandanţi ai Gă'f
zu Naţionale maghiare; Inc ze Iosif, Szas Ştefan, Borb ey Şandor, Mo
nun cz Ştefan, ,~iito Io an ,junim , Lu,caici [\/fi,hai, Bu s K aro l, Bartha Mi ha i. 
Bara.b as Ludovi c, Barabas Ştefan, Szin co Ludovi c juni or , Suto CoJ,om an, 
Fe lvmczy Ioan, Bereczky Mozes , Ku,ty Bella, Ki ss Pav el. . 

Cei de mai ,su s nu au putut fi cercetaţi clin urm ătoarele cauze : 
Farmacistul Iul iu Va rga şi soţia sa Ecaterin a, r eîntor s i în co:munfi 

în ziua id€ 5 noieimibtiie 1944, !S-au sinucis. · 

_ Lo1cui itoru l Ki ss Piaveil, 1chematt ide nioi, în timpul ce.r,cetărHor, . - a 
sp mzur a t. 

O parte din vinovati au dispărut odată cu pleca rea trupelor ma
ghiare, iar alţii după a cee~ . 
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o parte clin vinovaţi, ca re au fo st are~taţi cu prilejul pri~1e lor cer
cetări, au dispărut după eliberarea lor de cat re P arch etu l Curţu Marţial e 
din Sibiu. 

Din cercetările făcute de noi, rezultă următoarele : . _ 
Localitatea Sărmaş , a fost ocupată de !trupe m a~hiar e 11: ziua de 

5 lSept emlbrie 11944 . DU!pă două zile a s osi-t 10 trupă ide J_anidarn:11 ?e . tă ria 
un ei ,companii, comanidată '1a înc ep ut de 1l•O'CJ?t. iBa'la:sz, 11ar mai t,irz rn de 
căpitanul Lan •cz LaszlJo, a jutat 'de lSulbalt ernn '.l!oao:t· Vekandy, aJ_utor de 
locot. Fek etc , ajutor de sublt. Holo sz , plut. ma~or Horvath ? pluto~ 
nierii Polg ar ş i Szabo. Această trupă provenea dm Şcoala de Jandarm i 

Zalău. · · c · 
In ziua ocupării comunei de trupele m ag hi are s-au c?n sti tu1t _ ar-

zile Naţionale Maghiare compuse din toţi locui!orii _ un~ur:1 de la virst a 
de 15 ani în sus, sub com anda lui Szekely Iosif, ,ca rm a 1-a su ccedat a 
doua zi Szekelly Ma rton. . . 

Chi ar din prim ele zile, populaţi a magliiară _ a încep ut Jefu1'.ea popu-
lati ei româneşti şi evreieşti din Sărmaş, a jun gm_du- se la asasmat:. . 

· In acelaşi timp, o consfătuire a ad_un at _m. c~sele fa:mac1 stulu1 
ungur Iuliu Va•rga ,pe magnaţii unguri d~n 1m?reJ~nim1, ·caiI'e, ]n tr -un ca 
dru solemn au hotărît ex ter min area evre ilor dm Sarmaş . 

In zii~a Ide 8 se pt e1111bri 1e 1944, după ,ce evrdi di_n J.io1oa:Ultat: H U l?st 
obligaţi să în semne locuinţele cu _eîit~ ? s_tea .?al bena! a u por~1t . ec~~P.~ 
m ixte, form ate clin j andarm i maghiari ş1 sate nn ~ngun, ~ membr! ai gdrzn 
na ti,onale, ca re au ridi 1ca,t ,pe t•oţi ,evr eii din Jio:oa'htate , rn nui:nar . de 126: 

· Internaţi î n lagărul înfiinţat în şura şi ş o1:ron~l c~se1 prcher~lm 
Bop Ioan, ,cei 126 ov rei au fost chinuiţi în 1:1•ocl sa 1llb_atic, _t n:11P d e 8 z1l_e. 
Au fost bătuţi, puşi la corv ezi grele şi mun ci de ba tJocur a , nr un ele clln 
leme i si fete au fost ne cin stit e. 

I~ timp cc evre ii. erau în chi :i în . lagăr,. prim a:·ul _u~ gur S~a llay 
Alexa ndru şi a:jutorul de primar Czyraky Iosif . au _1n:1pm~ţ1 ,t !o:umţele 
ev reilor între lo calnic ii un g uri, lă s'Îndu-i pe aceştia sa Jefm asca mtregul 
av ut. Aproape întreaga populaţie maghiară a comunei Sărrn a'.;, a luat 
parte la acest j a.f. . . . . . . 

I,n ziua d 16 se ptem ibric 1944, 20 băr1ba,ţ1 e·v:re1 ,au fo,St nd1caţ1 cl111 
bgăr si dus i la pu nct ul „SuS'cuit" , und e au folst obligaţi să sape doufi 
g ropi ·După. dbeva 1ceas uri toti evr eii din Sfrrma s, în :număr :de 126, au 

. . ' . . el 1 1 S t" fost ri dicaţi din lagăr şi transporta ţi ele aseme nea pe 7a u '.' ~seu · . 
j n noa,pt ea ide 16- 17 ,ep tem bri e 1944, într e 1011ele 2 ·ş 1 6 ld1mmea ţa, 
aces ti evrei au fost măcelăriti si aruncaţi în cele clou·-t gropi . 

' Se anexează aictu l ,me1d100-'1 ga'l, .prio'Cesu ·l iver,bal de lu area jurămîn
tul ui medicilor, li sta nominală a vi ctim elor , 12 fotografii şi cleclaraţiil7 
uPmăborHar marbori 1si infonm a,tori : p lu it. Me:sin a Dumit'fu, ,şeful p os tului 
jandarmi Sărmaş , d~. Mor a ·Emil, Cherteş fa oolb, A1uasi I•oan, Mo:ceanu 
Ioa n şi Bu s K arol. 

Dr ~pt ,car a m în1ch eiat ,pr eze ntul prn 'ces ver ,ba'l, !Spr e cele a ga le. 

Delegat ul F.U.C.E. 
(S's) A v. MA ,TA TI,AS !CARP 

M. Carp, Sărmaş, p . 29-33. 

Comandant ul Legiunii J andarmi Cluj 
Căpitan (1ss) 1EMIL PUŞOAŞIU 
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ACT MEDICO-LEGAL 

Astăzi, do1uăz ci ş i unu felbruarie 1945, ora 11, subsemnaţii : 
, r . EmH Mora, 1111·edi1cul CiT'oumscripţiei .Să .rnnaş şi .dr. Ghiba Gavrilă , 
meclirc al Circuimsicriipţiei IS.înlj:leltm ,de Cîmipie, însoţiţi fiinid Ide ,dl că
pit an Purş,caşiu 1Emil, ,oom andantul Legiunii lele Jandarmi Cluj s i 
dr. Hins'Cl1 !Adro'lif, m ed~cul Comunitărtii ·Evrd esti ne -a m rdepla s•at în urm:a 
adr ese i nr. 327443 / 945 ,a Curţii Ma

0

rţiale a bo
1

t1pu l,ui 6 'Deritorlal Sibiu, 
în com una Cămăraş , pun ct ul numit „Su scut ", pe nt r u a proceda la ex hu 
mar ea ·cadavrelor evr eilor din comun a Surma ~. judeţu l Cluj , c·lfe în 
noapt ea de 16/ 17 septbembri 1944, au fost Jriasacraţi de jandar m ,ria 
magh iară . 

După depunerea leg iuitului jurămînt, am pro cedat la cele legale . 
La punc tul sus am irntit , se văd desemnate douC:-1 gropi mari. 

1Procedînd la săparea primei gropi , dup[t îndep,'.irtarea unui strn t 
ele pămînt de 50 cm, se văd o mulţime de cadavre aruncat e unul peste 
altul. Proc dînid la ridicarea cadaivrclor, •se const aW di în ac"asW groap[ 1, 
care are o lungime de 10 m şi 2,5 m lăţime ~i unul ~i jumătate adîncime, 
se află 65 de cadavre şi anume : 22 cadavre femei ::idulte, 20 cadavre 
bărbaţi adiulţi, 23 .cada'Vre ,copii Ide la 0-15 ani. 

La exnmenul extern se constată la o parte din cadavrele ad ulle 
orificii de intr,a re a unor proiectile de arm:.:! de foc 1cmc ,etu prodLts mo~ir
tea. unele cadavre, înde 1oc;1ebi cele de ,copii, prezintă ,craniul zdrobit de 
corpuri cont~nd ente (pat de puşcă , tîrn .:icoape, lopeţi) . 

Procedmd la dezgroparea celei de a doua gropi, dupCt înclep [u tdrer1 
unui stra it d e pămînt de 50 rem şi îndepărtarea ,cndavrelor, se vi2dc d\ 
ac(:"1s!ă groapă ar: dimen siunea de 9 m lungime, 2 metri lăţime şi l,GO m 
aclmc1me. Exhummd cadavrele se constată că în această groapă se aIIJ 
11 cadav re de bărbaţi adulţi, 30 cadavre femei adulte şi 20 cad::ivre copi i 
sub 15 ani. Ma j oritatea nces tor cadavre sînt mut ilate în mod îngrozitor, 
cu cape tele zdrobit e de corpuri contondente , cu pic i o;,:ireJe si mîinile fra c
t urate ş~ moulte din el~ fi ind spintecate de arme albe ; nm;.wi puţine din 
ele prczrnta u rme id 1m:puşcare . Ooipiii. îrndco'.s•cb i, I,oviţi s i zdrnbiti par 
să fie îngropaţi încă în st ar e vie. Cadav r ele fiind într-o .:tare ele p~1tre
faeţie fo arte înaintată , nutop sia amănunţi-tă nu s-a putut fa ce . 

Dintr -u n total ele 126 cadavre au pu t ut fi iclen tHi cate după un le 
·se mne partku l,are , 1ca dinţi, ·formaţia cra niului e1Jc., următoa rele : 

1. Albert Estera de 33 ani. 
2. Baruh Iacob ele 82 an i. 
3. Dav id Mih ai de 45 an i. 
4. Davidovi ci David de 49 anî. 
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5. Ernster Adolf de 31 an i. 
6. Ernster Iulian a de 27 ani . 
7. Er czman Adolf de 82 ani . 
8. Fişer Farcaş de 75 ani. 
9. Fegyveres Maximilian de 62 an i. 

10. Fegyveres Magdalen a de '61 a ni. 
1,1. Fe gyve re s Vioric a de 21 an i. 
12. Farcas Ludovic de 12 an i. 
13. Far cas Herrnan de 59 ani. 
14. Far cas Tili de 75 ani. 
15. . Fi ser Sali de 47 an i. 
16. Fi ser Livia de 23 ·ani. 
17. Fi -ser Ro za li a de 25 ani. 
18. Gros s Iosif de 41 an i. 
19. Gro ss R ghin a de 41 ani. 
20. Gross Ionel de 12 an i. 
21. Gers ch Ma uriciu de 58 an i. 
22. Gersch Reghina de 51 ani. 
23 . Gersch Wolf de 4 7 .an i. 
24. Jfasz J\rtur de 53 an i. 
25 . IIasz Elisal.Jeta de 4G an i. 
2G. Hasz Veronica de 23 ani . 
27 . Lcwy Isac de 57 ani. 
28 . L€wy Hnni de 52 ani. 
29. Mandel Simion de 17 ani. 
30. Rosen blum Et elca de 5G ani. 
31. Rosenfcld David de 83 an i . 

Din 77 cndavre la care s-a con st atat moart ea prin împuşcare, au 
fosL adulţi 62 şi copii 15. Restul de cndavre au fost omorîţi prin corpuri 
contonden te şi arm e albe, iar o part 2 din copii, nercprc z ntînd nici o le
ziune cauzatoare de moarte, se dedu ce c[t au fost îngropaţi de vi i. 

Din al'.l'cheta meidico-1'cga lii care a ,durnt din ziua ele 21 feb ruari e 
ora 11, pînă iÎn ziua tele 22 februar ie 1945 1ora 16, se constată că toţi 
aceşti evre i, în număr ele 126, a u fost omorîţi într-i.;ţn m od de o cruzim e 
extraord in a ră ) fior oasu de bandele :janda rmeriei mnghiare. 

M. Carp , Să rma.ş , p. 34-35 . 

( ·s) Dr. EMIL MORA 
(ss) Dr. ADOLF HIRSCH 
(,ss) GHI'DA GAVRILA 
(s1s) Opt. PUŞCAŞIU 1BMIL 
(ss ) Arv. MA.TATIAS CARP 
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DECLARAŢIE 

Sub semn atul dr. Emil Miom , ele ani 45, rn mân, năts1cut în r şul. 
Bistriţa , cu domiciliul în comuna Sărmaş , ju d . Cluj, de cla r : 

In ziua lele 8 sept emlbrie 1944, am fo st ar es t at tde ga rlda n aţiională. 
maghiară şi de j and armii m aghi ari , qupă care am fost du s în lagărul 
afl at în cas a picherului Pop Ioan din comun a Sărmaş . 

In lagăr am m ai a fl a,t, între alţii, pe comi sa ru l de poliţie Sî rbu. 
notarul Mornail a, avoca tul Ban Va sile, agen tul sa nita r Per sa , pr.opri eta 
rul Dog aru şi m ai mulţi prizoni eri de război rom âni, într e car e şi un 
locotenent. La 2 zile au fost aduşi în lagăr toţi evreii din comun a Sărmaş ,. 
în numă.r 1de 126. 'Eu am s ta t ,a1,esfat pînă în se,aira d e 15 sepitemlbrie ,1944~ 
cînd am fost elib erat . un tot ·a,ce,st timp, are\S taţii iiomâni nu au pr imi t. 
nici un fol d e hrană , ba zilni 1c iau fos t bătuţi şi maltrataţi, î rnscenind u -se 
no apt ea chia r executări pent r u a ne teroriz a . 

In1terna1ţii 1e·vr€ i, 1că 110:ra li ·-a adu s h rană , au fos t la înce put ma i 
bi ne trataţi, apoi au fost cu no i împreun ă goliţi de toţi ban ii .şi obiecte ] 
d_e val~are. P es te zi ?ărbaţii erau puşi la cor voad ·1 (săpat de gropi , , anţuri 
ş: la car a t de materia le de război) . Dimineaţa eram puşi să jucăm hora , 
sa facem br oasca şi alt e bat j ocur i. 

în noaptea d 12/13 septembr ie 1944, fetele Va is Ba ira si Hasz '\"era, 
au fost r idicate cu forţa de lingă părinţi de că tre janda rmi , a~1 fo st sc oase 
î? gră dina lagărului .ş i toată noap tea au fost nec i~stite de către j ,mda r rni 
ŞI g~rda i:naghia~ă aflătoare în servici u l l agărului res pec tiv . Sp re climi -· 
neaţa nu intr at Jandar m ii la no i şi ne provo cau ba,tj o ori to r să ven im si 
no i să nec ins tim fetele. · 

- . Dimi?e~ţa _fetele :-au reî n to rs într-o stare aproape incon~tientă,. 
zac1nd apoi zma mtreagă , ca moar ,te . 

1n ·eara ele 15 lSeptmn:br ie 194'1, am fost d ilbera t si :a do u a z i am 
afla t ~ă evr ei~ în:pre un~ ICU restu l r-omânilor au fos t transportaţi din S'\r
maş, iar _ clupa c1teva zil e cir cul a zv onul pr in comună că evr eii au fo.-t 
executaţi. 
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De ro mâni nu se m ai şti e n imi c. 
Aceas ta-m i este decl ara ţi a pe care o semn ez pro priu . 

Sărm a~ , la 22 febru ari e 1945 (.ss) Dr. !MORA EMIL 
Dată în fa ţa noastră . 

Delega t al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti, 
('ss) MAT 1NTI A6 CA RP 

M . Carp, Sărmaş , p. 36-3 7. 

Com anda nrtul Legiunii J and arm i Oluj, 
Căipifan (ss ) IDMIL PUŞOAŞI 
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DECLARAŢIE 

S ub semn atul jand . p lut. Meşina Dumitru, şeful polStului jan dar mi 
.Sărma,şu, din leg iun ea j and armi Cluj, declar : . 

La 23 August 1944, se afl au în comun a Sărmaşu 195 ev reL cu do'
mi ci,uu tfiortat, staJbilit în1că din deioembr ie 1941. 

Odată cu ev enim ent ele din 23 August 1944, le-a m c_orn un icat că 
sî n t lib eri, iar ca urm are, pa l'te din ei văzînd peri colu_l m agh iar au ple cat 
clin laca liitat e . La 5 se pt er111br ie 1944, truip ele m aighiar e a u iocup at co~ 
rnu na Sărmasu. M -am as cun s îmb dc at în hain e ţărăneşti pentru a nu fi 
lu a t prizonie~, d ar am urmărit ele aproape desfăşurarea eveniment elor 
,din comună . 

Am sfat as tfe l timp d e 5 săiptămîini, pînă în O'ctombrie 1944, d .nd 
·sectorul a fost reocup at de trupele române, ast fel că m- am putut r em 
toar ce şi ve rifi ca pe t eren informaţiuni!le ce le ave am. 

Am st abilit următoa rele : 
In comun a Sărmasu a fost o trupă de jand armi m aghi ari comandată 

<le ,căpitanul m a1ghi ar Lancz , ajut a t de looot. Veker:dy, amîn ~1oi pr~v e
nind din şcoala de j and armi maghiară din Zalău. Din co1:1parna de Jan
,da rm i m aghi ari au fă.cut par.te rşi S'Oldaţii P all Al exa nldru ~1. Pa111czel ~oan, 
lo cuitori ai comunei Şincai, judeţul Mureş , care au partl c1p~t eţe?tiv ~a 
,exec ut are a evreilor din Sărmaş şi car e m ai tîrziu au fost vazuţ1 1mbr a
cati civil în comuna lor de ori gine sus menţionată . 

· Stiu d e ri<li1cairea tuturor ev reilJor gă,siţi în sa1t la d at a d e 8 sept em
bri e, de suferinţele lor din lagăr , într e 8- 16 s-ept embri e, de uci~e : ea l~r 
în masă şi de jefuirea de tot avutul -lor. Dup a r~lu are ~ po st~lu1_ rn pn: 
m ire am întreprins cerce,tări zi de zi, aflînd la 11:ai i:nulţ1 locmton . un gun 
ca re întregi cu lucruri ce au fost cuno scut e ca Jefmt e ,de la evr ei. Aces
t ea .au fo st rest i tuit e m embri1or de fa mili e fugiţi, car e au rămas în viaţă 
·şi s- au înapoiat în comuna Sărma . . 

Locuiitorii la care am găsit aces te -lucruri sînt : Czir aky Iosif, fo st 
.ajuto r de prim ar în tim lpul ungurilor, Bo nbey Ş andor, Vilma SzHagy, 1ca re 
ne- a afirmat că ar fi fost mai bin e să se împuşte toţi evreii, Felvin czi 
I oan, Bereschi Mozes, Cuti Bella şi alţii. 

In acela si timp am stabilit că locuitorul Szeckely Marton, coman
dant supr em ,~1 gărzii naţi,onale , a or,don at nomin al gărzilor p e ew eii ce 
tr ebu ie r.i!dicaţi . 

Sz en tes 1Marton a denunţat familia F isch er, ,compusă din patru 
pe rsioane, că elSte refugiată în •comun a Ne :oiu, de uniele ,jand ar mii maghi ar i 
i-au ridic at pe toţi, i-au internat în lagăr şi apoi i-au împuşcat. 
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Moru 1cz Ş.te!fan, fiind în ganda naţioJ)ală, a dieclara it 1că a,tîta vrem e 
cît toţi evreii n;u vor fi împuşcaţi, Aridealu 1l nu va putea fi a'l ungurilor. 
Suto Ioan juni ,or, din g,arida naţi,onală, ,a soos ldin ,J.agăr pe tfota Beila 
Wews , de 19 an i, ipe care a b atjo •ciorit-'O îrnipreună ,cm ja11Jdarmii m aghi ar i 
timp de 6 ore ; chiar înainte de ridi carea evr eilor, a pătruns în casa lui 
Weiss Mai,er , pe care ,a vioit să-l j fuiască, dar negă1sinid nimi 1c !l-a Î'mlpu ş
cat nimerindu-l în mînă . 

Varga Iuliu, farmaci s,t în comun a Sănnaşu, a convocat în casa sa o 
co,nsifătuire icu l•oootenentu l Biro folsH, .pret10rul maghiar, fost 1110.cuitor în 
comună, Be,tb1'en Dan iel , fiul -adoptiv al a•ces,tuia, Betegh A·lexa ndru, grof 
d in omun a Balida, T{emen y BeUa, gr-of ,din 10omun a Camaraş , Moi,t ely 
Ştcfon , grof în comun a Silivaş, Gall Iosif , grof în comuna Siliva ş , 
wa ,dsman Kar'Ol, grof î n ,oomun a ,Tă1cşor, W,a1a.sm'an Elemer, ff'iul celui de 
m ai su is şi iEcaterina Varga, soţia farmac istu •lui. La aoeastă 1consl.fă-tuine , la 
care toţi grofii au venit în h ain e de sărbătoare ungureşti, s-a pu s la ca le 
ma sacrul evreilor din comuna Sărmaş. IGss Pavel, cenz or t,elefoni c al 
gărzii naţiiona~e maghi aTe, a fost primul 1oare a anunţat ma :sa•crul spu
nînld : ,,Acum jido ,vi i dorm bin e. I-am asig,urat". 1E,l ,;:i parti 1cipa1t şi la 
j efuirea av utului evr eilor. Ga:rida naţiona'lă care a ridi cat pe evrei a fost 
compu s[i din : Luca ci Mihai, Bus Carol, Bartu Mihai , Bar abas Ludovi c şi 
Ştefan .,i alţii. 

Atît decl ar şi semnez. 

Dată în faţa noastră : 
Comandantul legiunii jandarmi Cluj 

(,ss) Căipi,tan EMIL PUŞiC}AŞIU 

('ss) MEŞINA DUMITR U 

Delegat al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti 
(:ss) Av. iMATA.TIAS CARP 

M . Carp, Sănnaş, p. 38- 39. 
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DECLARAŢIE 

Subsemnatu l Cher tes Iacob, de ani 60, agr icult(')r, de reli gie greco
catGiJ.ieă , nu ştiu cart e, născut şi domi cili at în comuna Sărmaş, Judeţul 
Clu j, decl ar : 

In ziua de 16 . ept embri e 1944, at1 venit la min e de la primărie 
Czira cky Iosif, Zsilagy A~,exa'Illdru şi Po noolab Fr al'llctsc, •c1;1re mi-au cerut 
să vin cu căruţa 1cu bGi ş i cu mîn care pentru mim ~· şl vite pe 2~ 3 zife 
la 1caisa pi 1cheru1u i Ioan P101pa, unlde er.a '1agă•rul de eivrei. . 
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.Ai00·1o, am mai găsit alt'e 13 care , dintre care 6 din comuna Sărmaş, 
si re stul din comuna Sărmăşel. . 
· .A!ln ,a1şteipta1t d e la m ele 14 pînă Ja ore le 18, d111d au fost Sl~oşi evre ii 
din lagăr şi puşi pe ,căruţe. In carul meu aru fost numai fete , mtr e care 
am cunoscut pe fata lui Fişer Mihai. 

La îm:barca 1r-e nu s-a rpermi •s nimănui să primească hra nă. 

In care au fost puşi desagi i cu baga jel e evrei lor. 
· Cfod a pornit convoiul, o parte din evrei au mers în care , al~ii pe.· 

j os sii toti erau escorta ti de o grupă de jandarmi un guri înarmaţi. 

· Ne~am oprit la dea1ul „Su scut" de pe şoseaua Tg. Mur~ş-~luj ,_ 
und e ev r eii au fost ,oo1borîţi, iar nouă , 1căruţaşii11or, ni Ls-a dat ondm sa ne 
înt oarcem acasă. 

Acea sta-mi est e d cl araţi.a pe care o semn ez prin pun ere de deget , 
car te nu ştiu, durpă ,ce mi s-a ,citit. 

Dată în faţa noastră 

Sărmaş , la 22 felbruar ie 1945 
(1ss) CHERTES 'IACOB a ip'll lS deg et ul. 

De lega t al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti 

(ss) Av . MNI1ATIAS CARP 

I 

JIil. Carp, Sărmaş, p. 40. 

Comond antul Legiunii Jandarmi Cluj, 
Călpitan (ss) <EMIL PUŞCAŞIU 
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DECLARAŢIE 

Srulbsemnatul , Moceanu lioan, de ani 39, r,c)1mful, de r eli:gie greco-ca 
toliică ,călsă-torit -carte nu stiu, nă1scut si domi cHiat în 0 01mma Cămăras,. 
jLfd. Cluj, de pr~fosiune pădurar, de.clar ·: ' 

Sîn~bătă 16 sep tem bri e 1944, p e la aisfinţirtul soar elui, au venit p 
şoseaua naţiOl'J.ală T.g. Mureş-Cluj, dinisipr<'l Sărmă,şel, Vl'eo 12 care , tra se 
de boi, fo ·,care LSe a'flau •evre i din Să1·maş. Oamenii .au r!imas pt? şosea 
în dreptul casei mek .<şi au fost adunaţi grămadă lîngă fintîn ă , p i'tzi ţi de 
7 jandarmi l:mguri. Odată cu carel e cu evr ei au venit, tot din spr e Sărmaş , 

30 3: 



două autoca mioane şi două maşini de turi sm în car e se afla~ soldaţi. 
Toată sea ra au pa trul at pe şosea soldaţi i, nelăsînd pe nim en i să treaci1 . 

M-au opri,t si pe mine ş i nevasta mea, dar ne-au lăsa t lib er i ca să 
le pregătim cina. 'rn timpul seri i, evr eii ·m fost ţinuţi. tot t impul în ju
rul fînrtîn ii, 'fără să ai'bă v,oie să V1oroeaoscă. 

Speriat de tot ce vedeam , m-am dus la veci nul m eu J\lu asi Ioan 
de unde am văzut un felin ar ap rin s că.tre vîrful dea lului unde e bJl
toa ca vitelor. 

Pe la orele 2 după miezul nopţii, am văzut cum evre ii au fo.t ri
dicaţi şi duşi pe coas t a de alului sp re f linar. Am auzit atunci multă 
larmă si vaiete înitre evrei. La vreo jum ~1tate de oră după ce ev re ii au 
a jun s s~1s, am auzit împuşcături de mitralieră. 

Cred că era u trei mitr aliere care au tras tot timpul de la 2 no ap tea 
pma în zor ii zile i. Speri at, mi - am pus nev asta ş i cop iii la adăpos t ~i 
m-am asc uns în porumlbi.şte la vreo 200 m 'ele locul und e se împuşca . 
Era noapte şi nu am putut vedea nimi c, dar am auzit vaietele şi ge me
tele viotimelor. 

Un geamăt de băiat tînăr s-a auz it ma i mult decî t to a te. 
După ce a încetat şi aces t a s-au opri ,t şi împuşcăturile. 
După aceas ta am m ai auzit cîteva împuşcături rare. 
Se luminase de ziuă şi am văzut încărdndu-se în auto camio ane 

desag ii şi bagajele victim elor. După aceea am văzu,t soldaţ ii u rcîncl la 
lo cu l măcelului cu sape şi hîrleţe. Aceştia au coborîrt; ap oi cu îmbrăcă
mint ea vi1ctim el,or, p e ca.re de aisemen ea au în:că•r<cait-o în auto 1ca '11ioa ne. 
care au plecat spre comuna Sărmaş . 

Am numărat so1daţii un guri cîn d cobor au : erau 40. Menţi.onez că 
soldaţi gennani nu •am· vă1zut fo această regiun e dnd s-a u făic ut m aisa.cr ele. 

După ce au :termin at, doi j andarmi au venit să mă ca ute acasă ş i 
negăsinclu-mă au ple cat. 

Aceasta-mi este declaraţia pe care o semnez prin punere de deget, 
după ce mi s-a cJtit, carte nu ştiu . 

(s,s) MOOEAN IOAN a pus tdeg,etul 

Dată în faţa noastră. 

Delega t al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti 
(•sis) Av. MATtA'NAS OARP 

M. Carp, Sărmaş , p. 41-42 . 
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DECLARAŢIE 

Subsemnatul Alua si Ioan, ele ani 35, ca.nte ştiu, român, de profe
siun e agd cul tbor, nă1scut şi domiciliat în co mun.a Cămăraş , judeţul Cluj, 
as upra celor întrebate declar : 

-Lo cuind pe .ş1aseaua naţională Tg. Murei.ş-Cluj, la km 53, peste 
dt'llm de dealul „SUSCUT", am vă,zut, ,către sea ra zilei de 18 septembrie 
1944, vreo 12-14 care cu boi, încărcaite cu oameni care veneau de la 
Sărmaş. 

Oamenii au fost coboriţi şi aşezaţi pe margine a drumului, în ju
rul fîntînii. Am vă·zut .atunci că er.au evr eii din comuna Să<rmaJş. 

Carele au plecat îndată goale, unele la stînga şoselei, altele la 
dre apta. Cam deodată cu carele au sosi,t dinspre Sărmaş două autoca
mio ane şi două automobile turisme. De cu seara pînă după miezul nopţii 
am auzit gemete din grupul evreilor. Pe la 2 după miez de noapte am 
auzi ,t larmă mar e între evr ei, 1oare au fost dl.l!ş i sipre vîrsful dealu ·Lui, unele 
vedeam aprins un felinar. 

Un al doilea felinar era aprins jos pe şosea ş i aceste două semna
lizau între ele . 

La puţin timp după ce evreii au ajuns sus, am auzut Jmpuşcături 
care veneau de la mitraliere, pistol-mitraliere ş i puşcă. 

Am cunoscut împuşcături,le după zgomot, fiindcă am fos,t pe front. 
Impuşcăturile le-am auzit pînă la revărsatul zorilor. 

Am auzit gem€ite din <ee în ,oe mai puţine, iar după u11timuiJ. geamăt 
au înce tat .ş i împuşcăturile. Cî-nd a început a se lumina, am văzut sol
daţii unguri, ,cam vreo 40, ·caborîrnd, aipoi înbor1oînrdu..;se ·CU o .povară, 0are 
părea să fie sa pe şi hîrleţe. 

S-au dus din nou pînă su s, iar de acolo au revenit cu bra~e1e pline 
de îmbrăcăminte . Au pu s în autoc.amioane de sag ii, bagajele ş i îmbrăcă
mintea .şi apoi au ple cat toate maşinile .spre comuna Sărmaş. 

Ace,a,sta-mi es te declaraţia p e care ·o se:mne z propriu , după citire. 

22.II.1945. 
(ss) ALUASI IOAN 

Daită în faţa noastră. 

Delega t al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti 
(~s) Av. MATATIAS CARP 

M . Ca rp, Sărmaş, p. 43. 
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Căpitan (sts) EMIL PUŞCAŞIU 
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DECLARA'flE 
i . . , 

.Sub s·emnatul Bu · Karol, de an i 21, ungur, n că5ăbori<t, car-re s;iu 
cinci clase primare, de meserie pantof.ar, năs ut ş i domi ciliat în corn,ma 
Sărmaş, jud. Cluj, declar : 

... Dhi prima zi a ooupaţiei trupelor m a lliare , s-a înfiinţat Gcirda 
Naţi~n.a lă compusă clin civilii unguri. 

Toţi locuitorii unguri de la vîrsta de 18 an i au făcut part din 
garda naţională. Toţi au fost înarma ţi din prima zi, purtînd arm 1 în 
tot timpul serviciului, fie în sat, fie în paţn11are . 

. . Garda naţională maghiară era compusă din patru grupe. 
Fiecare grupă avea cîte un comandant. Comandanţii au fosţ : Balint 

Iosif ,' Borbei Ludovic, Zsigrnond Nicolae şi Szekdy Mai,ton, ca re :r.a ş i 
comandantul întregii gărzi. 

' -în ziu~ de 8 sep tam!brie 1944, fiinid în post l,a gar;,dă pe la ore] 16, 
am 'primi't ordin de la comandantul gărzii Szekely Marton să mer gem la 
postul de jan:darmi maghiar in sta lat în casa 'Veterinarului dr. Bu,cin 
Eugen. · 

Membrii gărzii care au ridi cat pe evrei au fost : Szinko Lu,clovi c, 
Bartho Mih<'li, Sz.as Ş,tefan; Bara ba s Ludovic, ara ba s Ştefan, In cze osi [ 
si cu mine. Dintre a•ces tia .se ai% ,conicenrtrati la deta :same nt el,e de ,l,uicn .i 
It11cze' Jio'Sirf, B'adba •s Ştefan şi Baralba ·s Ludo~i ,c, iar •ceilalţi sî nt r ', igiaţi 
în Ardealul de nord. 

Irî aceeasi zi se dăduse ordinul de jandarmi ca toti evreii · sCi în-
semi1e casele c'u o stea galbenă. . 

La postul de jandarmi am primit ordin să ne împărţim pe seciOare. 
10 oamen i din gardă împreună cu 30 jandarmi magl1iar i să merg em s j 

ridicăm pe evrei ,şi să-i dll!C m în •lagăr la ·casa picherului Pop Ioa n. 
Fiecare grupă era compusă dintr-un sergent , un capor al , un frun

taş şi un membru .al gărzii naţionale. 
Am primit un ordin scris cu pri nzînd numele a trei familii evr i ';,, i. 

Eu am ridicat pe Fişer Mihail cu soţia şi două fete, Farcas Herma n cu 
soţia ,şi fata, precum şi pe Rozenblum Etelca şi sora ei Bentha. 

Evreii au fost întîi scoşi în curte, iar apo i retrirnişi în case .cu i.:copu l 
de a lua cîte două rînduri de îmbrăcăminte ,'Ş i mîn care pe două , tr i zile. 

Uşile şi ferestrele caselor au fos,t sigilate. 
După ce i-am adunat pe toţi, i- am du s la casa picherului und ra 

lagărul 
fo1tre ce i care au flost în..sărc:inaţi •cu paza lagărulu i s înt Barth n Mi

hai şi Sazs Ştefan. 
· După ce evreii au fost închişi în lagăr s-a început jefu'ir ea cas lor 

de că,tre aproape toţi locuitorii unguri din sat, sub condu cerea prim arului 
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ungur Szalay A1cxandru ş i aj ut~ru1ui <:le pr im ~r Cz.ir~ky I~sirf. S- au dis 
tr ibuit case le spre a fi jefu ite , iar apo i din lu cruri s-au împărţi t 1pe la 
apro ape toţi locuitorii. : 

· După cîteva .zile, am a 12it, · în sa t că evr eii din lagăr au fosţ puşi 
în cAruţe şi duşi din comun a ărm aş. 

ărutasii care au dus carele cu vrei au sous ca 1-· 1u cobotit pe 
• • I t • I 

toţi vre ii pe şo:cau a Tg. Mureş-Cluj, în comun a cr~măra.') , la p~ nctu l) 
,,Su scut". 

Atît declar, su sţin ş i se mn ez. I 
(s5) BUS KAROL 

Dată în fata noastră. 1 
Delegat al 1' ede{·aţ,iei Uniunilor ele Comunită ţi Evreieşti 

(,ss) Av. MA'DATIAS CARP 
Ooman.d . Leg. Janei. Cluj · 

Căpitan ('s'S) EMIL PUSOAŞIU, 
' ' 

NT. Carp, Sărmaş, p . 44- 45. 
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TABLO U ·NOMINA L 
al evreilor m<ţ_şacraţi de hoardele maghiare în comuna SĂRMl\S j 

~ ' 

I I li I 
Num ele ş i pr enum ele. I i 

Nr. Num I ş i pr e num ele Vîrs,l ,a Nr . '' îrsta 
f 

. .! [ · ... I 
1 L e vi I sac 58 21 

" 
Hodela j9 

2 
" 

Hani 55 22 
" 

Aron 28 
3 Honig Fr:ida 45 23 

" 
Geza 17 

4 
" 

Irina 20 24 
" 

Francisc 15 
5 

" 
Ana 19 25 

" 
Carol 12 

6 
" 

Esti 12 26 
" 

Natan 10 
7 

Er'~zma n 
·Rozalia 10 27 Baru eh Lazăr 75 

8 Adolf 82 28 Marcovits Reghina 45 
9 

" 
Estera 70 29 Gher,:; I sac 52 

10 Wcis s Mauri ţiu 38 30 " 
Elena 48 

11 " 
Ester a 36 3,1 

" 
Beniamin 20 

12 
" 

Iosif 12 32 " 
Gol di 22 

13 
" 

Mihai 8 33 
" 

Reghina 17 
14 

" 
Bernard 6 34 " 

Hana 15 
15 

" 
Eva 9 35 

" 
·1enti 12 

16 
" 

Rozalia 3 36 
" 

Seindi 8 
17 Hirsch Mihail 22 37 

" 
Pi neas 7 

18 Rosenfeld David · 83 38 Gherş Herman 5 
19 

" 
Beniamin 46 39 

" 
Noe . 48 

20 
" 

Elisabeta 40 40 
" 

Bela 45 
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i 

' 

; 

Nr . I Num ele şi prenumele I Vir &~ li Nr . I Num ele şi prenumel e I Vîr s11a 

41 
" 

Zalman 12 85 
" 

Lea 17 
42 

" 
Rozalia 10 86 

" 
Jenica 15 

43 
" 

Lana 1 87 Mandu la Vi orica 23 
44 Gherş Ma ur i ţiu 55 88 " 

Salomon 9 
45 

" 
Reghi na 50 89 Ernst er Adolf 30 

46 Rozalia 18 90 Ilena 26 
" " 47 Barach Iacob 82 9L Iuda 6 

" 48 Rosenberg Frida 40 92 
" 

Israel 4 
49 Rosenblum Etelca 55 93 .. Rozalia 1 
50 " 

Bertha 38 94 Faerverger Margareta 30 
51 Albert Esti 35 95 Nathan 12 
52 " 

" 
Irina 16 96 Fegyveres Maximii. H2 

53 
" 

Iosif 14 97 " 
Magda fi L 

54 
" 

Aron ,12 98 
" 

Czili 25 
55 

" 
Silvia 8 99 Fischer Farcaş 75 

56 
" 

Magdalen a 6 100 Lea 70 
" 57 

" 
Din a 5 l OL Has z Arth ur · 55 

58 Farcaş Sere na 38 102 Elisabeta 50 
" 59 

" 
Elisabeta 1'6 103 Veronica 23 

" 60 .. Ludovic 1:2 104 Wei ss Sere na 75 
61 David Mihail 44 105 Fischer Mihail 52 
62 

" 
Roza li a 40 106 Serena 48 

" 63 
" 

Iacob 16 107 Letiţia 23 
" 64 

" 
Mircea 14 ,108 Henica 19 

" 65 
" 

Isac 12 109 Fischer Alter 63 
66 

" 
Sidonia 10 110 " 

Frida 60 
67 David Frida 24 111 " 

Roza li a 23 
68 Farcaş Reghin a 28 LL2 " 

Ernestina 20 
69 

" 
Hani 10 113 Mande l Simion 45 

70 
" 

Lea 8 114 Serena 40 
" 71 Farcaş Czili 75 115 Davidovits David 48 

72 
" 

Blanca 40 :116 " 
Ot ilia 45 

73 
" 

Helena 38 117 " 
Tob ias 20 

74 
" 

Jenica 36 118 " 
Bernardt ,19 

75 Farcaş Herman 59 
76 Bertha 60 

119 " 
Francisc 17 

" 77 Ida 23 .120 .. Aron 15 

78 W~iss Abraham 54 121 
" 

Leopo ld L2 
79 

" 
Hani 50 122 Salomon 10 

80 Rozalia 28 " 
" 123 Gross Iosif 38 

81 
" 

Il'ina 22, 
82 Farcaş Herman 55 1'24 .. Reghina 38 

83 
" 

Hani 50 125 
" 

Ionel 12 
84 

" 
Bernard 19 126 Abrah am 10 

~t- ·~ - " 

Vaizut de n10i astăzi 21 februarie 1945. 

iDel,~at al 'F deraţiei Un .iJunHor de Comunităţi E:vreie.şti. 

(M) A1v. 'MA•TArPIAS CARP 

M. Carp, Sărmaş , p. 46-47. 
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Comand. Leg. Jandarmi . Cluj 
Căpitan (s.s) EMIL PUŞCAŞIU 

Av. MATAITM :S CARP 
Bucure~ti 
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M.ĂRTURII 

AM PIPAIT CELE 126 DE CADAVRE 

Aşezapi în imediata apropiere a frontierei maghiare, evreii din Săr
maş nu a.u putut, ba chiar au fost împiedicaţi, să se evacue ze. Vuietul 
apropiat al războiului l-au cunoscut ei într-un mi ez de noapte, la vreo , 
săptămînă după armistiţiu. Erct vineri 1 septembrie [1944]. Tun ete surde 
din depărtări ·mai auziseră în zilele dinainte, dar acum se desluseau . 
bine pocn ete mult e din toate colţurile ; unel e scurte 'şi rare, altele' re
petate des şi repede. Dar nu numai colo, departe, dar şi aici în !sat e 
larmă m are. Urnit de motoare şi gemete de răniţi colindă drumuril e 

Atunci e adevărat ! Vin ungurii ! Poat e că acum înt pe deal la 
Geaca sau poat e că nu mai cm decît să urc e drumul de la Sărmăşel ? 

- Să fugim! Să fugim, evrei, dacă mai e vreme. 
V ol bura panicii se întinde repede prin casele evreieşti. Ajunge 

pînă la rabin . El nu şi-a pi erdut cumpătul. Ascultă, gîndeşte şi hotă
răşte. 

E Sîmbătă şi Dom.nul vă opreşte să umblaţi. Dar viaţa bătrî
nilor şi a copiilor voştri e ameninţată. Eu, rabinul vostru, vă absolv 
de urmările păcatului. Peste min e să cadă urgia lui Dumn eze u . Jertfiţi 
tot ce aveţi. Nu precupeţriţi banul. Luaţi căruţe şi încărcaţi bătrânii, 
bolnavii, femeile şi copiii. Bărbaţii să meargă pe jos şi Dumn eze u să vă 
binecuvînteze. Eu însă nu plec. Astăzi, aştept aici voinţa Domnului . 
Mîine, dacă va mai fi vreme, vă voi ajunge. 

Toate frămîntările şi grăbitele pregătiri din noaptea a.ceea cm 
rămas aproape fără urm are. A u plecat num ai două căruţe cu cîteva 
femei şi 7-8 bărbaţi . Cu totul vr eo 15 suf lete. 

Sîmbăta a trecut oarecum în linişte . Nu se mai auzeau împuşcă.
turi şi nu mai uruiau camioan ele cu răniţi. Pericolul însă plut ea în văz
duh şi se simţea mai aproap e ca oricînd . Tr enul către Luduş a porn it în 
ziu a aceea încărcat ca niciodată. Plecau int electuali'i şi fruntaşii români 
ai satului, împreună cu aproap e înt reaga populaţie evreiască. Dar num ai 
după cîteva ore, conveiul a f ost oprit în staţia Miheş. După o aşteptare 
de şase ceasuri, a venit un ofiţer sup erior care a cerut ca toată lumeii 
să se reîntoarcă, asigurînd că s-au trimis trup e suficiente de întărire şi 
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s-au hlat nip.s1p·i alît de serioase, încît orice pericol de invazie maghiară 
es te · înlăturat. ' Mai de frică, mai de nevoi e, oam enii s-au supu s şi -au 
înapoiat. 

După două z ile Sărmaşul era ocupat. 
ln sat, au intrat pe la 9 dimineaţa trupe de honvezi, în umbra 

cărora s-a fofilat o veche cunoştinţă a sărmăşenilor - fo stul localnic 
Iosif Bir6 - în mîndră uniformă de locotenent maghiar . A doua zi a 
venit o companie ele jandarmi sub comanda lt. BaUizs, care, în primul 
ceas , l-a înscăunat pe Bir6 ca pretor. Deşi nu a funcţionat decât 3 zile, 
a găsit timp deajuns ca să ducă la capăt toat e pregătirile în ved erea 
acţiunii oribile ce avea să se desfăşoare în cele 10 zile următoare. 

Lui i se datorează crearea, chiar în prima zi, a aşa-numitelor „gărzi 

naţionale maghiar e((, bandele de tîlhari în care s-au înrolat cu însufle
ţire toţi ungurii din sat, aproap e fără excepţie, de la cei bătrîni de tot 
până la copii de 15 ani. 

El a adenienit, printr-o proclamaţie mieroasă, pe evreii ascunşi în 
sat sau în împrejurimi, să se întoarcă fără temnă la căminurile lor, asi
gurînd că nu li se va întîmpla nimic. 

Instigat de ung1ţrnl Szentes Marton, el a trimis soldaţii să ridic e 
di ntr-un ascunziş pe fetele Reiza şi Etuş Fischer, care altf el ar fi scăpat 
-de masacru . 

Sub el s-a început teroarea şi jaful. 1n cele 3 zile de pretorat ale 
lui Bir6, s-au jefuit casele românilor fugiţi şi au fost ridicaţi şi int er
naţi în aşa-numitul lagăr frnntaşii vieţii româneşti: protopopul dr. Stu
pineanu, preotul Micu, dr. Emil Mora, avocatul Banu, notarul Mor
năilă etc. In timpul lui au început pentru evreii din Sărmaş chinurile ce 
aveau să sfîrşească abia în gropile de pe dealul Suscut . Gealaţii lui Bir6 
l-au torturat pe Grosz Iosif ca să-i poată prăda depozitul de talpă şi 

piel e şi tot o brută a lui Bir6, Szută Pişta, a împuşcat pe W eiss Mauriciu, 
de necaz că, voind să-l jefuiască, nu a găsit nimic la el în casă. 

pînă sîmbătă toate pregătirile erau terminate. Gărzile erau organi
zate şi înarmate; evreii se întorseseră mai toţi la casele lor şi puteau fi 
spionaţi cu uşurinţă ca să nu dispară ; poftele şi instinct ele bestiale erau 
trez ite şi puteau fi dezlănţuite. Misiunea lui Iosif Bir6 era terminată. 

Ziua hotărîtoare pentru soarta evreilor din Sărmaş a fost dum; 
nică. Nu se cunoaşte încă de unde a pornit iniţiativa, dar se ştie că în 
ziua aceea s-au adunat în casa farmaci stului Varga Iuliu conducătorii 

ungurilor din Sărmaş, împreună cu magnaţii maghiari din împrejurimi. 
Au venit călări, în veşmintele lor de sărbătoare, înzorzona.te cu fireturi, 
blănuri şi pene, grofii de la Cămăraş, Balda, Silivaş, Tăcşor şi alţii . 

.';N-au luat o popească blagoslov enie şi şi-au strigat bucuria victori ei pe 
care orbeţii nu o · vedeau cât e de şubredă. ln cîntece sălbatice şi lin 
mijloc de bachic e libaţii, au hotărît să aducă o jertfă de mulţumire 
păgînelor lor credinţe , pe evreii din Sărmaş. Aşa s-a dat sentinţa uci-
gaşă, pentru 126 ele bătrîni, femei şi copii. · 

,'.HO 

Exe cularea a început de îndată. A fo st încredinţală compani ei de 
jandar mi, la comanda căreia a fost adusă, pentru circumstanţă , ·o căpe
teni e nouă, căpitanul Lanc z Laszlo ş i „gărzile naţioŢtale magh:icire·", · că
ro ra li s-a pus în frunte o brută încercată, săteanul Sze kely Mâ1'ton. 

Luni. dim,ineaţă, toboşarul satului bătea furi -os în toba lui dogită. 
Ev reii erau vestiţi ca în cîteva ceasuri să împodobească faţada locuinţelor 
cu . emn e mari galbene înfăţişînd „steaua lui Daviiţ,tr. Oamenii, înspăi
mîntaţi, -au supus. Pentru cei ce nu s-au grăbit, cm îngrijit membrii 
gă rz i l or naţioncile. 

Către seară au pornit din toate colţurile satului potere de jcm
<lanni şi săteni, care au luat la rîncl casă cu casă evreiască, au scos cu 
forţa pe toţi evreii, i-au silit să ia cu ei cit mai multe legături de îmbră
<:ăminte şi tot ce aveau mai de preţ şi i-au zvîrlit apoi într-un şopron 

pe care l-au numit lagăr. 

Două. zile nu le-au făcut nici un rău. Dimpotrivă! I-au trimis pe 
la casele lor să-şi mai aducc'î ceva lucruri şi au lăsat pe sătenii români 
să le l rimită cite ceva de mîncor e. 

lnc epînd cu a treia zi, au pornit să-i chinuîască. I-au scos la cor
-vezi gre le pe toţi, de la copii pînă la bătrîni; i-au ţ'inut fără. hrană şi 
fără loc de odihnă, înghesuiţi înlr-un spaţiu mult prea mic pentru numă~ 
ru l lor; i-au bătut şi maltratat fără milă. Bătrînii, unii dintre ei de peste 
80 de ani, erau scoşi de dimineaţă în curte şi printre lovituri erau siliţi 
.să joace hora sau să facă sărituri caraghioa se ; fetele erau scoase de cu 
seara, în grădină şi chinuit e noaptea întreagă, ca să satisfacă poftele bes
tial e ale paznicilor şi soldaţilor . 

ln timp ce evreii îşi niai trăgeau în lagăr ultimel e fărîme de viaţă, 
JJrimarul şi subprimarul au adunat pe toţ·i ungurii din sat şi le-au im
pa rţ"'i t locuinţele ca să fie jefui te . N-a rămas casă evreiască neprădată 
JJînă la ultimul scaun, ·ult ·ima pernă sau ultima ţoală, dar nici casă un
gurească care să nu se înfrupt e din ceva avut evreiesc. 

A poi, a venit ziua cea mare a ungurilor din Sărmaş . Sîmbătă dimi
neaţa ( 16 sept embri e), ziua Domnulu ·i, evreii abia începuseră să mur
mur e rugăciunile de implorare a harului şi îndurării Dumnezeieşti, cînd 
.au năvălit în lagăr jandarmii şi au ales 20 de bărbaţi zdraveni cărora 
le-au dat tîrncicoape, hîrleţe şi sape şi i-au trimis afară din sat, . spre 
Sănnăşel. 

Spre eară s-au adunat în faţa lagărului vr eo 14 care cu boi care 
au încărcat pe cei 126 de ev rei ş i bagajele lor şi cm porn ·it, de asemenea, 
călr ărmăşel. 

Pe urmă s-a făcut linişle în sat. Vreme de 4 săptămîni, cit cm mai 
s tal acolo trup ele maghiar e, nim eni n-a mai ponienit un cuvînt 9-espre 
ev rei i din Sărmaş. Toată lumea ştia că în noapt ea de sîmbătă ei au fost 
urcaţ i pe clealul Suscut, hăt în vfrf, la scăldătoarea bivolilor, und e cei 
20 de bărbaţi trimişi înainte au pregătit două gropi încăpătoare. Se mai 
ştia că toată noapt ea a răsunat văzduhul de împuşcături care au tr ez it 
salu l, lăsîncl pe toată lum ea în nedum erire şi spaimă. Se ştia, în sfîrşit, 

că toţ i evr eii din Sărmaş cm fost omorîţi într-un măcel fioros, cum nu se 
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pomenise pînq atunci prin locurile acelea şi că toţi au fost aruncaţi de-c, 
valma în ce,le clouă gropi peste care s-a azvîrlit pămînt. Toate acestea 
se ştiau bine, dar se şopteau numai, cu oroare şi spaimă, de cei cîţivCl 
rămaşi în sat ; cu satisfacţie bestială de toţi ungurii. 

Sînt unul dintre cei ce au trăit şi simţi_t întreaga tragedi e a popu
laţiei evreieşti din anii de prigoană. Sînt puţini aceia care, ca mine , t lU 
ascultat şi înregistrat atîta durere evreiască. 

Am trăit zi de zi teroarea legionară; ani simţit pe trupul m eu 
sălbăticia fascistă; în vremea rebeliunii din Bucureşti am cunoscut în
treaga simfonie a vînei d!:! bou, a frînghiilor ude şi a sărurilor amare 
.înghitite în amestec de benzină şi oţet; am stat atunci împreună cu 
vreo '70 de fraţi de suferinţă, două zile şi două nopţi, înotînd în propriei 
noastră murdărie ; am înfruntat, îmbrăţişat cu bătrînul meu tată, pluto
nul de executie care avea deja annele întinse, dar care - nici acuma 
nu ştiu pentr~ ce1 - nu a tras; am văzut şi cercetat cadavrele de la Jilava 
si cele din curtea Institutului Medico-Legal din Bucureşti; am însemnat 
'.mii de istorisiri ale crimelor si ororilor făptuite de hoardele fasciste 
·pe întinsul Ror~âniei şi pe plai~rile Transnistri ei; cm trecut pe , sub ochii 
mei sute de fotografii înfăţîşîncl . măcelurile de la Bucureşti, ele la laşi, 
de la Chişinău, Bălţi; Mostovoi, Odessa şi atîtea altele. 

Dar tot ce am trăit, văzut, simţit şi auzit în cei patru ani de urg ·ie 
nu poate sta alături de ceea ce am văzut la Sărmaş. Este peste p~ter ec~ 
unei minti sănătoase a unui om civilizat, să imagineze atîta cruzime şi . ' 
bestialitate. 

Am pipăit cele 126 de cadavre. Am văzut la unii orificiile de pă.
trundere ale gloantelor ucigătoare, dar am văzut la alţii ţestele sf ărî
mate pentru că glonţul nu apucase să-i ucidă. ~m. văz1!:t _c?pi_i _de 5, d~ 
3 si de un an care, neatinşi de gloanţe , au fost şi ei azvirliţi şi ingropaţi 
d~ vii. Am văzut sot si sotie înclestati într-o ultimă îmbrăţişare şi am 
văzut un tată cu miin:ile c~ispate stringînd în braţe copilul de un cm. 

Am văzut aceste 126 de cadavre dezbrăcate şi am văzut cei cîţiva 
copii cu ciorăpiorii şi ghetuţele în picioar e. 

Am văzut apoi nepăsarea cu care femeile ucigaşilor fugiţ,i au pri
vit isprăvile făptuite de bărbaţii lor . Am văzut pe una din bestii spîn
zurată de spaimă, imediat după ce a fost chemată pentru cercetare. 

Este cu neputinţă şi nu mă încumet să pove stesc _tot ~e ~m simţi! 
în cele 3 zile cît a durat ancheta de la Sărmaş. Mă voi strciduz door sa 
istori sesc cum s-au desfăşurat operaţiunile şi cîte ceva din ceea ce am 
văzut. 

Comisiunea de anchetă s-a constituit la Turda, în ziua de 20 febru
arie [1945], în compunerea sa intrînd dl căpiia71: Emil Pu~caşiu: comrm
dantul Legiunii de Jandarmi Cluj şi cel ce scrie acest e rindurz. 

Ancheta a început în ziua de 21 februarie. In 3 maşini, dintr e 
care două autocamioane au pornit ele la Turda spre Sărmaş - drum 
de vr eo 70 km - C01~isiunea de anchetă, medicii, membrii familiilor 
celor ucişi, delegaţii organizaţiunilor politic e locale şi binei;ioitori care să 
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uşureze prin priceperea sau muncci lor desfăşurarea operaţiunilor. După 
un drum greu, semănat la tot pasul cu urme lăsate de urgia războiului, 
ne-am oprit la Luduşul de Mureş, unde ni s-a înfăţişat un prolog al 
dramei ce aveam să cunoaştem la cîţiva kilometri mai departe. La Luduş· 

. n-au fost ungurii lui Horthy, ci blestemaţii lor tovarăşi de arme şi de 
. · crimă: trupele germa_ne. Nu au fost nici măcar . unităţi ele· SS, ci soldaţi 
din infanteria W~hrmcwht-ulJi, 1nu .au .st.gJ,;m,ult_'.:pe.intru. că Arm.cita.Roşie 
i-a alungat foarte repede şi . totuşi .au . găsit timp să distrugă, să chinu
iască şi să ucidă. Cincisprezece morminte proasp ete din cimitirul evreiesc · 
acoperă o parte din crimele nemţeşti de la Luduş. Ne-am înclinat cu 
pietate, în special la mormintele celor trei surori - fetele Heller -
ucise chiar în faţa mamei lor, pe care - ca o ultimă cruzime - bestiil e 
au lăsat-o în viaţă .. Ne-am îndepărtat în tăcere evlavioasă de ruin ele 
templului - o mică tijuterie arhitectonică înălţată de curînd de această 
vrednică comunitate - pe care nemţii l-au incendiat prin aruncătoare 
de flăcări._ 

După ce am lăsat în ut"rtţă ,.SăpUtJiŞU:l '"Şi :.S4rtr,ăşelul/ am ajun s·-la 
poalele dealului Su scut, ... unde ne-a întîmpinat Rabinul lgnaţiu... Hănig 
- păstorul sufletesc al acestei nefericite comunităţi -, o patriarhală 
înfăţişare a evlaviei şi blîndeţii . Ne -a prezentaC lista celor 126 de su
flete care de 6 luni lipsesc din comunitatea sa şi ne-a indicat un punct · 
în vîrful decilului unele se presupunea că aceştia au fost măcelăriţi şi 
îngropaţi. Cu multă greutate, grupul nostru, format numai din oameni 
tineri, a străbătut în urcuş cei 800 - 1 OOO metri, pînă la cele două gropi . 
Erau atîtea piedici în pămîntul mocirlos al dealului, încît o clipă a mijit 
nădejdea că totul e o fantezie şi că nu vom găsi nimic acolo sus. Era în 
adevăr foarte greu de imaginat că acelaşi drum a putut fi făcut în mi ez 
de noapte de un convoi care cuprindea 52 femei, 10 bătrîni de pest e 
70 de ani - trei dintr e ei de peste 82 de ani - şi 39 de copii sub 15 ani, 
dintr e care 21 între 1- 10 ani. 

La capătul drumului ne aştepta o surpriză supărătoare. Prin în
grijirea Legiunii de Jandarmi se dăduseră încă ,J,e la Turda ordin e ca 
la sosirea Comisiunii să se afle la locul crimelor toţi sătenii unguri din 
Sărmaş, ca să ajute la operaţiunile de deshumare. Totuşi, în faţa gro
pilor nu am găsit decît un singur ungur şi cîţiva săteni români veniţi 

de bună voie . Şeful postului de jandarmi se grăbeşte să explice. Cică 

se zvonise că în ziua anchetei vor fi împuşcaţi 250 de un9uri şi cum toţi 
se ştiau vinovaţi au dispărut din sat . A fost foarte greu să se pornească 
săpăturile numai cu o mînă de oameni, dar, cu puţină energie a jandar
milor şi cu ceva mai multă a noastră, a „celorlalţi" - din comisiun e 
şi din afara ei -, s-au umplut golurile şi, în cele două zile următoare, 
au fost suficiente braţe de muncă pentru lucrările de deshumar -2, pen
tru săparea gropilor din noul cimitir, pentru tran sportul coşciugelor în 
v îrful dealului şi mai cu seamă pentru munca cea mai obositoar e, cobo
rîrea cadavr elor pînă la noile gropi din vale. 

Săpăturile au început cam pe la amiază. Pămîntul îngheţat rezista 
puţinelor noastre tîrnăcoape. An ev oie s-a ajuns, abia după vr eo trei cea-
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suri, la primul cadavru. Era o fe tiţă ele 10- 12 ani. lncetişor s-a înlă

turat pămîntul de pe pici oare şi, clupă multă trudă, s-a ajun s pîn c1 
aproap e de gît . Dar capul, cu och'ii spre cer, era încă pri11;s între bulgări 

de păniînt îngheţat care nu mai put ea fi lovit cu . hîrle ţ. e . Cu răbdare şi 

qrijă meticuloasă ---:-pentru care se cuvin e a se a.duce şi de aci omagiu 
de admiraţie şi - recunoştinţă - , cîţiva evr ei din Turda s-au căznit mai 
bin e de un ceas şi au izbutit să desfacă într egul corp, fără să schimbe 
nim .ic din cee'ct. ce cruzimea oam enilor si neîndurarea naturii încerca serc"i 
pe trupul plăpîncl al copil ei. ln tăcere şi cu răsuflarea mer eu întretăiata, 
zeci de oameni am privit oribila scenă. Dar liniştea a fost întreruptă ele 
un strigăt : · 

- Opriţi ! Opriţ;i ! , se lînguia bătrînul rabin al SărmflŞului. Acope
riţi lotul şi renunţaţi. Est e cu neputinţă să scoateţi cadavr ele fără să 

-desfaceţi carn e sau oase din trupur i ş i aceasta e · op1"it prin orîn.duiril e 
Dumnezeieşti. 

Mi-a fost greu sc'i-i lin( lese revo lta şi să-i inlălur ceva din clez
·nădejde . 

Lucrul a conlinuat . Următoarele 3-4 cadavre s-au scos cu acel·eaşi 

·dificultăţi . O obsesi e, aproape o psihoză a neputinţei Cl cuprin s înc et, 
încet pe toţi cei de acolo. Au venit întîi rud ele celor din groapă, rugîn

.du-mă - implorîndtl-mă aproape - să renunţ. Apoi m edicii au înc ercat 
să mă convingă de deşertăciunea oricăror strădanii. ln cele d'in urmă, 

colegul m eu d'in comi siune, ofiţerul de jandarmi, s-a apropiat în tăcere 

şi mi-a şoptit impre siile sale de zădărnicie. Era singura şovăială. de care 
·1nă temeam. Am răsuflat uşurat cînd am înlăturat-o şi pe aceasta şi 

munca a putut continua. 
Dacă pentru prim ele 5 cadavr e s-a mun cit aproape şa.se ore, pen

trtl următoarele 50 nu a fost nevo ·ie clecît de un ceas. 

Primul strat de cadavr e era alcătuit aproape num .ai din copii. Erau 
unii mitit ei de tot; să fi avut 2-3 anişori. Cei mai vîr slnici dintre ei 
nu treceau de 15 ani. La cîţiva s-au putut constata orifici'ile de pătrun
der e a gloanţelor ucigătoare; la alţii s-au găsit ţeste le sfărîmate, iar la 
unul ambele picioare fracturate. Dar au fost copii la care, căutîndu-se cu 
multă grijă, nu s-a găsit nici un semn ex terior care să indice cauza 
morţii. Toţi medicii - între care dr. Emil Mora, cu o practică îndelun
gată medico-legală - cm opinat că nu se poat e pr esupun e decît că au fost 
îngropaţi de vii. Fireşte că toţi copiii - ca şi celelalt e cadavre - erau 
.complet despuiaţi. La cîţiva s-au găsit totuşi picioruşele învelite în cio-
rap i sau ghete sărăcăcioase şi rupte, care nu mai puteau folosi hienelor. 

După copi'i atl început ă apctră bărbaţii şi femeile . A Jo. t scos în tîi 
bătrînul Erczman Adolf, care în · urmă cu şase luni îşi mai purta cu 
mîndrie cei peste 82 de ani ai săi. Lîngă el Farcaş Fischer, cu mult mai 
tînăr - nu avea decît 7-5 ele ani - , şi-a păstrat şi în mormînt barba 
sa patriarhală. Mai încolo două corpuri stau încleştate într-o strînsă îm

brăţ.işare. Fără. greutat e, dar cu dur eroase tresăriri, cei 2 m.edici îi iden
tifică : Hana şi I sac Levy. O căsnicie fericită, binecuvîntată cu copii şi 
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nepoţi s-a sfîrsit în fundul gropii de pe Suscut, în această ultimă _îm
brăli. w·e a de,lnndejdii . Nu depart e de ei găsim şi pe fiica lor, Iuliana 
Ernster şi aproap e de dîn sa pe soţ:ul ei, Adolf Ernster, cu . mîinile înco
lăcite în jurul trupului m.icuţei lor Rozalia, care încă nu împlini se 2 ani. 
1-ain îmnormîntat în acelaşi coşciug, fără să desfacem nimic din ceea 
ce ]Jrinsese pentrn totdfauna încleştarea morţii. 

Def ilarea cadavrelor continuă neîntrerupt. ln respectuoasă linişte 

$e înclină băstinasii înaint ea rămăsitelor morarului Arthur Hasz . Se 
$]Jun e că era· un bc1rbat de o uimit~~re inteligenţă. Făcuse ceva studii 
tehnice La Leipzig şi era vestit în toată regiunea, pînă la Cluj şi Turda, 
p entru inventivitatea şi ingeniozitatea sa. Avea în cap proiecte de maşini 
nă cocite de dînsul şi planuri într egi de fabrici pe care nădăjduia să le 
in taleze mai tîrziu . ln drumul spre Suscut, reuşise să fugă din convoi 
si si-ar fi salvat viata. S -a ascuns în grajdu l un ui binevoito r, dar numai 
dujJă cîteva minute,' cînd a văzut pustiul din jurul său, a ieşit afară şi 
a alergat gîfîind să împartă soarta cu soţia şi f~ica_ sa._ Ac_um _ca~avrul 
lui stă Zel picioarele noastre şi capul lui, care .a gindit şi a imparţzt pre
tutindeni stiintă si întelepciune, stă spintecat, cu o parte din ţeastă sfărî

mată de o· lovitu;·c'i d~ hîrl et. ln aceeaşi groapă găsim şi pe soţia lui, Eli 
sabeta ş i în alt colţ pe fiica· lor, Veronica. Mi se spune că era o fată V!ină 
de viată ... Mi s-a arătat fotografia ei şi m-am îngrozit cînd am vazut 
ce s-a 'ales din acea.sta minunată înfăţişare a frumuseţii feciorelnice. 

ln c~le 5 z ile de calvar al lagărului, a fost sufletul cel mai chi
nui t. ln fiecare seară era scoasă în grădină sp re a fi batjocorită . Cu 
put eril e sleite de suferinţa fizică şi morală, a rezistat totuşi . A luptat, 
.s-a zbătut, a muşcat, a zgîriat şi, ca o pasăre pe care o sfîşie dihorul, a 
ţipat · ş i gemut din ce în ce mai sLctb, pînă dimineaţa, cînd era adusă în 
lagăr o bucată de carne inertă, fără simţire. 

Din fam'ilia Farcaş nu au putut fi identificaţi decît cinci membri . 
Cu toate acestea, de la bunici pînă la strănepoţi s-au adunat în cele 
clouă gropi 46 de trupuri. Din toată familia a rămas în viaţă un singur 
i·ăzleţ, pe care destinul şi dictatura fascistă l-au trimis şi lăsat în Trans 
ni stria. Se va reîntoarc e probabil cu repatriaţii din U.R .S.S. şi se va 
du ce fo Sărmaş să-şi îmbrăţişeze soţia, copilul, fraţii, părinţii şi bunicii . 
Va găsi numai 46 de mormint e în cimitirul martirilo r de la poalel e dea
lului S uscut . 

Operaţiunile de deshumare s-au urmat ~imp de 2 zile. Fir~şte că 

au f o t găsite tocmai 126 de cadavr e şi repartizarea l_or pe sex ~ L grupe 
de vîrstă a corespuns tabloului alcătuit de Comunitatea Evre-ilor din 
Sănnas si pr edat conii siunii de anchetă înainte de începerea lucrului. 
Sublinie~ acest amănunt pentru că ungurii din sat au lansat ca o lozincă 
zvo nuL că ev reii au fost trnnsportaţi la Cluj - preotul lor jura că a 
văzut dovada de pr edarea tuturor către autorităţile de acolo - şi că în 
gropi,le de pe Suscut s-ar afla cîţiva honvezi morţi într-un accident de 
automobil. ln lip sa ungurilor fugiţi clin sat, am adus în jurul gropilor 
p e feme ile lor şi le-am pu s să defileze de-a lungul şirului de cadavre. 
Le-am mmărit tot timpul şi n-am văzut pe feţele lor decît grimase pro
vocate ele mirosul putreziciunii . 
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Paralel cu deshumarea, s-a pregătit reîngroparea în cinste şi pie
tate a victimelor, într-un cimitir amenajat la poalele dealului, lingă 
şosea. Cu ritualul prescris, s-a făcut sfinţirea locului de către rabinul 
Ignaţiu Honig. S-au săpat 3· şiruri de gropi, cel din faţă fiind destinat 
copiilor, în majoritcite neidentificaţi. S-au construit 125 coşciuge (un tată 
şi copila sa au fost îngropaţi laolaltă) şi s-au lucrat 126 învelişuri mor
tuare de pînză. 

ln asfinţitul de vineri seara, rabinul Honig, care îngropa deodată 
soţia şi trei fete, dintre care nici una nu a fost identificată, a oficiat 
slujba religioasă şi liniştea veşnică s-a aşezat peste mormintele comuni
tăţii evreieşti din Sărmaş. 

M. Cct.rp, Să·rmaiş, p. 12-15, 18-23. 

CET AŢENI ROMANI DISTINŞI DE STATUL ISRAEL CU MEDALIA 
,,YAD VASHEM" ,;DE „DREPŢI Al POPOARELOR" 

Numele 

Agarici Viorica 
Anatoiu T. Angh el 
Antal Rozalia 
Appan Calman 
Appan Maria 
Bai.ils Wassyl 
Baias Maria 
Beceanu Dumitru 
Cojoc Gheorgh e 
Crăciun Ana 
Crăciun Pav el 
Demusca Letitiana 
Florescu Constanţa 
Gabor Vas 
Grosz Rozalia şi fiul ei 
Grosz Bandi 
Hi:i Simion, dr. 
Hij Metzia 
Kertesz Dezideriu 
Lajos Peter 
Motora Savin 
Muranyi Rozsi 
Onişor Ioana 
Pant ea Nona 
Pocorni Egon 
Pocorni Nicotina 
Pop Val er 
Popovici Traian 
Puti Alexa şi copiii 
Puti Maria 
Puti Todor 
Sion Mirc ea Petru 

toenescu Ioana 
Stoenescu Pascu 
Strul Eli sabeta 
Suta Ioan 
Szakada ti !cmos 
Szakadati Iuliana 
Şorban, Raoul, prof. 

Cf. ,,Rev ista Cultului Mozai c", 1 iuli e 1990. 

Anul acordării 

1983 
1979 
Hl73 
1976 
1976 
1971 
1971 
1987 
1984 
1978 
Hl78 
191r 
1989 

1979 
1979 
i9 72 
1972 

1989 
1983 
1969 
1978 
1986 
1984 
1984 
1983 
19fi9 
1987 
1987 
1987 
198G 
1969 
1969 
1987 
1980 
1980 
1980 
1986 
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REPRODUCERI 



ÎNCEPUTUL MASACRELOR 

Dorohoi. Morminte ale victimelor pogromului din ,iulie 11940 

Inscripţia de pe placa memorială : ,,Aici sîn t îngropaţi evreii neidentificaţi, 

vict ime ale masacrului fa scist săvîrşit la 1 iulie 1940, în timpul dictaturii 
regale" 



Tîn{irul sergent T. R. Emil 
B rcovici (al doilea din 
. tînga), uci s în timpul po-

gromu lui din Dorohoi 

Mormîntul sergentului T . 
R. Emil Bercovici, în ci

mitirul evreiesc din 
Dorohoi 

Cimitirul evreiesc din Dorohoi. Monument dedicat memoriei vic
timelor Holocaustului 
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Inscrjpţiile de pe mo
num entul din Dorohoi 

REBELIUNEA L~GIONARĂ 
21-23 ianuarie 1941 

Evr eul Spiegh,el, din Constanţa (dreap ta), legat de stîlp ul infa
miei, împreună cu trei ţărani. (vezi doc. 17) 



Cadavre evreieşti în pădurea Jilava. în ziua de 22 ianuarie, mai erau învelite în veşminte 

La 23 ianuarie, veşmintele erau furate şi dinţii de aur smul~ i din gura cadavrelor 



Cadavrul comerciantului Sigmund Colin, din Bucureşti, 
torturat şi ucis în zilele rebeliunii 



Pe aici au trecut legionarii (Bucureşti, 22 ianuar.ie 1941) 



Q'emplul evreilor sefarzi din Bucureşti, distrus de 
legionari 

IAŞUL PĂTAT DE ŞINGE 

Cimitirul evreiesc din Iaşi. Textul de. pe monumentul memorial 
PE ACEŞTIA 1I PL!NGEM (I eremiade, 1- 16) 

Miile de Jr.aţi, cei dragi şi iubiţi, fii ai obşt'ii celei sfinte car e a fost „Mama de 
obşt'i" în I srael, m embri ai Comunităţii Evreilor din Iaşi, rab inii şi învăţaţii, 
conducătorii şi slujbaşii, oameni ai spiritului şi ai muncii cu braţele, bărb, 1.~i, 
f em ei şi cop'ii, sfinţi şi neprihăniţi, care au fost ucişi de către ne legiuiţi, anti
semiţi, rasişti, fascişti, în anul în care „văzut-am răul " (P salmi 90-15). Cinc.;i 
mi'i şapte sute unu de la facerea lumii în zilel e a trei 1, a patra şi a cincea a 
lunii Tamuz (29 iimie-2 iillie 1941). 

Au fost măcelăriţi „ca vitel e duse la tăiere" şi „ soar ele s-a ruşinat şi 
pălit-a luna" la nelegiurile făptuite pe străzile oraşului, devenit oraşul măcelului., 

Alţii au fost mînaţi în vagoane f er ecat e în tr en1ll mor~ ·ii şi purtaţi în 
decursul a trei zile şi trei nopţi, fără o picătură de apă şi un pic ele aer, iar 
strigătele lor de deznădejde cut r emurat -au bolta cerească, dar n-au găsit nici 
urmă ele milă la . călăii lor, pînă cînd cei mai mulţi dintre ei s-au stins de 
sete şi sufocaţi. 

Lacrimi amare vărsăm pentru ei, miLcenicii, car e .~-au alăturat celor 6 mi
lioan e de evrei exter min'.lti în anii Holocau stului. 

„Ţărînă, nu le acoperi sîngele" (Io v, 16-18) . Nicicînd nu-i vom uita şi in 
mîngîier ea şi reclădirea Sionului şi Ieru salimului găsi-vom şi a noastră mîn
gîiere. 



Şiruri de morminte ale martirilor neidentificaţi (Cimitirul evreiesc 
din Iaşi) 

Monument ridicat în cimitirul evreiesc din Roman la reînhumarea 
osemintelor martirilor decedaţi în „trenul morţii", şi aruncaţi în gropi 

comune la Mirceşti şi Săbăoani 

!arşi 29 iuni e 1941. Aşa a încep ut... 

... şi aşa s-a sfîrşit 



in ziua de 30 iunie, numeroşi evre i din Iaşi erau siliţi să spe le străz ile 
oraşului de sîng ele corelig ionar ilor lor 

Gara din Ia ~i în zorii zilei de 30 iun ie : mii de evrei erau goniţi spre 
,,trenurile morţii" 

Roman, 3 iuli e. După descărcarea cadav rel or , în to arcerea 'în 
,,trenuril e morţii" 

Călăraşi, 6 iuli e. Aici s-a încheiat acea chinuitoare călătorie în 
care au pierit mii de oam ni nevinovaţi 



IADUL NUMIT TRANSNISTRIA 
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In drum sp re Tran snis tria : ev re i jefuiţi şi împuşcaţi 



\ 

Nu este Auschwitz, e doar Transnistria 

TRIMIŞI ÎN CAMERELE DE GAZARE 

im barcarea evreilor din Sighet. Di;ecţia ·: camer le de gazare 

Monum entul din oraşul Sigh et 



Obiecte jefuit e din case le evr eilor deportaţi 

Num ele pr ofes orilor şi elevilor deportaţi din Tîrgu-Mureş , gr avat e în 
plăcile de marmură , în fost a lor şcoală 
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Monum ent ridi cat în cimitirul 
evre iesc din Timişoara 

Deda (jud. Mureş) Mormînt sim
bolic în memori a victimelor care 

au pierit în camerele de gazare 



• 

"' .,,. * . · ... MIE> .... .SCIJl.fAHL IWSfiRf;;(iţ 
OLZER FRANCISC srnAWIL ELISABETA' 

. HOLZER 'koZAUA 5CHMAHL SUSAN .· 
l/HotZER~GHEORGHE ·· St:HMA.Hl TO/ifA 

Dft JUHI, MAUR/TIU SCHATTEJ.ESZ MINAI 
,;.KRE.UTZER ARNOLD 5tHATTEJ.E5l' 1:o;rnRJNJ 

CÂNYi! ALEXANOfW ' · SCHATTfLESZ HILDA. . 
LlNYI ELISABETA . . STEIN ALEXANIJR 
LA_NYI ND(!BERT , STEfN. VIORICA 
D!f MANNHflM GEZA TAUSS/G ·JOSIF 
MAN#HflM ELEONORA ". TA,US51G MARIA 

< MANNHflM ANOR.El ···· Vf:R WE/5Z Et.1ERIC 
O! TEIN AUXANOIW VER ·wffSZ IRIN.4 • ·" 

SOI BERtif:R LAD/,SLAU \tlf/Sl LÂDtSLAU o;, "' .. s1se'PiElfB.RrE' I!i4t - 2 DCTOMBRIE 1948: • 
Timişoara . Placa memorială din capela 

cimitirului evreiesc 

Cimitirul evreiesc din Reghin. Monumentul fun era r cu numele 
evreilor din localitate dispăruţi în cuptoarele lagărelor de 

exterm inar e 



,,AM PIP'AIT CELE 126 DE CADAVRE" 

Sărmaş. Deshum area vict imelor pogr omului horthyst 

Printrn cei uci şi erau şi morarul Artur Has şi fiica lui , Vernn i.ca 

Tatăl .:i nrnr it strîngîn d la piept copilaşul care în fotografie este 
în braţele mamei 



' ' I 
i. 

Bunic şi nepot. Copilul Nathan Faerwerger avea 12 ani 

Sărmaş, februarie 1945. Caravana coşciugelor 
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